
 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

 2015-03-30  
 

Ordförandens signatur Justerarnas signatur  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

 

 
Ärendeförteckning 
 
Parentation .............................................................................................. 2 

Justering .................................................................................................. 3 

§ 125 Information från kommundirektören ........................................ 4 

§ 126 Allmänhetens frågestund .......................................................... 5 

§ 127 Korta frågor - korta svar ........................................................... 6 

§ 128 Inkomna motioner ..................................................................... 8 

§ 129 Inkomna interpellationer ........................................................... 9 

§ 130 Interpellationssvar – om bostadsbyggande i Sundsvall .......... 10 

§ 131 Interpellationssvar – om fler nyanlända till Njurunda ............ 11 

§ 132 Valärenden .............................................................................. 12 

§ 133 Utvärdering av kommunens samlade system för intern kontroll 
2014, nämnderna ..................................................................... 20 

§ 134 Utvärdering av kommunens samlade system för intern kontroll 
2014, bolagen .......................................................................... 21 

§ 135 Kommunrevisorernas berättelse angående verksamheten år 
2014......................................................................................... 22 

§ 136 Ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen 23 

§ 137 Ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i 
överförmyndarnämnden Mitt .................................................. 24 

§ 138 Ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i patientnämnden 
(hette tidigare förtroendenämnden)......................................... 25 

§ 139 Ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i valnämnden ........ 26 

§ 140 Ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i 
stadsbyggnadsnämnden........................................................... 27 

§ 141 Ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i lantmäterinämnden
................................................................................................. 28 

§ 142 Ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i miljönämnden ..... 29 

§ 143 Ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i socialnämnden .... 30 

§ 144 Ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden ................................................................ 31 

§ 145 Ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i kultur- och 
fritidsnämnden ........................................................................ 32 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

 2015-03-30  
 

Ordförandens signatur Justerarnas signatur  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

§ 146 Ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i nämnden för 
arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration .................... 33 

§ 147 Ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i 
krisledningsnämnden .............................................................. 34 

§ 148 Överföring av nämndernas resultat och investeringsanslag 
2014 anslag för förbrukning av överskott ............................... 35 

§ 149 Årsredovisning 2014 för Sundsvalls kommunkoncern ........... 38 

§ 150 Statusrapportering av uppdrag i Mål och resursplan 2013-2014 
med plan för 2015-2016 .......................................................... 40 

§ 151 Återrapportering av MRP-uppdrag som avslutats per 2014-12-
31............................................................................................. 41 

§ 152 Årsredovisning 2014 för Stadsbacken AB .............................. 43 

§ 153 Årsredovisning 2014 för Mitthem AB .................................... 45 

§ 154 Årsredovisning 2014 för Näringslivsbolaget i Sundsvall AB. 47 

§ 155 Årsredovisning 2014 för Sundsvall Vatten AB ...................... 49 

§ 156 Årsredovisning 2014 för MittSverige Vatten AB ................... 51 

§ 157 Årsredovisning 2014 för Sundsvall Elnät AB ........................ 53 

§ 158 Årsredovisning 2014 för Sundsvall Energi AB ...................... 55 

§ 159 Årsredovisning 2014 för ServaNet AB ................................... 57 

§ 160 Årsredovisning 2014 för REKO Sundsvall AB ...................... 59 

§ 161 Årsredovisning 2014 för Sundsvalls Hamn AB...................... 61 

§ 162 Årsredovisning 2014 för Sundsvalls Oljehamn AB................ 63 

§ 163 Årsredovisning 2014 för Korsta Oljelager AB ....................... 65 

§ 164 Årsredovisning 2014 för Sundsvall Logistikpark AB ............ 67 

§ 165 Årsredovisning 2014 för Midlanda Flygplats AB .................. 69 

§ 166 Årsredovisning 2014 för Midlanda Fastigheter AB................ 70 

§ 167 Årsredovisning 2014 för Sundsvalls kommuns 
Industrifastighetsutveckling AB ............................................. 72 

§ 168 Årsredovisning 2014 för Norra Kajen Exploatering AB ........ 74 

§ 169 Årsredovisning 2014 för Norra Kajen Entreprenad AB ......... 76 

§ 170 Årsredovisning 2014 för Norra Kajen Utveckling AB ........... 78 

§ 171 Årsredovisning 2014 för Norra Kajen Holding AB ................ 80 

§ 172 Årsredovisning 2014 för Norra Kajen Kvarter 3 AB.............. 82 

§ 173 Årsredovisning 2014 för Norra Kajen Kvarter 4 AB.............. 84 

§ 174 Årsredovisning 2014 för Norra Kajen Kvarter 5 AB.............. 86 

§ 175 Årsredovisning 2014 för Norra Kajen Kvarter 6 AB.............. 88 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

 2015-03-30  
 

Ordförandens signatur Justerarnas signatur  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

§ 176 Årsredovisning 2014 för Norra Kajen Kvarter 7 AB.............. 90 

§ 177 Mål och resursplan 2015 för kommunstyrelsen ...................... 92 

§ 178 Förslag till exploateringsavtal mellan kommunen och 
Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling (SKIFU AB) 
avseende område av Förrådet 4 samt Förrådet 8 .................... 94 

§ 179 Försäkringspremie 2015, Garantiförsäkring Plus ................... 95 

§ 180 Aktieägartillskott till bolaget Lillhällom Fastighetsförvaltning 
AB ........................................................................................... 97 

§ 181 Överlåtelse av del av fastigheten Dingersjö 2:116 ................. 98 

§ 182 Inlösen av fastigheten Gärde 1:23 och Gärde 1:27 ................. 99 

§ 183 Föräldrastöd – från projekt till ordinarie verksamhet ........... 100 

§ 184 Ansökan om att Sundsvalls kommun blir ett 
förvaltningsområde för samiska språket ............................... 102 

§ 185 Fullmäktigeberedning för kommunens integrationsarbete – 
begäran om mer tid ............................................................... 104 

§ 186 Motion (KD) om MAXTAK för antalet barn i förskolans 
barngrupper ........................................................................... 105 

§ 187 Motion (C) om Fältungdomsarbete ....................................... 108 

§ 188 Frågor enligt kommunallagen ............................................... 109 

§ 189 För kännedom ....................................................................... 110 

 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

 2015-03-30 1 
 

Ordförandens signatur Justerarnas signatur  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

 

Tid 
Ajourneringar 

Kl 13.00–17.00 
Kl 15.00–15.30 

Plats Kommunfullmäktigesalen i kommunhuset 

Beslutande Närvarande ledamöter och ersättare enligt bilaga 1 

Voteringar Voteringsresultat enligt bilagorna 2–3 

Sekreterare Ida Sundberg 

Justeras 2015-04-08 

  

Underskrifter  Arianne Sundman Burhan Hussain 
  ordförande 

§§ 125–135, 137–139, 142–146,  
148–189 

ordförande 
§ 140 

  

 Elisabeth Gisslin Burman 
ordförande 
§§ 136, 141, 147 

Ida Sundberg 
sekreterare 

  

  Maria Algotsson Olof Andersson 
  Justerare Justerare 

  

Protokollet omfattar §§ 125–189, samt bilagorna 1–3. 

Bevis/anslag 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Avser sammanträde med 

Kommunfullmäktige 
 
Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum 

2015-03-30 2015-04-08 2015-04-09 
Anslaget tas ned tidigast Överklagandetid 

2015-05-06 2015-04-09 – 2015-04-30 
Protokollet finns tillgängligt på Internet (www.sundsvall.se) eller hos 

Koncernstabens kansli 
 

 
  

http://www.sundsvall.se/
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Parentation 
Kommunfullmäktiges ordförande Arianne Sundman (S) inleder dagens 
sammanträde med en parentation till minnet av kommunfullmäktiges 
ordförande 2002–2008 Fredd Sandberg (S) som gått bort. 
 
– – – – 
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Justering 
I tur att justera protokollet är Olof Andersson och Maria Algotsson med 
Kjell Bergkvist och Sven Nordlund som ersättare. 
 
– – – – 
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KS-2015-00005 
 

§ 125 Information från kommundirektören 
Kommundirektören bereds möjlighet att vid kommunfullmäktiges 
sammanträden informera om aktuella ämnen. 

Överläggning 
Kommundirektören inleder med att presenterera och välkomna Örjan 
Folkesson, ny ekonomidirektör på koncernstaben. Vidare informerar 
kommundirektören om följande punkter: 
 
• Det aktuella läget för rekryteringar i kommunen 
• Sundsvalls kommuns mottagande av utmärkelsen KIOS (Karriär i 

Offentlig Sektor) som rankar Sundsvall som en av Sveriges 20 mest 
attraktiva arbetsgivare 

• Sundsvalls kommuns arbete med meddelarfrihet 
• Mitthem AB:s invigning av Sveriges första komboplus hus 
• WSP:s utredning som redovisar resultat som visar att Sundsvalls 

kommun har goda förutsättningar för tillväxt i framtiden 
 
 
– – – – 
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KS-2015-00004 
 

§ 126 Allmänhetens frågestund 

Bakgrund 
Allmänheten har möjlighet att ställa frågor till ledamöterna i fullmäktige. 
Frågorna ska lämnas in skriftligen senast klockan 12.00 fredagen före 
fullmäktige sammanträder. 

Överläggning 
• Angelica Andersson ställer två frågor om förskolan. 

Frågorna besvaras av barn- och utbildningsnämndens ordförande João 
Pinheiro (S). 

• Lo Jonsson ställer en fråga om förskolan. 
Frågan besvaras av barn- och utbildningsnämndens ordförande João 
Pinheiro (S). 

• Lennart Hedenström ställer en fråga om förskolan. 
Frågan besvaras av kommunfullmäktiges ordförande Arianne 
Sundman (S). 

Underlag 
• Fråga från Angelica Andersson, 2015-03-24 
• Fråga från Angelica Andersson, 2015-03-24 
• Fråga från Lo Jonsson, 2015-03-26 
• Fråga från Lennart Hedenström, 2015-03-27 
 
– – – – 
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KS-2015-00007 
 

§ 127 Korta frågor - korta svar 

Bakgrund 
Vid kommunfullmäktiges sammanträden har varje ledamot möjlighet att 
ställa frågor till övriga ledamöter i kommunfullmäktige. Frågor får även 
ställas till ordföranden eller vice ordföranden i en nämnd eller kommun-
styrelsens utskott. 

Överläggning 
• Elin Nilsson (M) ställer en fråga om åtgärder för att främja 

elevinflytande. 
João Pinheiro (S), barn- och utbildningsnämndens ordförande, svarar på 
frågan. 
 
• Alicja Kapica (M) ställer en fråga om löneförhöjningar för 

socialsekreterare. 
Malin Larsson (S), socialnämndens ordförande, svarar på frågan. 
 
• Patrik Gustavsson (M) ställer en fråga om byggnationen av nya 

simhallen. 
Åsa Ulander (S), kultur- och fritidsnämndens ordförande svarar på frågan. 
 
• Angel Villaverde (MP) ställer en fråga om återbruk av möbler i 

kommunens verksamheter. 
Hans Forsberg (C), infrastruktur- och serviceutskottets ordförande svarar 
på frågan. 
 
• Mikael Gäfvert (M) ställer en fråga om lönerna för socialsekreterare. 
Malin Larsson (S), socialnämndens ordförande, svarar på frågan. 
 
• Annelie Luthman (FP) ställer en fråga om IT-satsningar i Sundsvalls 

kommuns grundskolor. 
João Pinheiro (S), barn- och utbildningsnämndens ordförande, svarar på 
frågan. 
 
• Maria Algotsson (MP) ställer en fråga om härbärget på Fläsians 

camping. 
Bodil Hansson (S), plan- och utvecklingsutskottets ordförande, svarar på 
frågan. 
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• Maria Lilja (FP) ställer en fråga om att inrätta en invandrarbyrå. 
Christiane Rüdiger (V), nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 
integrations ordförande, svarar på frågan. 
 
• Liza-Maria Norlin (KD) ställer en fråga om utlokalisering av 

Sundsvalls kommuns Servicecenter. 
Hans Forsberg (C), infrastruktur- och serviceutskottets ordförande svarar 
på frågan. 
 
• Hans Forsberg (C) ställer en fråga om kollektivavtal i upphandlingar. 
Jörgen Berglund (M), oppositionsråd, svarar på frågan. 
 
– – – – 
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KS-2015-00310, KS-2015-00325, KS-2015-00326, KS-2015-00327 
 

§ 128 Inkomna motioner 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att överlämna följande motioner till kommunstyrelsen för beredning: 

 
• Motion (MP) om bättre framkomlighet för kollektivtrafiken 
• Motion (FP) om hälsa för äldre 
• Motion (FP) om rullskidbana 
• Motion (MP) om återanvändning/återbruk av kommunens 

möbler och andra saker i kommunens verksamhet 

Bakgrund 
Fyra motioner har lämnats in till dagens sammanträde. 

Beslutsunderlag 
• Motion (MP) om bättre framkomlighet för kollektivtrafiken, daterad 

2015-03-23, utskick via e-post 
• Motion (FP) om hälsa för äldre, 2015-03-30 
• Motion (FP) om rullskidbana, 2015-03-30 
• Motion (MP) om återanvändning/återbruk av kommunens möbler och 

andra saker i kommunens verksamhet, 2015-03-30 
 
– – – – 
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§ 129 Inkomna interpellationer 
Inga interpellationer har lämnats in till dagens sammanträde. 
 
– – – – 
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KS-2015-00221 
 

§ 130 Interpellationssvar – om bostadsbyggande i 
Sundsvall 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att interpellationen är besvarad. 

Bakgrund 
Med kommunfullmäktiges medgivande framställde Jörgen Berglund (M) 
den 23 februari 2015 en interpellation till kommunstyrelsens ordförande 
Peder Björk (S) om bostadsbyggande i Sundsvall. 

Överläggning och beslutsgång 
Jörgen Berglund (M) presenterar interpellationen och Peder Björk (S) 
besvarar frågorna som ställs i densamma. 
 
Därefter följer ett replikskifte mellan interpellanten och svaranden. 
 
Ärendet avslutas med en debatt om ämnet där alla ledamöter har möjlighet 
att delta. 

Beslutsunderlag 
• Interpellationssvar från kommunstyrelsens ordförande Peder Björk (S) 
• Interpellation om bostadsbyggande i Sundsvall, daterad 2015-02-23 
• Kommunfullmäktiges protokoll, 2015-02-23, § 105 
 
– – – – 
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KS-2015-00224 
 

§ 131 Interpellationssvar – om fler nyanlända till 
Njurunda 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att interpellationen är besvarad. 

Bakgrund 
Med kommunfullmäktiges medgivande framställde Ingeborg Wiksten 
(FP) den 23 februari 2015 en interpellation till infrastruktur- och 
serviceutskottets ordförande Hans Forsberg (C) om fler nyanlända till 
Njurunda. 

Överläggning och beslutsgång 
Ingeborg Wiksten (FP) presenterar interpellationen och Hans Forsberg (C) 
besvarar frågorna som ställs i densamma. 
 
Därefter följer ett replikskifte mellan interpellanten och svaranden. 
 
Ärendet avslutas med en debatt om ämnet där alla ledamöter har möjlighet 
att delta. 

