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Justering 
Till justerare utses Åsa Ulander och Tina Hellberg med  
Bodil Hansson och Bertil Kjellberg som ersättare. 
 
_ _ _ _  
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§ 319  Information från kommundirektören 
(KS-2015-00005) 
 
Kommundirektören bereds möjlighet att vid kommunfullmäktiges 
sammanträden informera om aktuella ämnen. 
 
Överläggning 
Vid dagens sammanträde informerar kommundirektör Stefan 
Söderlund om kommunsamarbetet Sundsvallsregionens nya 
verksamhetsplan och prioriteringsområden för 2016. 
 
_ _ _ _ 
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§ 320  Allmänhetens frågestund 
(KS-2015-00004) 
 
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 
• Björn Östlund, Lars Pettersson, Ewa Eriksson och Lars-Gunnar 

Lundström ställer frågor om fastigheterna i Petersvik. 
Frågorna besvaras av kommunstyrelsens ordförande Peder Björk (S). 
 
• Micke Westman, Erica Stenbäck, Else Ammor, Thomas 

Lundmark och Katarina Bjerling ställer frågor om logistikparken 
i Petersvik. 

Frågorna besvaras av kommunstyrelsens ordförande Peder Björk (S). 
 
• Lars-Eric Bjelkström ställer en fråga om busstrafiken till 

Nedansjö och Stöde under kvällar och helger. 
Frågan besvaras av kommunstyrelsens infrastruktur- och service-
utskotts ordförande Hans Forsberg (C). 
 
• Seppo Saloheimo ställer en fråga om gamla E4:an genom 

Sundsvall. 
Frågan besvaras av stadsbyggnadsnämndens ordförande Anders 
Hedenius (S). 
 
• Lars G Lundström ställer en fråga om vägarna i och genom 

centrala Sundsvall. 
Frågan besvaras av stadsbyggnadsnämndens ordförande Anders 
Hedenius (S). 
 
• Else Ammor och Lars G Lundström ställer frågor om 

byggnaderna i Petersvik. 
Frågorna besvaras av stadsbyggnadsnämndens ordförande Anders 
Hedenius (S). 
 
Underlag 
• Fråga från Björn Östlund, 2015-11-27 
• Fråga från Lars Pettersson, 2015-11-27 
• Fråga från Ewa Eriksson, 2015-11-27 
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• Fråga från Lars-Gunnar Lundström, 2015-11-25 
• Fråga från Micke Westman, 2015-11-27 
• Fråga från Erica Stenbäck, 2015-11-27 
• Fråga från Else Ammor, 2015-11-27 
• Fråga från Thomas Lunmark, 2015-11-27 
• Fråga från Katarina Bjerling, 2015-11-27 
• Fråga från Lars-Eric Bjelkström, 2015-11-18 
• Fråga från Seppo Saloheimo, 2015-11-27 
• Fråga från Lars G Lundström, 2015-11-27 
• Fråga från Else Ammor, 2015-11-27 
• Fråga från Lars G Lundström, 2015-11-27 
 
_ _ _ _ 
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§ 321  Lägesrapport från Sundsvall Logistikpark 
AB 
(KS-2015-00888) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att notera informationen. 
 
Bakgrund 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 17 juni 2013, § 159, 
beslutades att Sundsvall Logistikpark AB muntligen informerar 
kommunfullmäktige om projektets framskridande.  
 
Vid dagens sammanträde är Sundsvall Logistikpark AB:s vd, Åke 
Jonsson, inbjuden för att lämna en lägesrapport. 
 
_ _ _ _ 
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§ 322  Tema – Sociala framtidsinvesteringar 
(KS-2015-00006) 
 
Ordföranden informerar om ordningen för dagens tema och efter-
följande debatt. Varje parti tilldelas fem minuter för sina inlednings-
anföranden. I den efterföljande debatten har den som begär ordet två 
minuter till sitt förfogande. För repliker och genmälen gäller högst 
två minuter. 
 
Inledningsanföranden 
Inledningsanföranden framförs av Malin Larsson (S), Elin Nilsson 
(M), Johnny Skalin (SD), Stefan Falk (FP), Linnéa Kjellman (C), 
Maria Algotsson (MP), Christiane Rüdiger (V) och Liza-Maria 
Norlin (KD). 
 