Beslutsunderlag 
• Interpellationssvar från infrastruktur- och serviceutskottets ordförande 

Hans Forsberg (C) 
• Interpellation om fler nyanlända till Njurunda, daterad 2015-02-23 
• Kommunfullmäktiges protokoll, 2015-02-23, § 105 
 
– – – – 
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KS-2015-00010 
 

§ 132 Valärenden 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bevilja Christiane Rüdigers (V) avsägelse som ledamot i Stads-

backen AB (2015-2019), 
  
att utse Marcus Hjort (V) till ny ledamot i Stadsbacken AB efter 

Christiane Rüdiger (V) för återstående delen av mandatperioden 
t.o.m. ordinarie bolagsstämma 2019, 

  
att bevilja Magnus Fagerströms (SD) avsägelse som ersättare i kultur- 

och fritidsnämnden, 
  
att utse Morgan Foss (SD) till ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden 

efter Magnus Fagerström (SD) för återstående delen av mandat-
perioden, 

  
att bevilja Camilla Erssons (S) avsägelse som ersättare i kultur- och 

fritidsnämnden, 
  
att bevilja Elisabet Finnés (V) avsägelse som ledamot i Näringslivs-

bolaget i Sundsvall AB samt för mandatperioden 2015-2019, 
  
att utse Isabell Mixter (V) till ny ledamot i Näringslivsbolaget i 

Sundsvall AB efter Elisabet Finné (V) för återstående delen av 
mandatperioden t.o.m. ordinarie bolagsstämma 2019, 

  
att bevilja Marcus Hjorts (V) avsägelse som ledamot i Mitthem AB 

(2015-2019), 
  
att utse Annika Strindlund (V) till ny ledamot i Mitthem AB efter 

Marcus Hjort (V) för återstående delen av mandatperioden t.o.m. 
ordinarie bolagsstämma 2019, 

  
att utse Christer Nyhlén (S) till ny ersättare i socialnämnden efter 

Robert Dahlén (S) för återstående delen av mandatperioden, 
  



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

 2015-03-30 13 
 

Ordförandens signatur Justerarnas signatur  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

  
att bevilja Angela Hagmans (SD) avsägelser som ledamot i stads-

byggnadsnämnden, arvodeskommittén, kommunfullmäktiges 
demokrati- och uppföljningsberedning samt som ersättare i 
Kommunförbundet Västernorrland och kommunfullmäktige, 

  
att utse Christina Vallsten (SD) till ny ledamot i kommunfullmäktiges 

demokrati- och uppföljningsberedning efter Angela Hagman (SD) 
för återstående delen av mandatperioden, 

  
att utse Mats Hellhoff (SD) till ny ledamot i stadsbyggnadsnämnden 

efter Angela Hagman (SD) för återstående delen av mandat-
perioden, 

  
att utse Roland Persson (SD) till ny ledamot i arvodeskommittén efter 

Angela Hagman (SD) för återstående delen av mandatperioden, 
  
att utse Jan Björnefax (SD) till ny ersättare i Kommunförbundet 

Västernorrland efter Angela Hagman (SD) för återstående delen av 
mandatperioden, 

  
att notera att kristdemokraterna utsett Robin Håkansson (KD) till 

politisk sekreterare på 25 % fr.o.m. 2015-04-01-2015-12-31 efter 
Jerker Sjödin (KD), 

  
att utse Linnéa Kjellman (C) som representant till Leader Mittlands 

årsstämma 2015, 
  
att utse João Pinheiro (S) som ersättare för ägarombudet till Midlanda 

Flygplats ABs årsstämma den 22 maj 2015, 
  
att utse João Pinheiro (S) som ersättare för ägarombudet till Midlanda 

Fastigheter ABs årsstämma den 22 maj 2015, 
  
att bevilja Annika Kallins (S) avsägelse som ledamot i NTF Väster-

norrland, 
  
att utse Åke Johansson (V) till ny ledamot i NTF Västernorrland efter 

Annika Kallin (S) för återstående delen av mandatperioden, 
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att utse följande personer till styrelsen för Midlanda Flygplats AB 

fr.o.m. årsstämman den 22 maj 2015 t.o.m. ordinarie bolagsstämma 
2016: 
 
Ledamöter: 
Malte Frisk 
Björn Lyngfeldt 
Elisabeth Nordberg 
Thomas Ek 
Dick Jansson 
 
Ordförande: Dick Jansson 

  
att uppdra till koncernstaben att nominera två tjänstemän till ledamöter 

i Åkroken Science Park AB, 
  
att utse nedan angivna personer i kommunala nämnder med mera: 

NTF Västernorrland (styrelsen för Västernorrlands läns 
Trafiksäkerhetsförbund), 2015-01-01 – 2018-12-31 
Ersättare 
Henrik Öhman (M) 

Korsta Oljelager AB, 2015 fram till ordinarie stämma 
2019 
Ersättare 
Birgitta Skoglund (MP) 

MittSverige Vatten AB, 2015 fram till ordinarie stämma 
2019 
Ersättare 
Vakant 

ServaNet AB, 2015 fram till ordinarie stämma 2019 
Ledamöter 
Vakant 

Biogas Mellannorrland AB, 2015 fram till ordinarie 
stämma 2019 
Ledamöter 
Vakant, ordförande 
Vakant 
Vakant 
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Ersättare 
Vakant 
Vakant 
Vakant 
 
Lekmannarevisor 
Rodney Engström (M) 
 
Ersättare för lekmannarevisor 
Ulf Broman (S) 

Mittland Plus, 2015 fram till ordinarie stämma 2019 
(hette tidigare Leader Mittland) 
Ledamöter 
Bodil Hansson (S) 
 
Ersättare 
Vakant 

Åkroken Science Park AB, 2015 fram till ordinarie 
stämma 2019 – väljs in på stämman i maj 2015 
Två tjänstemän utses till ledamöter, se ovanstående att-sats. 
 
Ledamöter 
Vakant 
Vakant 

Ideella föreningen Åkroken, 2015 fram till ordinarie 
stämma 2019 – väljs in på stämman i maj 2015 
Ledamöter 
Peder Björk (S) 
Annelie Luthman (FP) 

 
Ägarombud vid stämmor i följande bolag, till vardera ett 
ägarombud och en ersättare för ägarombuden, 2015 
fram till ordinarie stämma 2019: 
 
Sundsvall Energi AB 
Ägarombud 
Lina Heidenbeck (M) 
 
Sundsvall Elnät AB 
Ägarombud 
Lina Heidenbeck (M) 
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Reko Sundsvall AB 
Ägarombud 
Lina Heidenbeck (M) 
 
Korsta Oljelager AB 
Ägarombud 
Lina Heidenbeck (M) 
 
Sundsvall Vatten AB 
Ägarombud 
Vakant 
 
MittSverige Vatten AB 
Ägarombud 
Vakant 
 
Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling AB, koncern 
Ersättare för ägarombud 
Hjördis Bredberg (M) 
 
Sundsvall Oljehamn AB 
Ersättare för ägarombud 
Runa Forsman (MP) 
 
Sundsvalls Hamn AB 
Ersättare för ägarombud 
Runa Forsman (MP) 
 
Sundsvall Logistikpark AB 
Ersättare för ägarombud 
Elisabeth Gisslin Burman (M) 
 
Svenska Kommun Försäkrings AB 
Ersättare för ägarombud 
Mikael Gäfvert (M) 
 
Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB 
Ersättare för ägarombud 
Mikael Gäfvert (M) 
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Norra Kajen Exploatering ABs och dess dotterbolag: 
- Norra Kajen Entreprenad AB 
- Norra Kajen Holding AB 
- Norra Kajen Kvarter 3 AB 
- Norra Kajen Kvarter 4 AB 
- Norra Kajen Utveckling AB 
- Norra Kajen Kvarter 5 AB 
- Norra Kajen Kvarter 6 AB 
- Norra Kajen Kvarter 7 AB 

Ersättare för ägarombud 
Margaretha Engström (M) 
 
Stadshuset Sundsvall AB 
Ägarombud 
Vakant 
 
Näringslivsbolaget i Sundsvall AB 
Ersättare för ägarombud 
Elin Nilsson (M) 
 
ServaNet AB 
Ägarombud 
Lina Heidenbeck (M) 
 
Midlanda Flygplats AB 
Ägarombud 
Tom Emanuelz (M) 
 
Sundsvalls Kårhus AB 
Ersättare för ägarombud 
Lena Schölander (MP) 
 
Biogas Mellannorrland AB 
Ägarombud 
Vakant 
 
Ersättare för ägarombud 
Vakant 
 
Samordningsförbundet i Sundsvall 
Ägarombud 
Christiane Rüdiger (V) 
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Ersättare för ägarombud 
Sven Bredberg (M) 
 
Mitthem AB 
Ersättare för ägarombud 
Per-Magnus Forsberg (M) 
 
Representanter vid stämmor i följande föreningar, till 
vardera en representant och en ersättare för represen-
tanten, 2015 fram till ordinarie föreningsstämma 2019: 
 
Intresseföreningen Norrtåg, ekonomisk förening 
Ersättare för representant 
Gunnar Farm (MP) 
 
Ideella föreningen Åkroken 
Ersättare för representant 
Vakant 
 
Ideell förening för bildande av Region Mittsverige 
Ersättare för representant 
Vakant 
 
Mittland Plus (hette tidigare Leader Mittland) 
Representant 
Linnéa Kjellman (C) 
 
Ersättare för representant 
Vakant 
 
NTF Västernorrland 
Representant 
Annika Kallin 
 
Sveriges Ekokommuner (Sekom) Obs! Ombud + ersättare väljs in 
på stämman den 27-28 maj 2015 
Ombud/representant 
Kjell Bergkvist (C) 
 
Ersättare för ombud/representant 
Vakant 
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Överläggning och beslutsgång 
Niklas Säwén (S) meddelar att kommunfullmäktige inte ska utse utan 
nominera ledamöter till Ideella föreningen Åkroken. Han meddelar också 
att platserna i Åkroken Science Park AB ska tillsättas av tjänstemän och 
föreslår att kommunfullmäktige uppdrar till koncernstaben att nominera 
tjänstemän till Åkroken Science Park AB. 
 
Vidare föreslår han att Peder Björk (S) nomineras till ledamot i Ideella 
föreningen Åkroken. 
 
Stefan Falk (FP) föreslår att Annelie Luthman (FP) nomineras till ledamot 
i Ideella föreningen Åkroken. 
 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt de tidigare 
inkomna förslagen samt Niklas Säwén (S) och Stefan Falks (FP) förslag 
lämnade vid dagens sammanträde och finner att detta blir kommun-
fullmäktiges beslut. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse 2015-03-18, reviderad 2015-03-27, samt 

kompletteringar upplästa vid sammanträdet 
 
– – – – 
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KS-2015-00027 
 

§ 133 Utvärdering av kommunens samlade system 
för intern kontroll 2014, nämnderna 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att notera föreliggande rapport. 

Bakgrund 
Kommunallagen föreskriver att kommunens nämnder, var och en inom sitt 
område, ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och 
riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för 
verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig 
samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. En del 
av kommunstyrelsens uppgifter enligt kommunallagen består av att ha 
uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Denna rapport och kommun-
fullmäktiges beslut i ärendet ska överlämnas till kommunfullmäktige, 
kommunens revisorer och nämnderna. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2015-03-30, § 205, delas ut 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2015-03-17, § 100 
• Koncernstabens skrivelse, 2015-02-19 
• Bilaga 1 – Utvärdering kommunstyrelsens uppsiktsansvar 
• Bilaga 2 – Service och tekniks utvärdering 
• Bilaga 3 – Socialnämndens utvärdering 
• Bilaga 4 – Kultur- och fritidsnämndens utvärdering 
• Bilaga 5 – Barn- och utbildningsnämndens utvärdering 
• Bilaga 6 – Miljönämndens utvärdering 
• Bilaga 7 – Lantmäterinämndens utvärdering 
• Bilaga 8 – Stadsbyggnadsnämndens utvärdering 
• Bilaga 9 – Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 

integrations utvärdering 
• Bilaga 10 – Överförmyndarnämnden Mitts utvärdering 
 
– – – – 
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§ 134 Utvärdering av kommunens samlade system 
för intern kontroll 2014, bolagen 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att notera rapporten. 

Bakgrund 
Vid genomgång av bolagens internkontrollplaner, uppföljning och 
utvärdering av dessa framkommer att processen överlag fungerar bra. 
Några bolag har dock inte följt kommunens internkontrollreglemente fullt 
ut avseende formaliafrågor. Det viktigaste är dock att syftet med intern-
kontrollen uppfylls; att säkerställa en effektiv och säker verksamhet som 
utvecklas kontinuerligt. Beslut har också fattats under året att bl.a. 
utveckla processen för investeringar för att stärka kontrollen, minska 
risken för väsentliga avvikelser samt i de fall väsentliga avvikelser 
uppkommer förtydliga avvikelserapporteringen. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2015-03-16, § 181 
• Koncernstabens skrivelse 
 
– – – – 
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KS-2014-00131 
 

§ 135 Kommunrevisorernas berättelse angående 
verksamheten år 2014 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att lägga revisionsberättelsen till handlingarna. 

Bakgrund 
Kommunrevisionen har till kommunfullmäktige överlämnat 2014 års 
revisionsberättelse. Till berättelsen har fogats dels revisorernas redo-
görelse för år 2014, dels granskningsrapporter från lekmannarevisorerna i 
de kommunala aktiebolagen. 
 
Kommunrevisionen tillstyrker ansvarsfrihet och att årsredovisningen 
godkänns. 

Överläggning 
Ulf Broman, kommunrevisionens ordförande, informerar om de 
granskningar och bedömningar av kommunens verksamheter som 
genomförts av kommunrevisionen under 2014. 

Beslutsunderlag 
• Granskning av årsredovisning 2014 – Sundsvalls kommun, utlagd på 

Inloggad, under politikernas flik Förtroendevald 
• Revisionsberättelse för år 2014, 2015-03-17 med bilaga 

o Revisorernas redogörelse, 2015-03-17 
• Nämndernas granskningsrapporter och revisionsberättelser, utlagda på 

kommunrevisionens hemsida 
• Bolagens granskningsrapporter och revisionsberättelser, utlagda på 

Inloggad, under politikernas flik Förtroendevald 
 
– – – – 
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§ 136 Ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i 
kommunstyrelsen 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att i enlighet med revisionens förslag, bevilja kommunstyrelsens 

ledamöter och ersättare ansvarsfrihet för år 2014. 

Bakgrund 
Sundsvalls kommuns revisorer har avgett en revisionsberättelse, under-
tecknad den 17 mars 2015. 

Jäv 
Ordförande Arianne Sundman (S) anmäler jäv och ersätts av förste vice 
ordförande Elisabeth Gisslin Burman (M) under behandlingen av ärendet. 
 
Jäv antecknas för Peder Björk (S), Tommy Eriksson (S), Anders Hedenius 
(S), Jan-Olov Lampinen (S), Malin Larsson (S), Leif Nilsson (S), João 
Pinheiro (S), Sabina Tjärnberg (S), Åsa Ulander (S), Lena Österlund (S), 
Bodil Hansson (S), Niklas Säwén (S), Lisa Lööf (S), Jonas Väst (S), 
Annicka Burman (V), Hans Zetterkvist (V), Christiane Rüdiger (V), Kjell 
Bergkvist (C), Linnéa Kjellman (C), Hans Forsberg (C), Jörgen Berglund 
(M), Sven Bredberg (M), Habib Effati (M), Elin Nilsson (M), Alicja 
Kapica (M), Stefan Falk (FP), Annelie Luthman (FP), Maria Algotsson 
(MP), Angel Villaverde (MP), Hans Brynielsson (KD), Liza-Maria Norlin 
(KD) och Johnny Skalin (SD). 

Beslutsunderlag 
• Revisionsberättelse för år 2014 med bilagor, 2015-03-17, utlagd på 

kommunrevisionens hemsida 
 
– – – – 
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§ 137 Ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i 
överförmyndarnämnden Mitt 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att i enlighet med revisionens förslag, bevilja överförmyndarnämnd-

en Mitts ledamöter och ersättare ansvarsfrihet för verksamhets-
året 2014. 

Bakgrund 
Sundsvalls kommuns revisorer har avgett en revisionsberättelse, under-
tecknad den 17 mars 2015. 

Beslutsunderlag 
• Revisionsberättelse för år 2014 med bilagor, 2015-03-17, utlagd på 

kommunrevisionens hemsida 
 
– – – – 
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§ 138 Ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i 
patientnämnden (hette tidigare förtroende-
nämnden) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att i enlighet med revisionens förslag, bevilja patientnämndens 

(hette tidigare förtroendenämnden) ledamöter och ersättare 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014. 

Bakgrund 
Sundsvalls kommuns revisorer har avgett en revisionsberättelse, under-
tecknad den 17 mars 2015. 

Jäv 
Jäv antecknas för Mikael Gäfvert (M). 

Beslutsunderlag 
• Revisionsberättelse för år 2014 med bilagor, 2015-03-17, utlagd på 

kommunrevisionens hemsida 
 
– – – – 
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§ 139 Ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i 
valnämnden 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att i enlighet med revisionens förslag, bevilja valnämndens 

ledamöter och ersättare ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014. 

Bakgrund 
Sundsvalls kommuns revisorer har avgett en revisionsberättelse, under-
tecknad den 17 mars 2015. 

Jäv 
Jäv antecknas för Mikael Gäfvert (M). 

Beslutsunderlag 
• Revisionsberättelse för år 2014 med bilagor, 2015-03-17, utlagd på 

kommunrevisionens hemsida 
 
– – – – 
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KS-2015-00159 
 

§ 140 Ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i 
stadsbyggnadsnämnden 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att i enlighet med revisionens förslag, bevilja stadsbyggnadsnämnd-

ens ledamöter och ersättare ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2014. 

Bakgrund 
Sundsvalls kommuns revisorer har avgett en revisionsberättelse, under-
tecknad den 17 mars 2015. 

Jäv 
Ordförande Arianne Sundman (S) anmäler jäv och ersätts av andre vice 
ordförande Burhan Hussain (S) under behandlingen av ärendet. 
 
Jäv antecknas för Leif Nilsson (S), Elisabeth Gisslin Burman (M) och 
Tina Hellberg (MP). 

Beslutsunderlag 
• Revisionsberättelse för år 2014 med bilagor, 2015-03-17, utlagd på 

kommunrevisionens hemsida 
 
– – – – 
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KS-2015-00160 
 

§ 141 Ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i 
lantmäterinämnden 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att i enlighet med revisionens förslag, bevilja lantmäterinämndens 

ledamöter och ersättare ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014. 

Bakgrund 
Sundsvalls kommuns revisorer har avgett en revisionsberättelse, under-
tecknad den 17 mars 2015. 

Jäv 
Ordförande Arianne Sundman (S) anmäler jäv och ersätts av förste vice 
ordförande Elisabeth Gisslin Burman (M) under behandlingen av ärendet. 
 
Jäv antecknas för Leif Nilsson (S). 

Beslutsunderlag 
• Revisionsberättelse för år 2014 med bilagor, 2015-03-17, utlagd på 

kommunrevisionens hemsida 
 
– – – – 
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KS-2015-00161 
 

§ 142 Ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i 
miljönämnden 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att i enlighet med revisionens förslag, bevilja miljönämndens 

ledamöter och ersättare ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014. 

Bakgrund 
Sundsvalls kommuns revisorer har avgett en revisionsberättelse, under-
tecknad den 17 mars 2015. 

Jäv 
Jäv antecknas för Jan-Olov Lampinen (S), Soili Sollén (S), Kjell 
Bergkvist (C), Per-Magnus Forsberg (M) och Alicja Kapica (M). 

Beslutsunderlag 
• Revisionsberättelse för år 2014 med bilagor, 2015-03-17, utlagd på 

kommunrevisionens hemsida 
 
– – – – 
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KS-2015-00162 
 

§ 143 Ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i 
socialnämnden 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att i enlighet med revisionens förslag, bevilja socialnämndens 

ledamöter och ersättare ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014. 

Bakgrund 
Sundsvalls kommuns revisorer har avgett en revisionsberättelse, under-
tecknad den 17 mars 2015. 

Jäv 
Jäv antecknas för Jenny Bjerkås (S), Burhan Hussain (S), Malin Larsson 
(S), Britt-Marie Ståhl Olsson (S), Jonas Väst (S), Lena Österlund (S), 
Annicka Burman (V), Christiane Rüdiger (V), Linnéa Kjellman (C), Mats-
Johan Adner (M), Maria Algotsson (MP), Hans Brynielsson (KD). 

Beslutsunderlag 
• Revisionsberättelse för år 2014 med bilagor, 2015-03-17, utlagd på 

kommunrevisionens hemsida 
 
– – – – 
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KS-2015-00163 
 

§ 144 Ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i 
barn- och utbildningsnämnden 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att i enlighet med revisionens förslag, bevilja barn- och utbildnings-

nämndens ledamöter och ersättare ansvarsfrihet för verksam-
hetsåret 2014. 

Bakgrund 
Sundsvalls kommuns revisorer har avgett en revisionsberättelse, under-
tecknad den 17 mars 2015. 

Jäv 
Jäv antecknas för Patrik Eriksson (S), Priscilda Helenius (S), Jan Lahti 
(S), João Pinheiro (S), Hans Zetterkvist (V), Kjell Bergkvist (C), Sven 
Bredberg (M), Elin Nilsson (M) och Annelie Luthman (FP). 

Beslutsunderlag 
• Revisionsberättelse för år 2014 med bilagor, 2015-03-17, utlagd på 

kommunrevisionens hemsida 
 
– – – – 
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KS-2015-00164 
 

§ 145 Ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i 
kultur- och fritidsnämnden 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att i enlighet med revisionens förslag, bevilja kultur- och 

fritidsnämndens ledamöter och ersättare ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2014. 

Bakgrund 
Sundsvalls kommuns revisorer har avgett en revisionsberättelse, under-
tecknad den 17 mars 2015. 

Jäv 
Jäv antecknas för Tommy Eriksson (S), Adele Flodin (S), Jeanette 
Hedlund (S), Diana Kapitanska (S), Hicham Elkahtib (V), Anne-Li 
Sjölund (C), Hjördis Bredberg (M), Thomas Burman (M) och Patrik 
Gustavsson (M).  

Beslutsunderlag 
• Revisionsberättelse för år 2014 med bilagor, 2015-03-17, utlagd på 

kommunrevisionens hemsida 
 
– – – – 
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KS-2015-00165 
 

§ 146 Ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i 
nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning 
och integration 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att i enlighet med revisionens förslag, bevilja nämnden för arbets-

marknad, vuxenutbildning och integrations ledamöter och 
ersättare ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014. 

Bakgrund 
Sundsvalls kommuns revisorer har avgett en revisionsberättelse, under-
tecknad den 17 mars 2015. 

Jäv 
Jäv antecknas för Håkan Byberg (S), Stefan Eriksson (S), Christina 
Nordenö (S), Ulf Sjölinder (S), Sabina Tjärnberg (S), Åsa Ulander (S), 
Hans Forsberg (C), Habib Effati (M), Jan Heijbel (M) och Stefan Falk 
(FP). 

Beslutsunderlag 
• Revisionsberättelse för år 2014 med bilagor, 2015-03-17, utlagd på 

kommunrevisionens hemsida 
 
– – – – 
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KS-2015-00166 
 

§ 147 Ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i 
krisledningsnämnden 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att i enlighet med revisionens förslag, bevilja krisledningsnämndens 

ledamöter och ersättare ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014. 

Bakgrund 
Sundsvalls kommuns revisorer har avgett en revisionsberättelse, under-
tecknad den 17 mars 2015. 

Jäv 
Ordförande Arianne Sundman (S) anmäler jäv och ersätts av förste vice 
ordförande Elisabeth Gisslin Burman (M) under behandlingen av ärendet. 
 
Jäv antecknas för Peder Björk (S), Anders Hedenius (S), Malin Larsson 
(S), Annicka Burman (V), Linnéa Kjellman (C), Jörgen Berglund (M), 
Habib Effati (M), Stefan Falk (FP), Annelie Luthman (FP) och Hans 
Brynielsson (KD). 

Beslutsunderlag 
• Revisionsberättelse för år 2014 med bilagor, 2015-03-17, utlagd på 

kommunrevisionens hemsida 
 
– – – – 
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KS-2015-00182 
 

§ 148 Överföring av nämndernas resultat och 
investeringsanslag 2014 anslag för förbrukning 
av överskott 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bevilja undantag, innebärande ett avsteg från reglerna för Över-

föring av resultat, för socialnämndens underskott 2014 på  
132 014 tkr vid överföring av resultat från 2014 till 2015", 

  
att i övrigt fastställa resultatöverföring från 2014 enligt koncern-

stabens förslag inkluderande att bevilja undantag enligt 
Synnerliga skäl för kostnader inom stadsbyggnadsnämnden samt 
kultur- och fritidsnämnden, 

  
att bevilja nämnderna anslag på 9 729 tkr för planerad förbrukning 

av tidigare års överskott, 
  
att finansiering sker med 9 729 tkr ur kommunfullmäktiges anslag 

för ianspråktagande av överskott, samt 
  
att uppdra till kommunstyrelsen att analysera den nu ackumulerade 

investeringsbudgeten och bedöma om den är realistisk att 
genomföra samt att komma med förslag på hantering för att 
undvika att anslag ligger bundna i många år. 

Bakgrund 
Överföring av nämndernas resultat, drift och investeringar, behandlas i en 
egen process – Överföring av resultat. Fr.o.m. 2011 ändrades reglerna så att 
nämnderna även ska beviljas anslag för den förbrukning som nämnderna ska 
göra av ackumulerat överskott under innevarande år. De nya reglerna innebar 
även att en striktare tillämpning ska ske vid prövning av undantag vid 
överföring enligt begreppet Synnerliga skäl. 
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Överläggning och beslutsgång 
Jörgen Berglund (M) yrkar avslag på första att-satsen i kommunstyrelsens 
förslag och bifall till följande att-satser: 
 
att socialnämnden inte behöver ta med ackumulerat underskott från 2014 
till 2015, 
 
att ovanstående att-sats gäller verksamheter i socialnämnden som under 
en sammanhängande period av minst 3 månader under 2014 hållit budget, 
 
att kommunfullmäktiges fortsatta ambition är att efterhand social-
nämndens verksamheter når fastställd budgetnivå under en samman-
hängande period av 3 månader reglera ackumulerat underskott vid 
närmsta tillfälle, 
 
att i övrigt fastställa resultatöverföring från 2014 enligt koncern-stabens 
förslag inkluderande att bevilja undantag enligt Synnerliga skäl för 
kostnader inom stadsbyggnadsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden, 
 
att bevilja nämnderna anslag på 9 729 tkr för planerad förbrukning av 
tidigare års överskott, 
 
att finansiering sker med 9 729 tkr ur kommunfullmäktiges anslag för 
ianspråktagande av överskott, samt 
 
att uppdra till kommunstyrelsen att analysera den nu ackumulerade 
investeringsbudgeten och bedöma om den är realistisk att genomföra samt 
att komma med förslag på hantering för att undvika att anslag ligger 
bundna i många år. 
 
Peder Björk (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Stefan Falk (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Vidare önskar 
han få lämna en protokollanteckning, vilket ordföranden godkänner. 
 
Maria Algotsson (MP) instämmer i Stefan Falks (FP) protokolls-
anteckning. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels Peder 
Björk (S) och Stefan Falks (FP) förslag och dels Jörgen Berglunds (M) 
förslag. Hon ställer förslagen mot varandra och finner att kommun-
fullmäktige beslutar enligt Peder Björk (S) och Stefan Falks (FP) förslag 
om bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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Protokollsanteckning 
Stefan falk (FP) lämnar följande protokollsanteckning: 
 
”Folkpartiet deltar med stor tveksamhet i beslutet att föra 132 mkr av 
nämndernas samlade ackumulerade resultat till reducering av social-
nämndens ackumulerade underskott. 
 
Vi finner att beslutet är nödvändigt, men vår kommun riskerar att kraftigt 
undergräva budgetefterlevnad i nämnder och förvaltingar på sikt. 
 
Efter detta beslut återstår bara hälften av de gamla överskotten och 
investeringar och satsningar inom skolor, fritidssektor mm riskerar att 
utebli.” 

Reservation 
Lina Heidenbeck (M), Thomas Burman (M), Hjördis Bredberg (M), Jan 
Heijbel (M), Mikael Gäfvert (M), Alicja Kapica (M), Elisabeth Gisslin 
Burman (M), Mats-Johan Adner (M), Jörgen Berglund (M), Tom 
Emanuelz (M), Per-Magnus Forsberg (M), Habib Effati (M), Bertil 
Kjellberg (M), Elin Nilsson (M), Sven Bredberg (M) och Patrik 
Gustavsson (M) reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2015-03-16, § 153 
• Koncernstabens skrivelse, 2015-03-02 
• Bilaga 1 – Överföring av resultat från 2014 och ingående ackumulerat 

överskott 2015-01-01 
• Bilaga 2 – Specifikation över ackumulerat eget kapital 2015-01-01 
• Bilaga 3 – Överföring av investeringar från 2014-2015 
• Bilaga 4 – Förbrukning 2015 av tidigare års överskott 
• Bilaga 5 – Överföring av resultat 2015 för koncernstaben 
 
– – – – 
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KS-2014-00955 
 

§ 149 Årsredovisning 2014 för Sundsvalls 
kommunkoncern 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna årsredovisningen för 2014. 

Bakgrund 
Koncernstaben har upprättat förslag till årsredovisning 2014 för kommu-
nen och kommunkoncernen. Kommunens resultat för 2014 uppgår till 
17,1 miljoner kronor, vilket är en försämring med 83,7 miljoner kronor 
jämfört med 2013 (100,8 miljoner kronor). I den sammanställda redovis-
ningen uppgår resultatet till 27,1 miljoner kronor. Största negativa post är 
socialnämndens underskott som uppgår till 132 miljoner kronor. 
 
Kommunen klarar kommunallagens balanskrav 2014. Kommunallagens 
balanskrav innebär att kommunen inte får besluta om en budget där 
kostnaderna överstiger intäkterna. Det beräknade överskottet enligt 
balanskravsrutredningen uppgår till 2,4 miljoner kronor. Kommunen 
uppnår dock inte alla målen för god ekonomisk hushållning. 

Överläggning och beslutsgång 
Koncernstabens controller Maud Viklander och redovisningsansvarige 
Björn Magnusson inleder med en genomgång av årsredovisningen 2014. 
 
Peder Björk (S) och Liza-Maria Norlin (KD) yrkar bifall till kommun-
styrelsens förslag. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
kommunstyrelsens förslag. Detta blir också kommunfullmäktiges beslut. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2015-03-16, § 150 
• Koncernstabens skrivelse, 2015-02-24 
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• Årsredovisning 2014 för Sundsvalls kommun, utlagd på Inloggad, 

under politikernas flik Förtroendevald 
• Lekmannarevisorns granskningsrapport för år 2014, utlagd på 

Inloggad, under politikernas flik Förtroendevald 
 
– – – – 
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KS-2015-00225 
 

§ 150 Statusrapportering av uppdrag i Mål och 
resursplan 2013-2014 med plan för 2015-2016 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna redovisningen av uppdrag i Mål och resursplan  

2013–2014 med plan för 2015–2016. 

Bakgrund 
Redovisning av uppdrag i MRP 2013-2014 med plan för 2015-2016, samt 
uppdragens status per 2014-12-31. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2015-03-16, § 151 
• Koncernstabens skrivelse, 2015-02-24 
• Bilaga 1 – Uppdragssammanställning år 2014 
 
– – – – 
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KS-2015-00029 
 

§ 151 Återrapportering av MRP-uppdrag som 
avslutats per 2014-12-31 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna återrapporteringen av slutredovisade MRP-uppdrag 

enligt koncernstabens skrivelse 2015-02-19, samt 
  
att förklara uppdragen avslutade. 