Därefter följer en allmän debatt. 
 
_ _ _ _ 
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§ 323  Frågor enligt kommunallagen 
(KS-2015-00011) 
 
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 
• Liza-Maria Norlin (KD) ställer en fråga till stadsbyggnads-

nämndens ordförande Anders Hedenius (S) om Sundsvalls 
kommun har en skyfallsplan.  

Efter frågan följer ett replikskifte mellan frågeställaren och 
svaranden. 
 
_ _ _ _ 
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§ 324  Inkomna motioner 
(KS-2015-00871, KS-2015-00889, KS-2015-00891) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att överlämna följande motioner till kommunstyrelsen för beredning: 
 

• Motion (M) om att nyttja Mobibblan som förhandsröstnings-
ställe vid allmänna val 

• Motion (M) om minnessten för veteraner i Sundsvall 
• Motion (KD) om införande av digitalisering som en del av 

målbilden i hållbar tillväxtstrategi RIKARE 
 

Bakgrund 
Tre motioner har lämnats in till dagens sammanträde. 
 
Beslutsunderlag 
• Motion (M) om att nyttja Mobibblan som förhandsröstningsställe 

vid allmänna val, daterad 2015-11-12, utskickad via e-post 
• Motion (M) om minnessten för veteraner i Sundsvall, daterad 

2015-11-25, uppläst vid sammanträdet 
• Motion (KD) om införande av digitalisering som en del av 

målbilden i hållbar tillväxtstrategi RIKARE, daterad 2015-11-30, 
uppläst vid sammanträdet 

 
_ _ _ _ 
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§ 325  Inkomna interpellationer 
(KS-2015-00892, KS-2015-00893) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att följande interpellationer får ställas: 
 

• Interpellation om ”Vad görs för att förhindra avhopp från 
gymnasieskolan?” 

• Interpellation om ”Vilka insatser görs för våra hemlösa i 
kommunen?” 

 
Bakgrund 
Två interpellationer har lämnats in till dagens sammanträde. 
Interpellationen besvaras vid kommunfullmäktiges nästkommande 
sammanträde. 
 
Beslutsunderlag 
• Interpellation från Liza-Maria Norlin (KD) till João Pinheiro (S) 

om ”Vad görs för att förhindra avhopp från gymnasieskolan?”, 
inlämnad 2015-11-30, uppläst vid sammanträdet 

• Interpellation från Liza-Maria Norlin (KD) till Bodil Hansson (S) 
om ”Vilka insatser görs för våra hemlösa i kommunen?”, 
inlämnad 2015-11-30, uppläst vid sammanträdet 

 
_ _ _ _ 
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§ 326  Valärenden 
(KS-2015-00010) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att notera att Liss Jonasson (S) börjar sitt uppdrag som politisk 
sekreterare på heltid 2015-11-02–2018-10-14, 
 
att notera att Nordanstigs kommun har utsett Carin Walldin (S) till 
vice ordförande i Överförmyndarnämnden Mitt, 
 
att bevilja Lennie Karlssons (V) avsägelse som ersättare i miljö-
nämnden, 
 
att utse Annika Strindlund (V) till ny ersättare i miljönämnden för 
återstående delen av mandatperioden, 
 
att utse följande nämndemän/ledamöter i Sundsvalls tingsrätt för 
perioden 2016-01-01–2019-12-31: 
 