Bakgrund 
Koncernstaben har sammanställt ett antal MRP-uppdrag som nämnderna 
har slutredovisat tom december 2014, för kommunfullmäktiges god-
kännande. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2015-03-16, § 152 
• Koncernstabens skrivelse, 2015-02-19 
• Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations 

protokoll, 2014-11-12, § 68 
• Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations 

skrivelse, 2014-10-15 
• Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations 

protokoll, 2014-11-12, § 69 
• Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations 

skrivelse, 2014-10-15 
• Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations 

protokoll, 2014-11-12, § 70 
• Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations 

skrivelse, 2014-10-21 
• Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations 

protokoll, 2014-11-12, § 78 
• Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations 

skrivelse, 2014-11-19 
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• Barn- och utbildningsnämndens protokoll, 2014-09-24, § 104 
• Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse, 2014-09-02 
• Socialnämndens protokoll, 2014-05-21, § 93 
• Socialförvaltningens skrivelse, 2015-05-12 
 
– – – – 
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KS-2015-00143 
 

§ 152 Årsredovisning 2014 för Stadsbacken AB 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att kommunens ombud till årsstämman i Stadsbacken AB följer 

revisorns förslag och 
- fastställer resultat- och balansräkning 
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014. 

Bakgrund 
Styrelsen i Stadsbacken AB har överlämnat årsredovisning för 2014 till 
Sundsvalls kommun. Syftet är att kommunfullmäktige inför bolags-
stämman ska få del av årsredovisningen och revisorernas bedömning och 
med ledning av dessa kunna ge direktiv till stämmoombudet. 
 
Stadsbackenkoncernen redovisar ett resultat efter finansiella poster med 
21,5 mnkr. Balansomslutningen uppgår till 6 316,0 mnkr. 
 
Bolagets revisor tillstyrker att årsstämman fastställer resultat- och balans-
räkning, disponerar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
samt beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvars-
frihet för räkenskapsåret. 
 
Lekmannarevisorn bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ända-
målsenligt och tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll varit 
tillräcklig. 

Jäv 
Jäv antecknas för Åsa Ulander (S), Christiane Rüdiger (V), Mikael 
Gäfvert (M) och Patrik Gustavsson (M). 
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Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2015-03-16, § 154 
• Koncernstabens skrivelse, 2015-02-24 
• Årsredovisning 2014 för Stadsbacken AB, utlagd på Inloggad, under 

politikernas flik Förtroendevald 
• Lekmannarevisorns granskningsrapport för år 2014, utlagd på 

Inloggad, under politikernas flik Förtroendevald 
 
– – – – 
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KS-2015-00142 
 

§ 153 Årsredovisning 2014 för Mitthem AB 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att kommunens ombud till årsstämman i Mitthem AB följer 

revisorns förslag och  
- fastställer resultat- och balansräkning  
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen  
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014 

Bakgrund 
Styrelsen i Mitthem AB har överlämnat årsredovisning för 2014 till 
Sundsvalls kommun. Syftet är att kommunfullmäktige inför bolags-
stämman ska få del av årsredovisningen och revisorernas bedömning och 
med ledning av dessa kunna ge direktiv till stämmoombudet. 
 
Mitthem AB redovisar ett resultat efter finansiella poster med 5,4 mnkr. 
Balansomslutningen uppgår till 1 687,4 mnkr. 
 
Bolagets revisor tillstyrker att årsstämman fastställer resultat- och balans-
räkning, disponerar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
samt beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvars-
frihet för räkenskapsåret. 
 
Lekmannarevisorn bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ända-
målsenligt och tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll varit 
tillräcklig. 

Jäv 
Jäv antecknas för Bodil Hansson (S), Hicham Elkahtib (V) och Tom 
Emanuelz (M). 
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Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2015-03-16, § 155 
• Koncernstabens skrivelse, 2015-02-25 
• Årsredovisning 2014 för Mitthem AB, utlagd på Inloggad, under 

politikernas flik Förtroendevald 
• Lekmannarevisorns granskningsrapport för år 2014, utlagd på 

Inloggad, under politikernas flik Förtroendevald 
 
– – – – 
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KS-2015-00131 
 

§ 154 Årsredovisning 2014 för Näringslivsbolaget i 
Sundsvall AB 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att kommunens ombud till årsstämman i Näringslivsbolaget i 

Sundsvall AB följer revisorns förslag och  
- fastställer resultat- och balansräkning  
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen  
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.  

Bakgrund 
Styrelsen i Näringslivsbolaget i Sundsvall AB har överlämnat årsredo-
visning för 2014 till Sundsvalls kommun. Syftet är att kommunfull-
mäktige inför bolagsstämman ska få del av årsredovisningen och 
revisorernas bedömning och med ledning av dessa kunna ge direktiv till 
stämmoombudet. 
 
Näringslivsbolaget i Sundsvall AB redovisar ett resultat efter finansiella 
poster med 0,0 mnkr. Balansomslutningen uppgår till 13,4 mnkr. 
 
Bolagets revisor tillstyrker att årsstämman fastställer resultat- och balans-
räkning, disponerar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
samt beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvars-
frihet för räkenskapsåret. 
 
Lekmannarevisorn bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ända-
målsenligt och tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll varit 
tillräcklig. 

Jäv 
Jäv antecknas för Anders Hedenius (S), Tom Emanuelz (M) och Annelie 
Luthman (FP). 
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Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2015-03-16, § 156 
• Koncernstabens skrivelse, 2015-02-24 
• Årsredovisning 2014 för Näringslivsbolaget i Sundsvall AB, utlagd 

på Inloggad, under politikernas flik Förtroendevald 
• Lekmannarevisorns granskningsrapport för år 2014, utlagd på 

Inloggad, under politikernas flik Förtroendevald 
 
– – – – 
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§ 155 Årsredovisning 2014 för Sundsvall Vatten AB 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att kommunens ombud till årsstämman i Sundsvall Vatten AB följer 

revisorns förslag och  
- fastställer resultat- och balansräkning  
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen  
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014. 

Bakgrund 
Styrelsen i Sundsvall Vatten AB har överlämnat årsredovisning för 2014 
till Sundsvalls kommun. Syftet är att kommunfullmäktige inför bolags-
stämman ska få del av årsredovisningen och revisorernas bedömning och 
med ledning av dessa kunna ge direktiv till stämmoombudet. 
 
Sundsvall Vatten AB redovisar ett resultat efter finansiella poster med 1,8 
mnkr. Balansomslutningen uppgår till 1 307,3 mnkr. 
 
Bolagets revisor tillstyrker att årsstämman fastställer resultat- och balans-
räkning, disponerar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
samt beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvars-
frihet för räkenskapsåret. 
 
Lekmannarevisorn bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ända-
målsenligt och tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll varit 
tillräcklig. 

Jäv 
Jäv antecknas för Anita Bdioui (S), Mats-Johan Adner (M) och Liza-
Maria Norlin (KD). 
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Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2015-03-16, § 157 
• Koncernstabens skrivelse, 2015-02-25 
• Årsredovisning 2014 för Sundsvall Vatten AB, utlagd på Inloggad, 

under politikernas flik Förtroendevald 
• Lekmannarevisorns granskningsrapport för år 2014, utlagd på 

Inloggad, under politikernas flik Förtroendevald 
 
– – – – 
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§ 156 Årsredovisning 2014 för MittSverige Vatten AB 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att kommunens ombud till årsstämman i MittSverige Vatten AB 

följer revisorns förslag och  
- fastställer resultat- och balansräkning  
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen  
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014. 

Bakgrund 
Styrelsen i MittSverige Vatten AB har överlämnat årsredovisning för 2014 
till Sundsvalls kommun. Syftet är att kommunfullmäktige inför bolags-
stämman ska få del av årsredovisningen och revisorernas bedömning och 
med ledning av dessa kunna ge direktiv till stämmoombudet.  
 
MittSverige Vatten AB redovisar ett resultat efter finansiella poster med 
0,0 mnkr. Balansomslutningen uppgår till 40,4 mnkr.  
 
Bolagets revisor tillstyrker att årsstämman fastställer resultat- och balans-
räkning, disponerar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
samt beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvars-
frihet för räkenskapsåret.  
 
Lekmannarevisorn bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ända-
målsenligt och tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll varit 
tillräcklig. 

Jäv 
Jäv antecknas för Anita Bdioui (S), Mats-Johan Adner (M) och Liza-
Maria Norlin (KD). 
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Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2015-03-16, § 158 
• Koncernstabens skrivelse, 2015-02-24 
• Årsredovisning 2014 för MittSverige Vatten AB, utlagd på Inloggad, 

under politikernas flik Förtroendevald 
• Lekmannarevisorns granskningsrapport för år 2014, utlagd på 

Inloggad, under politikernas flik Förtroendevald 
 
– – – – 
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§ 157 Årsredovisning 2014 för Sundsvall Elnät AB 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att kommunens ombud till årsstämman i Sundsvall Elnät AB följer 

revisorns förslag och  
- fastställer resultat- och balansräkning  
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen  
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014. 

Bakgrund 
Styrelsen i Sundsvall Elnät AB har överlämnat årsredovisning för 2014 till 
Sundsvalls kommun. Syftet är att kommunfullmäktige inför bolags-
stämman ska få del av årsredovisningen och revisorernas bedömning och 
med ledning av dessa kunna ge direktiv till stämmoombudet.  
 
Sundsvall Elnät AB redovisar ett resultat efter finansiella poster med 41,0 
mnkr. Balansomslutningen uppgår till 524,7 mnkr.  
 
Bolagets revisor tillstyrker att årsstämman fastställer resultat- och balans-
räkning, disponerar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
samt beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvars-
frihet för räkenskapsåret.  
 
Lekmannarevisorn bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ända-
målsenligt och tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll varit 
tillräcklig. 

Jäv 
Jäv antecknas för Anders Hedenius (S). 
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Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2015-03-16, § 159 
• Koncernstabens skrivelse, 2015-02-25 
• Årsredovisning 2014 för Sundsvall Elnät AB, utlagd på Inloggad, 

under politikernas flik Förtroendevald 
• Lekmannarevisorns granskningsrapport för år 2014, utlagd på 

Inloggad, under politikernas flik Förtroendevald 
 
– – – – 
  



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

 2015-03-30 55 
 

Ordförandens signatur Justerarnas signatur  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

 
 
KS-2015-00141 
 

§ 158 Årsredovisning 2014 för Sundsvall Energi AB 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att kommunens ombud till årsstämman i Sundsvall Energi AB följer 

revisorns förslag och  
- fastställer resultat- och balansräkning  
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen  
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014. 

Bakgrund 
Styrelsen i Sundsvall Energi AB har överlämnat årsredovisning för 2014 
till Sundsvalls kommun. Syftet är att kommunfullmäktige inför bolags-
stämman ska få del av årsredovisningen och revisorernas bedömning och 
med ledning av dessa kunna ge direktiv till stämmoombudet.  
 
Sundsvall Energi AB redovisar ett resultat efter finansiella poster med  
-29,4 mnkr. Balansomslutningen uppgår till 1 623,5 mnkr.  
 
Bolagets revisor tillstyrker att årsstämman fastställer resultat- och balans-
räkning, disponerar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
samt beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvars-
frihet för räkenskapsåret.  
 
Lekmannarevisorn bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ända-
målsenligt och tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll varit 
tillräcklig. 

Jäv 
Jäv antecknas för Anders Hedenius (S). 
  



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

 2015-03-30 56 
 

Ordförandens signatur Justerarnas signatur  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2015-03-16, § 160 
• Koncernstabens skrivelse, 2015-02-25 
• Årsredovisning 2014 för Sundsvall Energi AB, utlagd på Inloggad, 

under politikernas flik Förtroendevald 
• Lekmannarevisorns granskningsrapport för år 2014, utlagd på 

Inloggad, under politikernas flik Förtroendevald 
 
– – – – 
  



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

 2015-03-30 57 
 

Ordförandens signatur Justerarnas signatur  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

 
 
KS-2015-00139 
 

§ 159 Årsredovisning 2014 för ServaNet AB 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att kommunens ombud till årsstämman i ServaNet AB följer 

revisorns förslag och  
- fastställer resultat- och balansräkning  
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen  
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014. 

Bakgrund 
Styrelsen i ServaNet AB har överlämnat årsredovisning för 2014 till 
Sundsvalls kommun. Syftet är att kommunfullmäktige inför bolags-
stämman ska få del av årsredovisningen och revisorernas bedömning och 
med ledning av dessa kunna ge direktiv till stämmoombudet.  
 
ServaNet AB redovisar ett resultat efter finansiella poster med 3,5 mnkr. 
Balansomslutningen uppgår till 43,2 mnkr.  
 
Bolagets revisor tillstyrker att årsstämman fastställer resultat- och balans-
räkning, disponerar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
samt beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvars-
frihet för räkenskapsåret.  
 
Lekmannarevisorn bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ända-
målsenligt och tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll varit 
tillräcklig. 

Jäv 
Jäv antecknas för Anders Hedenius (S). 
  



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

 2015-03-30 58 
 

Ordförandens signatur Justerarnas signatur  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2015-03-16, § 161 
• Koncernstabens skrivelse, 2015-02-25 
• Årsredovisning 2014 för ServaNet AB, utlagd på Inloggad, under 

politikernas flik Förtroendevald 
• Lekmannarevisorns granskningsrapport för år 2014, utlagd på 

Inloggad, under politikernas flik Förtroendevald 
 
– – – – 
  



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

 2015-03-30 59 
 

Ordförandens signatur Justerarnas signatur  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

 
 
KS-2015-00144 
 

§ 160 Årsredovisning 2014 för REKO Sundsvall AB 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att kommunens ombud till årsstämman i REKO Sundsvall AB 

följer revisorns förslag och  
- fastställer resultat- och balansräkning  
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen  
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014. 

Bakgrund 
Styrelsen i REKO Sundsvall AB har överlämnat årsredovisning för 2014 
till Sundsvalls kommun. Syftet är att kommunfullmäktige inför bolags-
stämman ska få del av årsredovisningen och revisorernas bedömning och 
med ledning av dessa kunna ge direktiv till stämmoombudet.  
 
REKO Sundsvall AB redovisar ett resultat efter finansiella poster med 3,8 
mnkr. Balansomslutningen uppgår till 54,1 mnkr.  
 
Bolagets revisor tillstyrker att årsstämman fastställer resultat- och balans-
räkning, disponerar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
samt beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvars-
frihet för räkenskapsåret.  
 
Lekmannarevisorn bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ända-
målsenligt och tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll varit 
tillräcklig. 

Jäv 
Jäv antecknas för Anders Hedenius (S). 
  



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

 2015-03-30 60 
 

Ordförandens signatur Justerarnas signatur  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2015-03-16, § 162 
• Koncernstabens skrivelse, 2015-02-25 
• Årsredovisning 2014 för REKO Sundsvall AB, utlagd på Inloggad, 

under politikernas flik Förtroendevald 
• Lekmannarevisorns granskningsrapport för år 2014, utlagd på 

Inloggad, under politikernas flik Förtroendevald 
 
– – – – 
  



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

 2015-03-30 61 
 

Ordförandens signatur Justerarnas signatur  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

 
 
KS-2015-00137 
 

§ 161 Årsredovisning 2014 för Sundsvalls Hamn AB 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att kommunens ombud till årsstämman i Sundsvalls Hamn AB 

följer revisorns förslag och  
- fastställer resultat- och balansräkning  
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen  
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014. 

Bakgrund 
Styrelsen i Sundsvalls Hamn AB har överlämnat årsredovisning för 2014 
till Sundsvalls kommun. Syftet är att kommunfullmäktige inför bolags-
stämman ska få del av årsredovisningen och revisorernas bedömning och 
med ledning av dessa kunna ge direktiv till stämmoombudet.  
 
Sundvalls Hamn AB redovisar ett resultat efter finansiella poster med 0,1 
mnkr. Balansomslutningen uppgår till 34,8 mnkr.  
 
Bolagets revisor tillstyrker att årsstämman fastställer resultat- och balans-
räkning, disponerar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
samt beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvars-
frihet för räkenskapsåret.  
 
Lekmannarevisorn bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ända-
målsenligt och tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll varit 
tillräcklig. 

Jäv 
Jäv antecknas för Cathrine Edström (S), Leif Nilsson (S) och Bertil 
Kjellberg (M). 
  



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

 2015-03-30 62 
 

Ordförandens signatur Justerarnas signatur  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2015-03-16, § 163 
• Koncernstabens skrivelse, 2015-02-25 
• Årsredovisning 2014 för Sundsvalls Hamn AB, utlagd på Inloggad, 

under politikernas flik Förtroendevald 
• Lekmannarevisorns granskningsrapport för år 2014, utlagd på 

Inloggad, under politikernas flik Förtroendevald 
 
– – – – 
  



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

 2015-03-30 63 
 

Ordförandens signatur Justerarnas signatur  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

 
 
KS-2015-00136 
 

§ 162 Årsredovisning 2014 för Sundsvalls Oljehamn 
AB 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att kommunens ombud till årsstämman i Sundsvall Oljehamn AB 

följer revisorns förslag och  
- fastställer resultat- och balansräkning  
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen  
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014. 

Bakgrund 
Styrelsen i Sundsvall Oljehamn AB har överlämnat årsredovisning för 
2014 till Sundsvalls kommun. Syftet är att kommunfullmäktige inför 
bolagsstämman ska få del av årsredovisningen och revisorernas bedöm-
ning och med ledning av dessa kunna ge direktiv till stämmoombudet.  
 
Sundvall Oljehamn AB redovisar ett resultat efter finansiella poster med 
3,1 mnkr. Balansomslutningen uppgår till 4,7 mnkr.  
 
Bolagets revisor tillstyrker att årsstämman fastställer resultat- och balans-
räkning, disponerar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
samt beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvars-
frihet för räkenskapsåret.  
 
Lekmannarevisorn bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ända-
målsenligt och tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll varit 
tillräcklig. 

Jäv 
Jäv antecknas för Leif Nilsson (S), Cathrine Edström (S) och Bertil 
Kjellberg (M). 
  



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

 2015-03-30 64 
 

Ordförandens signatur Justerarnas signatur  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2015-03-16, § 164 
• Koncernstabens skrivelse, 2015-02-25 
• Årsredovisning 2014 för Sundsvalls Oljehamn AB, utlagd på 

Inloggad, under politikernas flik Förtroendevald 
• Lekmannarevisorns granskningsrapport för år 2014, utlagd på 

Inloggad, under politikernas flik Förtroendevald 
 
– – – – 
  



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

 2015-03-30 65 
 

Ordförandens signatur Justerarnas signatur  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

 
 
KS-2015-00140 
 

§ 163 Årsredovisning 2014 för Korsta Oljelager AB 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att kommunens ombud till årsstämman i Korsta Oljelager AB följer 

revisorns förslag och  
- fastställer resultat- och balansräkning  
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen  
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014. 

Bakgrund 
Styrelsen i Korsta Oljelager AB har överlämnat årsredovisning för 2014 
till Sundsvalls kommun. Syftet är att kommunfullmäktige inför bolags-
stämman ska få del av årsredovisningen och revisorernas bedömning och 
med ledning av dessa kunna ge direktiv till stämmoombudet.  
 
Korsta Oljelager AB redovisar ett resultat efter finansiella poster med  
0,0 mnkr. Balansomslutningen uppgår till 10,6 mnkr.  
 
Bolagets revisor tillstyrker att årsstämman fastställer resultat- och balans-
räkning, disponerar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
samt beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvars-
frihet för räkenskapsåret.  
 
Lekmannarevisorn bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ända-
målsenligt och tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll varit 
tillräcklig. 

Jäv 
Jäv antecknas för Anders Hedenius (S). 
  



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

 2015-03-30 66 
 

Ordförandens signatur Justerarnas signatur  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2015-03-16, § 165 
• Koncernstabens skrivelse, 2015-02-25 
• Årsredovisning 2014 för Korsta Oljelager AB, utlagd på Inloggad, 

under politikernas flik Förtroendevald 
• Lekmannarevisorns granskningsrapport för år 2014, utlagd på 

Inloggad, under politikernas flik Förtroendevald 
 
– – – – 
  



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

 2015-03-30 67 
 

Ordförandens signatur Justerarnas signatur  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

 
KS-2015-00135 
 

§ 164 Årsredovisning 2014 för Sundsvall Logistik-
park AB 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att kommunens ombud till årsstämman i Sundsvall Logistikpark AB 

följer revisorns förslag och  
- fastställer resultat- och balansräkning  
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen  
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014. 

Bakgrund 
Styrelsen i Sundsvall Logistikpark AB har överlämnat årsredovisning för 
2014 till Sundsvalls kommun. Syftet är att kommunfullmäktige inför 
bolagsstämman ska få del av årsredovisningen och revisorernas bedöm-
ning och med ledning av dessa kunna ge direktiv till stämmoombudet.  
 
Sundsvall Logistikpark AB redovisar ett resultat efter finansiella poster 
med 0,0 mnkr. Balansomslutningen uppgår till 70,8 mnkr.  
 
Bolagets revisor tillstyrker att årsstämman fastställer resultat- och balans-
räkning, disponerar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
samt beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvars-
frihet för räkenskapsåret.  
 
Lekmannarevisorn bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ända-
målsenligt och tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll varit 
tillräcklig. 

Jäv 
Jäv antecknas för Cathrine Edström (S), Leif Nilsson (S), Bertil Kjellberg 
(M) och Tina Hellberg (MP). 
  



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

 2015-03-30 68 
 

Ordförandens signatur Justerarnas signatur  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2015-03-16, § 166 
• Koncernstabens skrivelse, 2015-02-25 
• Årsredovisning 2014 för Sundsvall Logistikpark AB, utlagd på 

Inloggad, under politikernas flik Förtroendevald 
• Lekmannarevisorns granskningsrapport för år 2014, utlagd på 

Inloggad, under politikernas flik Förtroendevald 
 
– – – – 
  



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

 2015-03-30 69 
 

Ordförandens signatur Justerarnas signatur  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

 
 
KS-2015-00128 
 

§ 165 Årsredovisning 2014 för Midlanda Flygplats AB 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att kommunens ombud till årsstämman i Midlanda Flygplats AB följer 

revisorns förslag och  
- fastställer resultat- och balansräkning  
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen  
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014. 

Bakgrund 
Styrelsen i Midlanda Flygplats AB har överlämnat årsredovisning för 
2014 till Sundsvalls kommun. Syftet är att kommunfullmäktige inför 
bolagsstämman ska få del av årsredovisningen och revisorernas bedöm-
ning och med ledning av dessa kunna ge direktiv till stämmoombudet.  
 
Midlanda Flygplats AB redovisar ett resultat efter finansiella poster med -
3,4 mnkr. Balansomslutningen uppgår till 26,8 mnkr.  
 
Bolagets revisor tillstyrker att årsstämman fastställer resultat- och balans-
räkning, disponerar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
samt beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvars-
frihet för räkenskapsåret.  
 
Lekmannarevisorn bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ända-
målsenligt och tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll varit 
tillräcklig. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2015-03-16, § 167 
• Koncernstabens skrivelse, 2015-02-25 
• Årsredovisning 2014 för Midlanda Flygplats AB, utlagd på Inloggad, 

under politikernas flik Förtroendevald 
• Lekmannarevisorns granskningsrapport för år 2014, utlagd på 

Inloggad, under politikernas flik Förtroendevald 
 
– – – – 
  



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

 2015-03-30 70 
 

Ordförandens signatur Justerarnas signatur  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

 
 
KS-2015-00129 
 

§ 166 Årsredovisning 2014 för Midlanda Fastigheter 
AB 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att kommunens ombud till årsstämman i Midlanda Fastigheter AB 

följer revisorns förslag och  
- fastställer resultat- och balansräkning  
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen  
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014. 

Bakgrund 
Styrelsen i Midlanda Fastigheter AB har överlämnat årsredovisning för 
2014 till Sundsvalls kommun. Syftet är att kommunfullmäktige inför 
bolagsstämman ska få del av årsredovisningen och revisorernas bedöm-
ning och med ledning av dessa kunna ge direktiv till stämmoombudet.  
 
Midlanda Fastigheter AB redovisar ett resultat efter finansiella poster med 
-1,4 mnkr. Balansomslutningen uppgår till 7,6 mnkr.  
 
Bolagets revisor tillstyrker att årsstämman fastställer resultat- och balans-
räkning, disponerar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
samt beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvars-
frihet för räkenskapsåret.  
 
Lekmannarevisorn bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ända-
målsenligt och tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll varit 
tillräcklig. 

Jäv 
Jäv antecknas för Anders Hedenius (S) och Jörgen Berglund (M). 
  



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

 2015-03-30 71 
 

Ordförandens signatur Justerarnas signatur  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2015-03-16, § 168 
• Koncernstabens skrivelse, 2015-02-25 
• Årsredovisning 2014 för Midlanda Fastigheter AB, utlagd på 

Inloggad, under politikernas flik Förtroendevald 
• Lekmannarevisorns granskningsrapport för år 2014, utlagd på 

Inloggad, under politikernas flik Förtroendevald 
 
– – – – 
  



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

 2015-03-30 72 
 

Ordförandens signatur Justerarnas signatur  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

 
KS-2015-00132 
 

§ 167 Årsredovisning 2014 för Sundsvalls kommuns 
Industrifastighetsutveckling AB 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att kommunens ombud till årsstämman i Sundsvalls kommuns 

Industrifastighetsutveckling AB (SKIFU AB) följer revisorns 
förslag och  
- fastställer resultat- och balansräkning  
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen  
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014. 

Bakgrund 
Styrelsen i SKIFU AB har överlämnat årsredovisning för 2014 till 
Sundsvalls kommun. Syftet är att kommunfullmäktige inför bolags-
stämman ska få del av årsredovisningen och revisorernas bedömning och 
med ledning av dessa kunna ge direktiv till stämmoombudet.  
 
SKIFU AB redovisar ett resultat efter finansiella poster med 8,8 mnkr. 
Balansomslutningen uppgår till 532,2 mnkr.  
 
Bolagets revisor tillstyrker att årsstämman fastställer resultat- och balans-
räkning, disponerar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
samt beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvars-
frihet för räkenskapsåret.  
 
Lekmannarevisorn bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ända-
målsenligt och tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll varit 
tillräcklig. 

Jäv 
Jäv antecknas för Gunilla Molin (M). 
  



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

 2015-03-30 73 
 

Ordförandens signatur Justerarnas signatur  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2015-03-16, § 169 
• Koncernstabens skrivelse, 2015-02-24 
• Årsredovisning 2014 för Sundsvalls kommuns 

Industrifastighetsutveckling AB, utlagd på Inloggad, under 
politikernas flik Förtroendevald 

• Lekmannarevisorns granskningsrapport för år 2014, utlagd på 
Inloggad, under politikernas flik Förtroendevald 

 
– – – – 
  



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

 2015-03-30 74 
 

Ordförandens signatur Justerarnas signatur  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

 
KS-2015-00130 
 

§ 168 Årsredovisning 2014 för Norra Kajen 
Exploatering AB 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att kommunens ombud till årsstämman i Norra Kajen Exploatering 

AB följer revisorns förslag och  
- fastställer resultat- och balansräkning  
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen  
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014. 

Bakgrund 
Styrelsen i Norra Kajen Exploatering AB har överlämnat årsredovisning 
för 2014 till Sundsvalls kommun. Syftet är att kommunfullmäktige inför 
bolagsstämman ska få del av årsredovisningen och revisorernas bedöm-
ning och med ledning av dessa kunna ge direktiv till stämmoombudet.  
 
Norra Kajen Exploateringkoncernen AB redovisar ett resultat efter 
finansiella poster med -12,0 mnkr. Balansomslutningen uppgår till 178,9 
mnkr.  
 
Bolagets revisor tillstyrker att årsstämman fastställer resultat- och balans-
räkning, disponerar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
samt beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvars-
frihet för räkenskapsåret.  
 
Lekmannarevisorn bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ända-
målsenligt och tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll varit 
tillräcklig. 

Jäv 
Jäv antecknas för João Pinheiro (S) och Mats-Johan Adner (M). 
  



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

 2015-03-30 75 
 

Ordförandens signatur Justerarnas signatur  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2015-03-16, § 170 
• Koncernstabens skrivelse, 2015-02-24 
• Årsredovisning 2014 för Norra Kajen Exploatering AB, utlagd på 

Inloggad, under politikernas flik Förtroendevald 
• Lekmannarevisorns granskningsrapport för år 2014, utlagd på 

Inloggad, under politikernas flik Förtroendevald 
 
– – – – 
  



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

 2015-03-30 76 
 

Ordförandens signatur Justerarnas signatur  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

 
KS-2015-00145 
 

§ 169 Årsredovisning 2014 för Norra Kajen 
Entreprenad AB 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att kommunens ombud till årsstämman i Norra Kajen Entreprenad 

AB följer revisorns förslag och  
- fastställer resultat- och balansräkning  
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen  
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014. 

Bakgrund 
Styrelsen i Norra Kajen Entreprenad AB har överlämnat årsredovisning 
för 2014 till Sundsvalls kommun. Syftet är att kommunfullmäktige inför 
bolagsstämman ska få del av årsredovisningen och revisorernas bedöm-
ning och med ledning av dessa kunna ge direktiv till stämmoombudet.  
 
Norra Kajen Entreprenad AB redovisar ett resultat efter finansiella poster 
med 0,0 mnkr. Balansomslutningen uppgår till 0,1 mnkr.  
 
Bolagets revisor tillstyrker att årsstämman fastställer resultat- och balans-
räkning, disponerar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
samt beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvars-
frihet för räkenskapsåret.  
 
Lekmannarevisorn bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ända-
målsenligt och tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll varit 
tillräcklig. 

Jäv 
Jäv antecknas för João Pinheiro (S) och Mats-Johan Adner (M). 
  



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

 2015-03-30 77 
 

Ordförandens signatur Justerarnas signatur  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2015-03-16, § 171 
• Koncernstabens skrivelse, 2015-02-24 
• Årsredovisning 2014 för Norra Kajen Entreprenad AB, utlagd på 

Inloggad, under politikernas flik Förtroendevald 
• Lekmannarevisorns granskningsrapport för år 2014, utlagd på 

Inloggad, under politikernas flik Förtroendevald 
 
– – – – 
  



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

 2015-03-30 78 
 

Ordförandens signatur Justerarnas signatur  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

 
KS-2015-00146 
 

§ 170 Årsredovisning 2014 för Norra Kajen 
Utveckling AB 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att kommunens ombud till årsstämman i Norra Kajen Utveckling 

AB följer revisorns förslag och  
- fastställer resultat- och balansräkning  
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen  
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014. 

Bakgrund 
Styrelsen i Norra Kajen Utveckling AB har överlämnat årsredovisning för 
2014 till Sundsvalls kommun. Syftet är att kommunfullmäktige inför 
bolagsstämman ska få del av årsredovisningen och revisorernas bedöm-
ning och med ledning av dessa kunna ge direktiv till stämmoombudet.  
 
Norra Kajen Utveckling AB redovisar ett resultat efter finansiella poster 
med 0,0 mnkr. Balansomslutningen uppgår till 0,2 mnkr.  
 
Bolagets revisor tillstyrker att årsstämman fastställer resultat- och balans-
räkning, disponerar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
samt beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvars-
frihet för räkenskapsåret.  
 