Adele Flodin (S) 
Evert Nederberg (S) 
Sonja Lindberg (S) 
Iwan Karlsson (S) 
Britt-Marie Ståhl Olsson (S) 
Bo Markusson (S) 
Margareta Westin (S) 
Joacim Söderström (S) 
Priscilda Helenius (S) 
Robert Kuusikko (S) 
Margareta Holmlund (S) 
Lars Åström (S) 
Marianne Törngren (S) 
Pär Salmi (S) 
Lotta Björk (S) 
Martin Johansson (S) 
Emma Nordin (S) 
Karaman Chalak (S) 
Elisabeth Unander (S) 
Michael Samuelsen (S) 
Maha Alhaddad (S) 
Vincent Arvidsson (S) 
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Therese Olsson (S) 
Mohamed Osman (S) 
Frida Törngren (S) 
Mathias Hansson (S) 
Vakant (V) 
Vakant (V) 
Vakant (V) 
Marie Vesterlund (C) 
Erik Thunström (C) 
Björn Kjellman (C) 
Hjördis Bredberg (M) 
Bertil falk (M) 
Bengt-Arne Lindahl (M) 
Jan Heijbel (M) 
Petra Gyllenkrok (M) 
Åsa Möller (M) 
Joakim Sjövall (M) 
Tom Emanuelz (M) 
Bertil Edbladh (M) 
Tomas Burman (M) 
Marianne Nilsson(M) 
Jennie Elfström(M) 
Johnny Nyman (FP) 
Marie Sundman (FP) 
Johanna Höckert Bylander (FP) 
Tina Hellberg (MP) 
Pirjo Holmström (MP) 
Marie Sjöbom (MP) 
Vakant (KD)  
Catarina Johansson (SD)  
Pernilla Berggren (SD) 
Therese Rosbach (SD) 
Jeanette Bilderud (SD) 
Ingmarie Johansson (SD) 

 
Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2015-11-17, reviderad 2015-11-27, 

samt kompletteringar upplästa vid sammanträdet 
 
_ _ _ _ 
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§ 327  Analysfas inför Mål och resursplan  
2017–2018 med plan för 2019–2020 
(KS-2015-00781-1) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att analysunderlaget inför kommunfullmäktiges Mål och resursplan 
2017-2018 med plan för 2019-2020 ska tas fram i enlighet med 
förslaget, vilket innebär fokus på: 
 
- Integrationsfrågan 
- Kommunfullmäktiges prioriterade områden  
- Utmaningar för kommunens verksamheter, samt 
- Ekonomiska och arbetsgivarpolitiska planeringsförutsättningar. 

 
Ärendet 
I mars 2016 påbörjas partiernas arbete inför kommunfullmäktiges 
Mål och resursplan för 2017-2018 med plan för 2019-2020. Inför 
detta arbete ska ett analysunderlag tas fram för att belysa aktuella 
utmaningar och vägval. Underlaget föreslås denna gång fokusera på 
integrationsfrågan, samt kommunfullmäktiges tre prioriterade 
områden. 
 
Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2015-11-16 § 377 
• Koncernstabens skrivelse 
 
_ _ _ _ 
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§ 328  Inköpsstrategi för Sundsvalls 
kommunkoncern 
(KS-2015-00679-1) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att återremittera ärendet med följande motivering: 
 

att inhämta skriftligt utlåtande från Konkurrensverket, SKL och 
Upphandlingsmyndigheten angående om det är tillåtet att kräva 
kollektivavtal av leverantörer i offentlig upphandling, 
 
att utreda och skriftligt redovisa om krav på kollektivavtal är 
förenligt med Lagen om offentlig upphandlings princip gällande 
”Proportionalitet”, 
 
att inhämta och skriftligt redovisa exempel på konsekvenser från 
andra kommuner som infört krav på kollektivavtal vid inköp och  
upphandling 
 
att göra en kostadsberäkning för Sundsvalls kommun gällande 
eventuella överklaganden om kommunfullmäktige väljer att stå 
fast vid krav på kollektivavtal i inköpsstrategin 
 
att göra en kostnadsberäkning och konsekvensanalys av 
majoritetens förslag gällande att all personal som är anställd för 
att utföra en tjänst på uppdrag av kommunen ska ha rätt till heltid 
 
att ta fram en skriftlig jämförelse mellan nuvarande förslag och 
den s.k. ”Rättviksmodellen” gällande inköpsstrategin 5.1 (sista 
stycket), 
 
att skicka majoritetens förslag till Inköpsstrategi på remiss till 
kommukoncernens bolag och förvaltningar, 
 
att skicka majoritetens förslag till Inköpsstrategi på remiss till 
Svenskt Näringsliv, Företagarna, Handelskammaren, LRF samt 
berörda fackliga organisationer. 
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Ärendet 
Kommunstyrelsen har i sammanträde 2014-04-14 § 124 beslutat att 
revidera kommunens upphandlingspolicy. Bakgrunden till 
revideringen är främst ett antal beslut i kommunfullmäktige som 
krävde förändringar i upphandlingspolicyn. Då ärendet diskuterades i 
kommunstyrelsen, beslutade nämnden även att  

”… uppdra åt koncernstaben att utarbeta en helt ny 
upphandlingspolicy för att bland annat inarbeta miljö- och 
sociala krav och att arbetet ska ledas av en politiskt tillsatt 
styrgrupp.” 