Lekmannarevisorn bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ända-
målsenligt och tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll varit 
tillräcklig. 

Jäv 
Jäv antecknas för João Pinheiro (S) och Mats-Johan Adner (M). 
  



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

 2015-03-30 79 
 

Ordförandens signatur Justerarnas signatur  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2015-03-16, § 172 
• Koncernstabens skrivelse, 2015-02-24 
• Årsredovisning 2014 för Norra Kajen Utveckling AB, utlagd på 

Inloggad, under politikernas flik Förtroendevald 
• Lekmannarevisorns granskningsrapport för år 2014, utlagd på 

Inloggad, under politikernas flik Förtroendevald 
 
– – – – 
  



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

 2015-03-30 80 
 

Ordförandens signatur Justerarnas signatur  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

 
 
KS-2015-00147 
 

§ 171 Årsredovisning 2014 för Norra Kajen Holding 
AB 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att kommunens ombud till årsstämman i Norra Kajen Holding AB 

följer revisorns förslag och  
- fastställer resultat- och balansräkning  
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen  
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014 

Bakgrund 
Styrelsen i Norra Kajen Holding AB har överlämnat årsredovisning för 
2014 till Sundsvalls kommun. Syftet är att kommunfullmäktige inför 
bolagsstämman ska få del av årsredovisningen och revisorernas bedöm-
ning och med ledning av dessa kunna ge direktiv till stämmoombudet.  
 
Norra Kajen Holding AB redovisar ett resultat efter finansiella poster med 
0,4 mnkr. Balansomslutningen uppgår till 0,1 mnkr.  
 
Bolagets revisor tillstyrker att årsstämman fastställer resultat- och balans-
räkning, disponerar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
samt beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvars-
frihet för räkenskapsåret.  
 
Lekmannarevisorn bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ända-
målsenligt och tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll varit 
tillräcklig. 

Jäv 
Jäv antecknas för João Pinheiro (S) och Mats-Johan Adner (M). 
  



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

 2015-03-30 81 
 

Ordförandens signatur Justerarnas signatur  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2015-03-16, § 173 
• Koncernstabens skrivelse, 2015-02-24 
• Årsredovisning 2014 för Norra Kajen Holding AB, utlagd på 

Inloggad, under politikernas flik Förtroendevald 
• Lekmannarevisorns granskningsrapport för år 2014, utlagd på 

Inloggad, under politikernas flik Förtroendevald 
 
– – – – 
  



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

 2015-03-30 82 
 

Ordförandens signatur Justerarnas signatur  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

 
KS-2015-00148 
 

§ 172 Årsredovisning 2014 för Norra Kajen Kvarter 3 
AB 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att kommunens ombud till årsstämman i Norra Kajen Kvarter 3 AB 

följer revisorns förslag och  
- fastställer resultat- och balansräkning  
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen  
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014. 

Bakgrund 
Styrelsen i Norra Kajen Kvarter 3 AB har överlämnat årsredovisning för 
2014 till Sundsvalls kommun. Syftet är att kommunfullmäktige inför 
bolagsstämman ska få del av årsredovisningen och revisorernas bedöm-
ning och med ledning av dessa kunna ge direktiv till stämmoombudet.  
 
Norra Kajen Kvarter 3 AB redovisar ett resultat efter finansiella poster 
med 0,0 mnkr. Balansomslutningen uppgår till 10,7 mnkr.  
 
Bolagets revisor tillstyrker att årsstämman fastställer resultat- och balans-
räkning, disponerar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
samt beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvars-
frihet för räkenskapsåret.  
 
Lekmannarevisorn bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ända-
målsenligt och tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll varit 
tillräcklig. 

Jäv 
Jäv antecknas för João Pinheiro (S) och Mats-Johan Adner (M). 
  



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

 2015-03-30 83 
 

Ordförandens signatur Justerarnas signatur  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2015-03-16, § 174 
• Koncernstabens skrivelse, 2015-02-24 
• Årsredovisning 2014 för Norra Kajen Kvarter 3 AB, utlagd på 

Inloggad, under politikernas flik Förtroendevald 
• Lekmannarevisorns granskningsrapport för år 2014, utlagd på 

Inloggad, under politikernas flik Förtroendevald 
 
– – – – 
  



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

 2015-03-30 84 
 

Ordförandens signatur Justerarnas signatur  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

 
KS-2015-00149 
 

§ 173 Årsredovisning 2014 för Norra Kajen Kvarter 4 
AB 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att kommunens ombud till årsstämman i Norra Kajen Kvarter 4 AB 

följer revisorns förslag och  
- fastställer resultat- och balansräkning  
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen  
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014. 

Bakgrund 
Styrelsen i Norra Kajen Kvarter 4 AB har överlämnat årsredovisning för 
2014 till Sundsvalls kommun. Syftet är att kommunfullmäktige inför 
bolagsstämman ska få del av årsredovisningen och revisorernas bedöm-
ning och med ledning av dessa kunna ge direktiv till stämmoombudet.  
 
Norra Kajen Kvarter 4 AB redovisar ett resultat efter finansiella poster 
med 0,0 mnkr. Balansomslutningen uppgår till 5,9 mnkr.  
 
Bolagets revisor tillstyrker att årsstämman fastställer resultat- och balans-
räkning, disponerar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
samt beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvars-
frihet för räkenskapsåret.  
 
Lekmannarevisorn bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ända-
målsenligt och tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll varit 
tillräcklig. 

Jäv 
Jäv antecknas för João Pinheiro (S) och Mats-Johan Adner (M). 
  



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

 2015-03-30 85 
 

Ordförandens signatur Justerarnas signatur  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2015-03-16, § 175 
• Koncernstabens skrivelse, 2015-02-24 
• Årsredovisning 2014 för Norra Kajen Kvarter 4 AB, utlagd på 

Inloggad, under politikernas flik Förtroendevald 
• Lekmannarevisorns granskningsrapport för år 2014, utlagd på 

Inloggad, under politikernas flik Förtroendevald 
 
– – – – 
  



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

 2015-03-30 86 
 

Ordförandens signatur Justerarnas signatur  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

 
KS-2015-00150 
 

§ 174 Årsredovisning 2014 för Norra Kajen Kvarter 5 
AB 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att kommunens ombud till årsstämman i Norra Kajen Kvarter 5 AB 

följer revisorns förslag och  
- fastställer resultat- och balansräkning  
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen  
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014. 

Bakgrund 
Styrelsen i Norra Kajen Kvarter 5 AB har överlämnat årsredovisning för 
2014 till Sundsvalls kommun. Syftet är att kommunfullmäktige inför 
bolagsstämman ska få del av årsredovisningen och revisorernas bedöm-
ning och med ledning av dessa kunna ge direktiv till stämmoombudet.  
 
Norra Kajen Kvarter 5 AB redovisar ett resultat efter finansiella poster 
med 0,0 mnkr. Balansomslutningen uppgår till 13,4 mnkr.  
 
Bolagets revisor tillstyrker att årsstämman fastställer resultat- och balans-
räkning, disponerar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
samt beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvars-
frihet för räkenskapsåret.  
 
Lekmannarevisorn bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ända-
målsenligt och tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll varit 
tillräcklig. 

Jäv 
Jäv antecknas för João Pinheiro (S) och Mats-Johan Adner (M). 
  



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

 2015-03-30 87 
 

Ordförandens signatur Justerarnas signatur  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2015-03-16, § 176 
• Koncernstabens skrivelse, 2015-02-24 
• Årsredovisning 2014 för Norra kajen Kvarter 5 AB, utlagd på 

Inloggad, under politikernas flik Förtroendevald 
• Lekmannarevisorns granskningsrapport för år 2014, utlagd på 

Inloggad, under politikernas flik Förtroendevald 
 
– – – – 
  



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

 2015-03-30 88 
 

Ordförandens signatur Justerarnas signatur  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

 
KS-2015-00151 
 

§ 175 Årsredovisning 2014 för Norra Kajen Kvarter 6 
AB 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att kommunens ombud till årsstämman i Norra Kajen Kvarter 6 AB 

följer revisorns förslag och  
- fastställer resultat- och balansräkning  
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen  
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014. 

Bakgrund 
Styrelsen i Norra Kajen Kvarter 6 AB har överlämnat årsredovisning för 
2014 till Sundsvalls kommun. Syftet är att kommunfullmäktige inför 
bolagsstämman ska få del av årsredovisningen och revisorernas bedöm-
ning och med ledning av dessa kunna ge direktiv till stämmoombudet.  
 
Norra Kajen Kvarter 6 AB redovisar ett resultat efter finansiella poster 
med -0,7 mnkr. Balansomslutningen uppgår till 7,8 mnkr.  
 
Bolagets revisor tillstyrker att årsstämman fastställer resultat- och balans-
räkning, disponerar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
samt beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvars-
frihet för räkenskapsåret.  
 
Lekmannarevisorn bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ända-
målsenligt och tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll varit 
tillräcklig. 

Jäv 
Jäv antecknas för João Pinheiro (S) och Mats-Johan Adner (M). 
  



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

 2015-03-30 89 
 

Ordförandens signatur Justerarnas signatur  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2015-03-16, § 177 
• Koncernstabens skrivelse, 2015-02-24 
• Årsredovisning 2014 för Norra Kajen Kvarter 6 AB, utlagd på 

Inloggad, under politikernas flik Förtroendevald 
• Lekmannarevisorns granskningsrapport för år 2014, utlagd på 

Inloggad, under politikernas flik Förtroendevald 
 
– – – – 
  



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

 2015-03-30 90 
 

Ordförandens signatur Justerarnas signatur  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

 
KS-2015-00152 
 

§ 176 Årsredovisning 2014 för Norra Kajen Kvarter 7 
AB 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att kommunens ombud till årsstämman i Norra Kajen Kvarter 7 AB 

följer revisorns förslag och  
- fastställer resultat- och balansräkning  
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen  
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014. 

Bakgrund 
Styrelsen i Norra Kajen Kvarter 7 AB har överlämnat årsredovisning för 
2014 till Sundsvalls kommun. Syftet är att kommunfullmäktige inför 
bolagsstämman ska få del av årsredovisningen och revisorernas bedöm-
ning och med ledning av dessa kunna ge direktiv till stämmoombudet.  
 
Norra Kajen Kvarter 7 AB redovisar ett resultat efter finansiella poster 
med -0,7 mnkr. Balansomslutningen uppgår till 7,7 mnkr.  
 
Bolagets revisor tillstyrker att årsstämman fastställer resultat- och balans-
räkning, disponerar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
samt beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvars-
frihet för räkenskapsåret.  
 
Lekmannarevisorn bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ända-
målsenligt och tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll varit 
tillräcklig. 

Jäv 
Jäv antecknas för João Pinheiro (S) och Mats-Johan Adner (M). 
  



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

 2015-03-30 91 
 

Ordförandens signatur Justerarnas signatur  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2015-03-16, § 178 
• Koncernstabens skrivelse, 2015-02-24 
• Årsredovisning 2014 för Norra Kajen Kvarter 7 AB, utlagd på 

Inloggad, under politikernas flik Förtroendevald 
• Lekmannarevisorns granskningsrapport för år 2014, utlagd på 

Inloggad, under politikernas flik Förtroendevald 
 
– – – – 
  



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

 2015-03-30 92 
 

Ordförandens signatur Justerarnas signatur  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

 
 
KS-2015-00098 
 

§ 177 Mål och resursplan 2015 för kommunstyrelsen 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att ansvaret för nedanstående uppdrag överförs enligt förslag nedan  

 
• SAM 3, 2015 – Fler och bättre bostäder för gammal som ung 

Gäller b) trygghetsboende och c) segregerade boenden över-
förs till Stadsbyggnadsnämnden  
 

• SAM 4, 2015 – Bättre och tillgängligare kollektivtrafik 
Delen avseende infrastruktur överförs till Stadsbyggnads-
nämnden  
 

• LED 1, 2015 – Aktiv och attraktiv arbetsgivare b) delade 
turer överförs till socialnämnden och c) visstid överförs till 
socialnämnden samt barn- och utbildningsnämnden  
 

• N&A E, 2015 – Flytta-hit-hjälp Överförs till Näringslivs-
bolaget 
 

• N&A J, 2015 – Stärkt besöksnäring a) Visitor center, görs 
permanent samt överförs till Näringslivsbolaget b) utveckla 
besöksmål vid vår kuststräcka och c) utveckla infrastruktur 
Lörudden/Brämön överförs till Stadsbyggnadsnämnden  
 

• N&A K, 2015 – Convention Bureau, överförs till Närings-
livsbolaget  
 

• SAM D, 2015 – Förnybar energi De delar som avser omställ-
ning och energirådgivning överförs till kultur- och fritids-
nämnden  
 

• SAM F, 2015 – Nolltolerans mot hemlöshet och vräkning av 
barn överförs till socialnämnden. 

 
  



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

 2015-03-30 93 
 

Ordförandens signatur Justerarnas signatur  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

Bakgrund 
Förslag till Mål och resursplan 2015 för kommunstyrelsen och behandlar 
nedbrytning prioriterade områden och nämndens mål. 
 
Förslaget beskriver också kommunstyrelsens ekonomi och ger förslag till 
fördelning av resurserna. Koncernstaben föreslår att kommunstyrelsen 
fastställer Mål och resursplanen. 

Överläggning och beslutsgång 
Jörgen Berglund (M) yrkar avslag på ärendet i förmån för eget förslag till 
mål och resursplan. Vidare önskar han få lämna en protokollsanteckning, 
vilket ordföranden godkänner. 
 
Stefan Falk (FP), Liza-Maria Norlin (KD) yrkar avslag i förmån för eget 
förslag till mål- och resursplan. Vidare instämmer de i Jörgen Berglunds 
(M) protokollsanteckning. 
 
Peder Björk (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels Peder 
Björks (S) förslag om bifall till kommunstyrelsens förslag och dels Jörgen 
Berglund (M) med fleras förslag om avslag på ärendet. Hon ställer 
förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
Peder Björks (S) förslag. 
 
Votering begärs och genomförs med följande propositionsordning, den 
som bifaller Peder Björks (S) förslag röstar JA och den som bifaller 
Jörgen Berglund (M) med fleras förslag röstar NEJ. Voteringen resulterar 
i 50 JA-röster, 23 NEJ-röster, 7 som avstår och 1 frånvarande, se bilaga 2. 
 
Efter avslutad votering konstaterar ordföranden att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Protokollsanteckning 
Jörgen Berglund (M) lämnar följande protokollsanteckning: 
 
”Anledningen till avslagsyrkandet är att vi tidigare hade ett annat förslag 
till mål och resursplan.” 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2015-03-16, § 179 
• Koncernstabens skrivelse 

o Bilaga 1 – Mål och resursplan 2015 för kommunstyrelsen 
 
– – – – 
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KS-2015-00088 
 

§ 178 Förslag till exploateringsavtal mellan 
kommunen och Sundsvalls kommuns 
Industrifastighetsutveckling (SKIFU AB) 
avseende område av Förrådet 4 samt Förrådet 
8 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att tillföra stadsbyggnadsnämnden 100 tkr i MRP 2016 i samband 

med de tekniska uppräkningarna för MRP 2016, 
  
att i MRP 2017-2018 med plan för 2019-2020 och framåt tillföra 

stadsbyggnadsnämnden 100 tkr för att täcka nämndens ökade 
kostnader för årlig skötsel, drift och underhåll av den allmänna 
platsmarken i anslutning till exploateringen av fastigheterna 
Förrådet 4 och Förrådet 8. 

Bakgrund 
Stadsbyggnadsnämnden har upprättat exploateringsavtal för område av 
fastigheten Sundsvall Förrådet 4 respektive Sundsvall Förrådet 8 med 
SKIFU AB.  
 
Stadsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige i arbetet med 
MRP 2016 ska beakta att medel för årligt skötsel, drift och underhåll av 
allmän platsmark tillförs stadsbyggnadsnämnden om 100 tkr. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2015-03-16, § 183 
• Koncernstabens skrivelse 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll, 2015-01-21, § 6 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse, 2015-01-13, rev. 

2015-01-20 
• Illustration över området ”Utveckling av parkområdet längs den nedre 

delen av Sidsjöbäcken” 
• Förslag till exploateringsavtal 
 
– – – – 
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KS-2015-00111 
 

§ 179 Försäkringspremie 2015, Garantiförsäkring 
Plus 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att betala försäkringspremie Garantiförsäkring PLUS, faktura 

GFY2011:1 på 16 mnkr, samt 
  
att frågan om Sundsvalls Kommuns engagemang i Kommungaranti 

Skandinavien AB utreds klart och kommer till beslut under året i 
god tid innan nästa års premie ska betalas. 

Bakgrund 
Sundsvalls kommun har fått en faktura för försäkringspremie för Garanti-
försäkring PLUS, faktura GFY2015:1. Detta ärende handlar om fakturan 
ska betalas. 

Överläggning och beslutsgång 
Maria Algotsson (MP) yrkar i första hand bifall till följande tilläggsatt-
sats: 
 
att frågan om Sundsvalls Kommuns engagemang i Kommungaranti 
Skandinavien AB utreds klart och kommer till beslut under året i god tid 
innan nästa års premie ska betalas. 
 
I andra hand, om tilläggsatt-satsen faller, önskar hon få lämna en 
protokollsanteckning. Vilket ordföranden godkänner. 
 
Stefan Falk (FP) yrkar bifall till Maria Algotssons (MP) förslag. Vidare 
önskar han få lämna en protokollsanteckning, vilket ordföranden 
godkänner. 
 
Peder Björk (S) yrkar bifall till Maria Algotssons (MP) förslag. 
 
Ordföranden kostaterar att det finns ett förslag till beslut och det är Maria 
Algotsson (MP) med fleras förslag om bifall till kommunstyrelsens förslag 
samt en tilläggsatt-sats. Detta blir också kommunfullmäktiges beslut. 
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Protokollsanteckning 
Stefan Falk (FP) lämnar följande protokollsanteckning: 
 
”Folkpartiet noterar att vi idag föregår behandlingen av den av kommun-
fullmäktige tidigare beslutade återremissen i frågan om att välja att gå in 
i Garantiförsäkring Plus eller ej. Vi har därmed i princip hamnat i en 
situation där ett de facto-läge skapats som säger att vi genom att betala 
årspremien nu en tredje gång i praktiken har etablerat denna produkt. 
 
Folkpartiet kommer idag att rösta för FINUs förslag till beslut, att betala 
årspremien om 16 mkr, men vi vill samtidigt markera att detta inte binder 
oss vid ett särskilt agerande i det kommande ärendet där kommun-
fullmäktige ska besluta om vårt fortsatta engagemang i KSF AB.” 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2015-03-16, § 185 
• Koncernstabens skrivelse 
 
– – – – 
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KS-2012-00428 
 

§ 180 Aktieägartillskott till bolaget Lillhällom 
Fastighetsförvaltning AB 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att Sundsvalls kommun lämnar ett villkorat aktieägartillskott med 1 

100 000 kr till Lillhällom Fastighetsförvaltning AB, 556625-
1913. 

Bakgrund 
Bolaget Lillhällom Fastighetsförvaltning ska likvideras och fastigheten 
Lillhällom 1:26, Granlunda särskilt boende, har överlåtits till kommunen. 
För att bolaget ska kunna likvideras behöver ett underskott täckas med ett 
aktieägartillskott om 1 100 000 kr. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2015-03-16, § 186 
• Koncernstabens skrivelse 
 
– – – – 
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KS-2015-00153 
 

§ 181 Överlåtelse av del av fastigheten Dingersjö 
2:116 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna upprättat köpeavtal mellan Statoil Fuel & Retail 

Sverige AB och Sundsvalls kommun, avseende del av fastig-
heterna Dingersjö 2:116 och Stockvik 5:1, samt 

  
att uppdra till stadsbyggnadsnämnden att underteckna köpeavtalet. 

Bakgrund 
Stadsbyggnadsnämnden föreslår att kommunen överlåter del av fastig-
heterna Dingersjö 2:116 och Stockvik 5:1 till Statoil Fuel & Retail Sverige 
AB. Statoil har för avsikt att bygga en servicestation inom området. 
 
Stadsbyggnadsnämnden hart upprättat förslag till köpeavtal med Statoil 
Fuel & Retail Sverige AB, om överlåtelse av del av fastigheterna 
Dingersjö 2:116 och Stockvik 5:1. Köpeskillingen för markområdet är 
överenskommen till 2 651 984 kronor. Därutöver tillkommer en kostnad 
för Statoil att anlägga en tillfartsväg till området. Denna kostnad har 
värderats till 1 395 766 kronor, baserat på anbud som Statoil har tagit in 
och som stadsbyggnadsnämnden har bedömt som rimligt. Marken har 
värderats av en oberoende fastighetsvärderare. Värderingen visar att det 
överenskomna priset är marknadsmässigt. Hänsyn är då tagen till att 
Statoil själva åtar sig att bygga en lokalgata. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2015-03-16, § 187 
• Koncernstabens skrivelse, 2015-02-25 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll, 2015-02-18, § 19 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse, 2015-01-26 

o Bilaga 1 – Förslag till köpeavtal 
o Bilaga 2 – Värderingsinstitutet Södra Norrland AB:s 

Värdeutlåtande 
o Bilaga 3 – Karta över området 

 
– – – –  
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KS-2015-00061 
 

§ 182 Inlösen av fastigheten Gärde 1:23 och Gärde 
1:27 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att genom inlösen förvärva fastigheterna Sundsvall Gärde 1:23 och 

1:27 av Lavina Krook för 115 000 kronor respektive 400 000 
kronor, 

  
att erlägga 128 750 kronor i ersättning enligt expropriationslagens 

ersättningsregler, 
  
att tillföra stadsbyggnadsnämndens investeringsbudget för 2015 

644 000 kronor att finansieras genom ianspråktagande av likvida 
medel. 

Bakgrund 
Stadsbyggnadsnämnden föreslår att kommunen förvärvar fastigheterna 
Sundsvall Gärde 1:23 och 1:27 av Lavina Krook för 115 000 kronor 
respektive 400 000 kronor och erlägger 128 750 kronor i ersättning enligt 
expropriationslagens ersättningsregler. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2015-03-16, § 188 
• Koncernstabens skrivelse 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll, 2014-12-17, § 186 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse, 2014-11-12 
• Förslag till köpeavtal 
• Karta över området 
 
– – – – 
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KS-2015-00083 
 

§ 183 Föräldrastöd – från projekt till ordinarie 
verksamhet 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att samband med teknisk framskrivning av Mål och resursplan för 

2016 avsätta 1,3 mnkr i MRP 2016 för verksamheten före-
byggande föräldrastöd, 

  
att 1,3 mnkr årligen inarbetas i Mål och resursplan för 2017-2018 

med plan för 2019-2020 och framåt för förebyggande föräldra-
stödsverksamhet, 

  
att uppdra till kommunstyrelsen att i samband med utvärdering av 

pilotprojektet i juni 2015 återkomma med förslag på verksam-
hetens organisatoriska placering. 

Bakgrund 
Detta ärende handlar om ställningstagande kring om förebyggande 
föräldrastöd bör utgöra en del av ordinarie verksamhet i kommunen och 
då även finansieras i ordinarie budget/MRP från 2017 och framåt. 

Överläggning och beslutsgång 
Hans Brynielsson (KD) och Malin Larsson (S) yrkar bifall till kommun-
styrelsens förslag. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
kommunstyrelsens förslag. Detta blir också kommunfullmäktiges beslut. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2015-03-16, § 194 
• Koncernstabens skrivelse, 2015-01-30 
• ”Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd – En vinst för alla”, 

Regeringskansliet 
• Projektdirektiv ”Föräldrastöd i Sundsvalls kommun – 

Processledningsgruppen för samhällsbyggnad” 
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• Handlingsplan ”Föräldrastöd”  
• Folkhälsomyndighetens rapport ”Föräldrastöd – är det värt pengarna? 

Hälsoekonomiska analyser av föräldrastödsprogram”  
– – – – 
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KS-2014-00872 
 

§ 184 Ansökan om att Sundsvalls kommun blir ett 
förvaltningsområde för samiska språket 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att Sundsvalls kommun ska ansöka om att bli förvaltningsområde 

för det samiska språket, samt 
  
att uppdra till nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 

integration att i samråd med den samiska minoriteten, ta fram 
underlag för ansökan till regeringen för att ingå i förvaltnings-
område för det samiska språket. 

Bakgrund 
Ärendet behandlar Sametingets begäran om att Sundsvalls kommun ska 
ansöka om att bli förvaltningsområde för samiska språket. 

Överläggning och beslutsgång 
Christiane Rüdiger (V), Stefan Falk (FP), Åsa Ulander (S), Hans Forsberg 
(C) och Angel Villaverde (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Patrik Gustavsson (M) yrkar i första hand avslag på ärendet. I andra hand, 
om avslagsyrkandet faller, önskar han få lämna en protokollsanteckning. 
Vilket ordföranden godkänner. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels Christiane 
Rüdiger (V) med fleras förslag om bifall till kommunstyrelsens förslag 
och dels Patrik Gustavssons (M) förslag om avslag på ärendet. Hon ställer 
förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
Christiane Rüdiger (V) med fleras förslag. 

Protokollsanteckning 
Patrik Gustavsson (M) lämnar följande protokollsansteckning:  
 
˝Vi delar socialnämndens uppfattning om att nämndens ekonomiska 
situation kan leda till att samtliga krav för ett förvaltningsområde inte 
uppfylls. Därför bör vi avvakta med en ansökan om att bli ett 
förvaltningsområde för det samiska språket.˝ 
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Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2015-03-16, § 195 
• Koncernstabens skrivelse 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2015-02-09, § 118 
• Koncernstabens skrivelse, 2015-01-08 
• Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations 

protokoll, 2014-11-12, § 67 
• Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations 

skrivelse, 2014-10-22, rev. 2014-11-04 
• Kultur- och fritidsnämndens protokoll, 2015-01-21, § 7 
• Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse, 2014-12-10 
• Socialnämndens protokoll, 2015-01-28, § 10 
• Socialförvaltningens skrivelse, 2015-01-21 
• Miljönämndens protokoll, 2015-01-14, § 1 
• Miljökontorets skrivelse, 2014-12-16 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll, 2014-12-17, § 162 
• Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse, 2014-12-08 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll, 2014-12-17, § 182 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse, 2014-12-09 
• Ansökan från Sametinget språknämnd, 2014-04-10, inkommen 2014-

04-14 
 
– – – – 
  



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

 2015-03-30 104 
 

Ordförandens signatur Justerarnas signatur  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

 
 
KS-2015-00176 
 

§ 185 Fullmäktigeberedning för kommunens 
integrationsarbete – begäran om mer tid 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att uppdragstiden för kommunfullmäktiges integrationsberedning 

förlängs till senast 30 september 2015. 

Bakgrund 
Ärendet rör en förlängning av återrapporteringstiden för kommun-
fullmäktiges integrationsberedning. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2015-03-16, § 199 
• Koncernstabens skrivelse 
• Integrationsberedningens protokoll, 2015-02-10 
 
– – – – 
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KS-2014-00478 
 

§ 186 Motion (KD) om MAXTAK för antalet barn i 
förskolans barngrupper 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motionen. 

Bakgrund 
Kristdemokraterna har lämnat in en motion där motionärerna yrkar att 
barn- och utbildningsförvaltningen ska ta fram ett förslag till maxtak för 
barngruppernas storlek i förskolan. 

Överläggning och beslutsgång 
Lisa Lööf (S), Niklas Säwén (S) och Kjell Bergkvist (C) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Liza-Maria Norlin (KD), Stefan Falk (FP), och Johnny Skalin (SD) yrkar 
bifall till motionen. 
 
Johanna Thurdin (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Vidare 
önskar hon få lämna en protokollsanteckning, vilket ordföranden 
godkänner. 
 
Sven Bredberg (M) yrkar att motionen ska anses besvarad i enlighet med 
barn- och utbildningsnämndens förslag. 
 
João Pinheiro (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Vidare 
önskar han få lämna en protokollsanteckning, vilket ordföranden 
godkänner. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut, dels Lisa Lööf 
(S) med fleras förslag om bifall till kommunstyrelsens förslag, dels Liza-
Maria Norlin (KD) med fleras förslag om bifall till motionen och dels 
Sven Bredbergs (M) förslag om att anse motionen besvarad. Hon ställer 
förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
Lisa Lööf (S) med fleras förslag. 
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Votering begärs. 
 
Ordföranden konstaterar att Lisa Lööf (S) med fleras förslag om bifall till 
kommunstyrelsens förslag är huvudförslag och ska nu ta fram ett 
motförslag. 
 
Hon ställer Liza-Maria Norlin (KD) med fleras förslag mot Sven 
Bredbergs (M) förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar att 
Liza-Maria Norlin (KD) med fleras förslag om bifall till motionen blir 
motförslag. 
 
Därefter genomförs voteringen med följande propositionsordning, den 
som röstar bifall till Lisa Lööf (S) med fleras förslag röstar JA och den 
som röstar bifall till Liza-Maria Norlin (KD) med fleras förslag röstar 
NEJ. Voteringen resulterar i 51 JA-röster, 14 NEJ-röster, 15 som avstår 
och 1 frånvarande. 
 
Efter avslutad votering konstaterar ordföranden att kommunfullmäktige 
beslutar enligt Lisa Lööf (S) med fleras förslag om bifall till kommun-
styrelsens förslag. 

Protokollsanteckning 
Johanna Thurdin (MP) lämnar följande protokollsanteckning: 
 
”I den tjänsteskrivelse som medföljer detta ärende (sid 680) föreslår 
koncernstaben att KDs motion ska avslås. Staben utvecklar sina 
överväganden och skriver bland annat att skolverket anser att det är 
viktigare att alltid göra barnkonsekvensanalyser när man ska besluta om 
storleken på en barngrupp, än att ha ett fastställt maxtak. Staben skriver 
vidare att det är viktigt att förskolechefen får resurser för att åtgärda 
eventuella brister. Skrivelsen avslutas med meningen ”Ett väl fungerande 
system för barnkonsekvensanalyser och resursfördelning är därför enligt 
koncernstaben att föredra framför ett generellt maxtak". 
 
Miljöpartiet delar koncernstabens mening här, men vi känner en oro för 
att majoriteten låter sig nöja med att avslå motionen och sedan låta 
frågan om barngruppernas storlek bero. Miljöpartiet hoppas att 
majoriteten genomför det som koncernstaben förordar: tillräckliga 
resurser till förskolorna !” 
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João Pinheiro (S) lämnar följande protokollsanteckning:  
 
”Regeringen presenterade i sitt förslag till höstbudget en satsning på att 
minska gruppstorlekarna och tillföra mer personal i förskolan. 
Regeringen har också aviserat att ge Skolverket i uppdrag att återinföra 
en riktlinje gällande lämpligt antal barn per avdelning i förskolan. Det 
nedröstade förslaget till stadsbudget i höstas gjorde dock att det inte blivit 
verklighet. Vi måste nu avvakta regeringens kommande budgetförslag och 
vill därför idag inte besluta om att ta fram ett eget maxtak i förskolan.” 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2015-03-16, § 200 
• Koncernstabens skrivelse, 2014-01-12 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll, 2014-08-26, § 89 
• Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse 
• Kommunfullmäktiges protokoll, 2014-05-26, § 145 
• Motion (KD) om MAXTAK för antalet barn i förskolans barngrupper, 

2014-05-21inkommen 2014-05-23 
 
– – – – 
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KS-2014-00451 
 

§ 187 Motion (C) om Fältungdomsarbete 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bifalla motionen, 
  
att insatsen utvärderas efter två år. 

Bakgrund 
Centerpartiet har lämnat in en motion där motionärerna yrkar:  
 
att Sundsvalls kommun utreder hur dessa arbetsgrupper, med personal 
från kultur- och fritidsförvaltningen och socialtjänst, kan skapas och 
organiseras i syfte att jobba förebyggande med ungdomar  
 
att Sundsvalls kommun startar ett projekt där dessa arbetsgrupper får 
arbeta under en period  
 
att projektet utvärderas efter projektperiodens slut och att dessa arbets-
grupper permanentas om utvärderingen faller väl ut. 

Överläggning och beslutsgång 
Linnéa Kjellman (C) och Malin Larsson (S) yrkar bifall till kommun-
styrelsens förslag. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
kommunstyrelsens förslag. Detta blir också kommunfullmäktiges beslut.  

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2015-03-16, § 201 
• Koncernstabens skrivelse 
• Socialnämndens protokoll, 2014-09-24, § 163 
• Socialförvaltningens skrivelse, 2014-08-27 
• Kultur- och fritidsnämndens protokoll, 2014-09-24, § 87 
• Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse, 2014-08-14 
• Motion (C) om Fältungdomsarbete, inkommen 2014-05-15 
 
– – – – 
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KS-2015-00011 
 

§ 188 Frågor enligt kommunallagen 

Bakgrund 
Vid kommunfullmäktiges sammanträden har samtliga ledamöter möjlighet 
att ställa frågor till de olika nämndernas ordförande. Frågorna ska lämnas in 
skriftligen senast klockan 12.00 fredagen före fullmäktige sammanträder. 

Överläggning 
Inga frågor har lämnats in till dagens sammanträde. 
 
– – – – 
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KS-2015-00008 
 

§ 189 För kännedom 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att lägga ärendena till handlingarna. 

Ärenden 

• Redovisning av förbrukningen av anslaget till kommunfullmäktiges 
förfogande för oförutsedda behov, daterad 2015-03-17 

• Socialnämndens protokoll, 2015-02-25, § 30 om ”Kvartalsrapport ej 
verkställda beslut 2014-12-31” enligt SoL 

• Valärenden – vakanta uppdrag per 2015-03-18, reviderad 2015-03-27 
(KS-2015-00010), utskickad via e-post 

 
– – – – 
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Peder Björk (S) X 136, 147   
Diana Kapitanska (S) X 145   
João Pinheiro (S) X 136, 144, 168–176   
Anita Bdioui (S) X 155–156   
Stefan Broman (S) -  Patrik Eriksson 125–189 
Sabina Tjärnberg (S) X 136, 146   
Kjell Andersson (S) X    
Therese Westin (S) -  Roland Grafström 125–189 
Samreen Malik (S) -  Håkan Byberg 125–189 
Åsa Ulander (S) X 136, 146, 152   
Anders Hedenius (S) X 136, 147, 154, 157–160, 

163, 166 
  

Lena Österlund (S) X 136, 143   
Leif Nilsson (S) X 136, 140–141, 161–162, 

164 
  

Arianne Sundman (S) X 125–135, 137–139,  
142–146, 148–189 

Elisabeth Gisslin 
Burman 
Burhan Hussain 

136, 141, 147 
 
140 

Jonas Väst (S) X 143   
Jenny Bjerkås (S) X 143   
Tobias Larsson (S) X    
Adele Flodin (S) X 145   
Stefan Eriksson (S) X 146   
Olof Andersson (S) X    
Bodil Hansson (S) X 136, 153   
Niklas Säwén (S) X    
Christina Nordenö (S) X 146   
Roger Johansson (S) X    
Cathrine Edström (S) X 161–162, 164   
Jan Lahti (S) X 144   
Priscilda Helenius (S) X 144   
Lena Sjöberg (S) -  Ulf Sjölider 125–189 
Malin Larsson (S) X 136, 143, 147   
Tommy Eriksson (S) X 136, 145   
Lisa Lööf (S) X, §§ 125–186  Rose-Marie 

Antonić 
187–189 

Jan-Olov Lampinen (S) X 136, 142   
Ann-Charlotte Evrung (S) -  Kent Larsson 125–189 
Burhan Hussain (S) X, ordförande 

§ 140 
143   

Soili Sollén (S) X 142   
Peter Byström (S) -  Britt-Marie Ståhl 

Ohlsson 
125–189 

Jeanette Hedlund (S) X 145   
Niclas Burvall (S) X    
Lina Heidenbeck (M) X    
Margareta Engström (M) -  Thomas Burman 125–189 
Hjördis Bredberg (M) X 145   
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Bertil Swenson (M) -  Jan Heijbel 
Martin Ahlström 

125–149 
150–189 

Mikael Gäfvert (M) X 138, 139, 152   
Alicja Kapica (M) X 136, 142   
Elisabeth Gisslin 
Burman 

(M) X, ordförande 
§§ 136, 141, 
147 

140   

Mats-Johan Adner (M) X 143, 155–156, 168–176   
Jörgen Berglund (M) X 136, 147, 166   
Tom Emanuelz (M) X 153–154   
Per-Magnus Forsberg (M) X 142   
Habib Effati (M) X 136, 146, 147   
Bertil Kjellberg (M) X 161–162, 164   
Elin Nilsson (M) X, §§ 125–149 136, 144 Gunilla Molin 150–189 
Sven Bredberg (M) X 136, 144   
Patrik Gustavsson (M) X 145, 152   
Ingeborg Wiksten (FP) X    
Stefan Falk (FP) X 136, 146, 147   
Maria Lilja (FP) X    
Annelie Luthman (FP) X 136, 144, 147, 154   
Arne Engholm (FP) X    
Hans Forsberg (C) X 136, 146   
Anne-Li Sjölund (C) X 145   
Kjell Bergkvist (C) X 136, 142, 144   
Linnéa Kjellman (C) X 136, 143, 147   
Hans Zetterkvist (V) X 136, 144   
Annicka Burman (V) X 136, 143, 147   
Christiane Rüdiger (V) X, §§ 125–186 136, 143, 152 Elisabeth Finné 187–189 
Hicham Elkahtib (V) X 145, 153   
Hans Brynielsson (KD) X 136, 143, 147   
Liza-Maria Norlin (KD) X 136, 155–156   
Angel Villaverde (MP) X 136   
Maria Algotsson (MP) X 136, 143   
Agnes Johansson (MP) -  Johanna Thurdin 125–189 
Tina Hellberg (MP) X 140, 164   
Johnny Skalin (SD) X 136   
Lars Skoglund (SD) -  Börje Mattsson 125–189 
Sven Nordlund (SD) -  Mats Hellhoff 125–189 
Stig Bergström (SD) -  Ove Skalin 125–189 
Jan Björnefax (SD) X    
Roland Persson (SD) X    
Christina Vallsten (SD) X    
Anette Dahlin (SD) -    
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Ersättare Parti Närvarande2 Jäv paragraf Tjänstgör paragraf  
     

Patrik Eriksson (S) X 144 125–189 
Roland Grafström (S) X  125–189 
Cecilia Edholm (S) X   
Lars-Åke Andersson (S) X, §§ 125–148   
Håkan Byberg (S) X 146 125–189 
Rose-Marie Antonić (S) X  187–189 
Michael Sjödin (S) X   
Carina Staf (S) X   
Kristoffer Högstedt 
Gustavsson  

(S) X   

Lisa Ulander (S) X   
Elisabeth Unander (S) X   
Hans Backlund (S) X   
Frida Burman (S) X   
Leif Wiklund (S) X   
Ulf Sjölinder (S) X 146 125–189 
Annika Söderberg (S) -   
Kent Larsson (S) X   
Rebecca Lampinen (S) -   
Robert Kuusikko (S) -   
Britt-Marie Ståhl Olsson (S) X 143 125–189 
Thomas Burman (M) X 145 125–189 
Eva Lohman (M) -   
Jan Heijbel (M) X 146 125–149 
Gunilla Molin (M) X 167 150–189 
Martin Ahlström (M) X  150–189 
Åsa Zetterberg (M) X   
David Svensson (M) -   
Jörgen Tjernell (M) -   
Ulla Norgren (FP) X   
Lars Holmgren (FP) X   
Jonas Öhrnell (FP) X   
Erik Thunström (C) X   
Anna Edin (C) X   
Elisabet Finné (V) X  187–189 
Åke Johansson (V) -   
Bertil Hörnqvist (KD) -   
Miriam Monsell (KD) X   
Johanna Thurdin (MP) X  125–189 
Birgir Hjörleifsson (MP) X   
Börje Mattsson (SD) X  125–189 
Mats Hellhoff (SD) X  125–189 
Ove Skalin (SD) X  125–189 
Angela Hagman (SD) -   
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Peder Björk (S)  X    
Diana Kapitanska (S)  X    
João Pinheiro (S)  X    
Anita Bdioui (S)  X    
Stefan Broman (S) Patrik Eriksson X    
Sabina Tjärnberg (S)  X    
Kjell Andersson (S)  X    
Therese Westin (S) Roland Grafström X    
Samreen Malik (S) Håkan Byberg X    
Åsa Ulander (S)  X    
Anders Hedenius (S)  X    
Lena Österlund (S)  X    
Leif Nilsson (S)  X    
Arianne Sundman (S)  X    
Jonas Väst (S)  X    
Jenny Bjerkås (S)  X    
Tobias Larsson (S)  X    
Adele Flodin (S)  X    
Stefan Eriksson (S)  X    
Olof Andersson (S)  X    
Bodil Hansson (S)  X    
Niklas Säwén (S)  X    
Christina Nordenö (S)  X    
Roger Johansson (S)  X    
Cathrine Edström (S)  X    
Jan Lahti (S)  X    
Priscilda Helenius (S)  X    
Lena Sjöberg (S) Ulf Sjölinder X    
Malin Larsson (S)  X    
Tommy Eriksson (S)  X    
Lisa Lööf (S)  X    
Jan-Olov Lampinen (S)  X    
Ann-Charlotte Evrung (S) Kent Larsson X    
Burhan Hussain (S)  X    
Soili Sollén (S)  X    
Peter Byström (S) Britt-Marie Ståhl Olsson X    
Jeanette Hedlund (S)  X    
Niclas Burvall (S)  X    
Lina Heidenbeck (M)   X   
Margareta Engström (M) Thomas Burman  X   
Hjördis Bredberg (M)   X   
Bertil Swenson (M) Martin Ahlström  X   
Mikael Gäfvert (M)   X   
Alicja Kapica (M)   X   
Elisabeth Gisslin Burman (M)   X   
Mats-Johan Adner (M)   X   
Jörgen Berglund (M)   X   
Tom Emanuelz (M)   X   
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Per-Magnus Forsberg (M)   X   
Habib Effati (M)   X   
Bertil Kjellberg (M)   X   
Elin Nilsson (M) Gunilla Molin  X   
Sven Bredberg (M)   X   
Patrik Gustavsson (M)   X   
Ingeborg Wiksten (FP)   X   
Stefan Falk (FP)   X   
Maria Lilja (FP)   X   
Annelie Luthman (FP)   X   
Arne Engholm (FP)   X   
Hans Forsberg (C)  X    
Anne-Li Sjölund (C)  X    
Kjell Bergkvist (C)  X    
Linnéa Kjellman (C)  X    
Hans Zetterkvist (V)  X    
Annicka Burman (V)  X    
Christiane Rüdiger (V)  X    
Hicham Elkahtib (V)  X    
Hans Brynielsson (KD)   X   
Liza-Maria Norlin (KD)   X   
Angel Villaverde (MP)  X    
Maria Algotsson (MP)  X    
Agnes Johansson (MP) Johanna Thurdin X    
Tina Hellberg (MP)  X    
Johnny Skalin (SD)    X  
Lars Skoglund (SD) Börje Mattsson   X  
Sven Nordlund (SD) Mats Hellhoff   X  
Stig Bergström (SD) Ove Skalin   X  
Jan Björnefax (SD)    X  
Roland Persson (SD)    X  
Christina Vallsten (SD)    X  
Anette Dahlin (SD)     X 
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Peder Björk (S)  X    
Diana Kapitanska (S)  X    
João Pinheiro (S)  X    
Anita Bdioui (S)  X    
Stefan Broman (S) Patrik Eriksson X    
Sabina Tjärnberg (S)  X    
Kjell Andersson (S)  X    
Therese Westin (S) Roland Grafström X    
Samreen Malik (S) Håkan Byberg X    
Åsa Ulander (S)  X    
Anders Hedenius (S)  X    
Lena Österlund (S)  X    
Leif Nilsson (S)  X    
Arianne Sundman (S)  X    
Jonas Väst (S)  X    
Jenny Bjerkås (S)  X    
Tobias Larsson (S)  X    
Adele Flodin (S)  X    
Stefan Eriksson (S)  X    
Olof Andersson (S)  X    
Bodil Hansson (S)  X    
Niklas Säwén (S)  X    
Christina Nordenö (S)  X    
Roger Johansson (S)  X    
Cathrine Edström (S)  X    
Jan Lahti (S)  X    
Priscilda Helenius (S)  X    
Lena Sjöberg (S) Ulf Sjölinder X    
Malin Larsson (S)  X    
Tommy Eriksson (S)  X    
Lisa Lööf (S)  X    
Jan-Olov Lampinen (S)  X    
Ann-Charlotte Evrung (S) Kent Larsson X    
Burhan Hussain (S)  X    
Soili Sollén (S)  X    
Peter Byström (S) Britt-Marie Ståhl Olsson X    
Jeanette Hedlund (S)  X    
Niclas Burvall (S)  X    
Lina Heidenbeck (M)    X  
Margareta Engström (M) Thomas Burman   X  
Hjördis Bredberg (M)    X  
Bertil Swenson (M) Martin Ahlström   X  
Mikael Gäfvert (M)    X  
Alicja Kapica (M)    X  
Elisabeth Gisslin Burman (M)  X    
Mats-Johan Adner (M)    X  
Jörgen Berglund (M)    X  
Tom Emanuelz (M)    X  
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Per-Magnus Forsberg (M)    X  
Habib Effati (M)    X  
Bertil Kjellberg (M)    X  
Elin Nilsson (M) Gunilla Molin   X  
Sven Bredberg (M)    X  
Patrik Gustavsson (M)    X  
Ingeborg Wiksten (FP)   X   
Stefan Falk (FP)   X   
Maria Lilja (FP)   X   
Annelie Luthman (FP)   X   
Arne Engholm (FP)   X   
Hans Forsberg (C)  X    
Anne-Li Sjölund (C)  X    
Kjell Bergkvist (C)  X    
Linnéa Kjellman (C)  X    
Hans Zetterkvist (V)  X    
Annicka Burman (V)  X    
Christiane Rüdiger (V)  X    
Hicham Elkahtib (V)  X    
Hans Brynielsson (KD)   X   
Liza-Maria Norlin (KD)   X   
Angel Villaverde (MP)  X    
Maria Algotsson (MP)  X    
Agnes Johansson (MP) Johanna Thurdin X    
Tina Hellberg (MP)  X    
Johnny Skalin (SD)   X   
Lars Skoglund (SD) Börje Mattsson  X   
Sven Nordlund (SD) Mats Hellhoff  X   
Stig Bergström (SD) Ove Skalin  X   
Jan Björnefax (SD)   X   
Roland Persson (SD)   X   
Christina Vallsten (SD)   X   
Anette Dahlin (SD)     X 
   51 14 15 1 
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