 
Syftet med inköpsstrategin är även att beskriva vad som styr 
kommunkoncernens arbete med upphandlingar och inköp. 
Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott har varit 
styrgrupp för arbetet, och beställare är kommunstyrelsens ordförande. 
Under arbetet har koncernstaben genomfört samråd med 
verksamhetens beställare och användare, det lokala näringslivet samt 
fackliga organisationer, se underlag. Utkast till inköpsstrategi har 
skickats på remiss till nämnder och styrelser, se underlag. 
 
Förslaget till inköpsstrategin utgår från kommunkoncernens hållbara 
tillväxtstrategi RIKARE, och innehåller sociala och etiska krav samt 
miljökrav. Den beskriver även principer för styrning, exempelvis det 
ansvar som olika nivåer inom kommunkoncernen har, samt krav på 
uppföljning och kontroll. 
 
Underlag till denna tjänsteskrivelse inklusive koncernstabens 
överväganden finns som bilaga till detta ärende. 
 
Överläggning 
Peder Björk (S), Bodil Hansson (S), Leif Nilsson (S), Stefan Broman 
(S) och Christiane Rüdiger (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Jörgen Berglund (M), Stefan Falk (FP), Annelie Luthman (FP) och 
Liza-Maria Norlin (KD) yrkar i första hand att ärendet återremitteras 
med följande motivering: 
 
att inhämta skriftligt utlåtande från Konkurrensverket, SKL och 
Upphandlingsmyndigheten angående om det är tillåtet att kräva 
kollektivavtal av leverantörer i offentlig upphandling, 
 
att utreda och skriftligt redovisa om krav på kollektivavtal är 
förenligt med Lagen om offentlig upphandlings princip gällande 
”Proportionalitet”, 
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att inhämta och skriftligt redovisa exempel på konsekvenser från 
andra kommuner som infört krav på kollektivavtal vid inköp och  
upphandling 
 
att göra en kostadsberäkning för Sundsvalls kommun gällande 
eventuella överklaganden om kommunfullmäktige väljer att stå fast 
vid krav på kollektivavtal i inköpsstrategin 
 
att göra en kostnadsberäkning och konsekvensanalys av majoritetens 
förslag gällande att all personal som är anställd för att utföra en 
tjänst på uppdrag av kommunen ska ha rätt till heltid 
 
att ta fram en skriftlig jämförelse mellan nuvarande förslag och den 
s.k. ”Rättviksmodellen” gällande inköpsstrategin 5.1 (sista stycket), 
 
att skicka majoritetens förslag till Inköpsstrategi på remiss till 
kommukoncernens bolag och förvaltningar, 
 
att skicka majoritetens förslag till Inköpsstrategi på remiss till 
Svenskt Näringsliv, Företagarna, Handelskammaren, LRF samt 
berörda fackliga organisationer. 
 
I andra hand yrkar de avslag på ärendet. 
 
Tom Emanuelz (M), Mats-Johan Adner (M), Thomas Burman (M) 
och Elin Nilsson (M) yrkar bifall till Jörgen Berglund (M) med fleras 
förslag om återremiss. 
 
Hans Forsberg (C) yrkar bifall till följande att-satser: 
 
att ersätta första att-satsen i koncernstabens förslag med följande 
formuleringar:  
 

att uppdra åt kommundirektören att ta fram en handlingsplan för att 
genomföra inköpstrategin och ansvara för att handlingsplanen 
genomförs i kommunkoncernen.  
 
att beslut om handlingsplan tas av kommunstyrelsen.  

 
att bifalla att-satserna 2–6 i koncernstabens förslag  
 
att ersätta att-sats 7 i koncernstabens förslag med följande formulering:  
 

att justera Inköpsstrategin enligt koncernstabens förlag, med 
följande kompletteringar i Inköpsstrategin:  
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Sista meningen i avsnitt 4.1.1 Heltid, som inleds med ”Kravet får 
inte…” tas bort.  
 
Avsnitt 5.1 ”Krav på uppföljning och åtgärder”, stycke 4, ersätts 
med följande lydelse:  
 
”I alla upphandlingar där kommunkoncernen ställer krav utifrån 4.1 
Främja socialt och etiskt hållbar utveckling och/eller 4.2 Främja 
ekologiskt hållbar utveckling, ska kommunkoncernen även ställa krav 
på att leverantör och dennes underleverantörer kan visa upp den 
dokumentation som krävs för en effektiv uppföljning. Det betyder att 
kommunkoncernen ska få omedelbar tillgång till dokumentation från 
leverantören, för att kunna genomföra nödvändiga kontroller. 
Kommunkoncernen kan överlåta ansvaret för kontroller till en extern 
utförare.”  

 
att bifalla att-satserna 8–10 i koncernstabens förslag  
 
att ersätta att-satserna 11–13 i koncernstabens förslag med följande 
formulering:  
 

att kommunstyrelsen får i uppdrag att återkomma med förslag på 
finansiering.”  

 
Johanna Thurdin (MP) yrkar bifall till Hans Forsbergs (C) förslag. 
Vidare önskar hon få lämna en protokollsanteckning, vilket 
ordföranden godkänner.  
 
Niklas Säwén (S) yrkar avslag på Jörgen Berglund (M) med fleras 
förslag om återremiss och bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut, dels Peder 
Björk (S) med fleras förslag om bifall till kommunstyrelsens förslag, 
dels Jörgen Berglund (M) med fleras föslag om återremiss och dels 
Hans Forsberg (C) och Johanna Thurdins (MP) förslag till nya att-
satser. 
 
Ordföranden frågar först om ärendet ska avgöras idag eller 
åtterremitteras. Hon finner att kommunfullmäktige beslutar att 
ärendet ska avgöras idag. 
 
Votering begärs och genomförs med följande propositionsordning, de 
som röstar för att ärendet ska avgöras idag röstar JA och de som 
röstar för att ärendet ska återremitteras röstar NEJ. Voteringen 
resulterar i 50 JA-röster och 31 NEJ-röster, se bilaga 2. 
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Efter genomförd voteringen konstaterar ordföranden att kommun-
fullmäktige beslutar att ärendet ska återremitteras. 
 
Protokollsanteckning 
Johanna Thurdin (MP) lämnar följande protokollsanteckning: 
 
”En statlig utredning SOU 2015:78 "om upphandling och villkor 
enligt kollektivavtal" har lämnat ett delbetänkande 1 sept 2015. 
Explicita krav på kollektivavtal vid offentlig upphandling stöds inte 
av utredningen. Utredningen föreslår bland annat att upphandlande 
myndigheter ska kräva att arbete som utförs i offentlig upphandling 
ska utföras med skäliga anställningsvillkor. Förslaget innebär att 
upphandlande myndigheter ska ange lön, semester och arbetstid som 
villkor i kontrakt i offentlig upphandling. Troligen kommer förslagen 
att leda till förändrad lagstiftning och intill dess är det inte vettigt att 
ändra skrivningen i punkten 4.1.5 till krav på kollektivavtal. När 
lagstiftningen är klar kan punkten anpassas till lagstiftningen.” 
 
Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2015-11-16 § 378 
• Koncernstabens skrivelse 
• Förslag till inköpsstrategi  
• Underlag till tjänsteskrivelse, 2015-09-25 
• Sammanställning av remissvar från nämnder och styrelser 
• Föregående upphandlingspolicy för Sundsvalls kommunkoncern, 

antagen av kommunfullmäktige 2014-04-28 § 128 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll, 2015-09-23 § 144 
• Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse 
• Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2015-09-16 § 86 
• Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse 
• Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations 

protokoll, 2015-09-16 § 56 
• Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 

integrations skrivelse 
• Miljönämndens protokoll, 2015-09-09 §48 
• Miljökontorets skrivelse 
• MittSverige Vatten AB:s yttrande 
• Samråd med fackliga organisationer 
• Samråd med kommunkoncernens verksamheter 
• Samråd med det lokala näringslivet 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2014-06-09 § 209 
• Kommunfullmäktiges protokoll, 2014-04-28 § 128 
 

_ _ _ _ 
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§ 329  Samhällsbetalda resor – fördjupad förstudie 
persontransporter 
(KS-2012-00404-24) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att upphäva kommunfullmäktiges beslut 26 maj 2014 § 155 att 
uppdra till socialnämnden att genomföra upphandling av de 
persontransporter inom SoL och LSS som i den fördjupade studien 
har bedömts vara lämpade för konkurrensutsättning, 
 
att upphäva kommunfullmäktiges beslut 26 maj 2014 § 155 att efter 
ett år med konkurrensutsatta persontransporter genomföra en 
utvärdering av dessa och återkomma med en redovisning av 
utvärderingen till kommunstyrelsen, 
 
att upphäva komunfullmäktiges beslut 26 maj 2014 § 155 att uppdra 
till socialnämnden och stadsbyggnadsnämnden att i samråd 
genomföra en avveckling av de persontransporter som avses i att-
satsen ovan och som nu utförs av stadsbyggnadsnämnden,  
 
att uppdra till kommunstyrelsen att i samråd med berörda nämnder 
upprätta en tydlig ansvars- och rollfördelning kring de 
samhällsbetalda persontransporterna, samt 
 
att den behovsbeskrivning av samhällsbetalda resor som 
socialnämnden har tagit fram ska utgöra underlag i arbetet med en 
tydlig ansvars- och rollfördelning kring de samhällsbetalda 
persontransporterna. 
 
Ärendet 
Uppföljning av kommunfullmäktiges beslut 26 maj 2014 § 155 
Samhällsbetalda resor – fördjupad studie persontransporter. 
 
Överläggning 
Mats-Johan Adner (M), Jörgen Berglund (M), Hans Brynielsson 
(KD), Stefan Falk (FP), Liza-Maria Norlin (KD) och Annelie 
Luthman (FP) yrkar bifall till koncernstabens förslag, nämligen 
följande: 
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 att godkänna socialnämndens redovisning angående behovsbilden 
av samhällsbetalda resor daterad 2014-09-30, 
 
att uppdra till socialnämnden och stadsbyggnadsnämnden att 
fullfölja kommunfullmäktiges beslut 26 maj 2014 § 155 till 1 januari 
2017, samt  
 
att hänskjuta frågan om finansiering av avvecklingskostnader till 
2016 års kompletteringsbudget. 
 
Hans Forsberg (C), Lena Österlund (S), Christina Nordenö (S) och 
Kjell Bergkvist (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels Hans 
Forsberg (C) med fleras förslag och dels Mats-Johan Adner (M) med 
fleras förslag. Hon ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt Hans Forsbergs (C) med fleras 
förslag om bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Reservation 
Thomas Burman (M), Lina Heidenbeck (M), Hjördis Bredberg (M), 
Bertil Swenson (M), Mikael Gäfvert (M), Jan Heijbel (M), Elisabeth 
Gisslin Burman (M), Mats-Johan Adner (M), Jörgen Berglund (M), 
Patrik Gustavsson (M), Sven Bredberg (M), Habib Effati (M), Per-
Magnus Forsberg (M), Tom Emanuelz (M), Elin Nilsson (M), Bertil 
Kjellberg (M), Annelie Luthman (FP), Maria Lilja (FP), Ulla 
Norgren (FP), Stefan Falk (FP), Ingeborg Wiksten (FP), Liza-Maria 
Norlin (KD) och Hans Brynielsson (KD) reserverar sig mot beslutet. 
 
Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2015-11-16, § 379 
• Koncernstabens skrivelse 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse ”Uppskattning samhällsbetalda 

resor – avecklings- och omstruktureringskostnader samt ökade 
kostnader för kvarvarande verksamhet”, 2015-08-26 

• Socialnämndens protokoll, 2014-10-22 § 183 
• Socialnämndens skrivelse, 2014-10-02 

o Behovsbeskrivning Samhällsbetalda resor, 2014-09-30 
 
_ _ _ _ 
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§ 330  Återrapportering av MRP-uppdrag LED 19, 
2012 – Stopp för osund kommunal konkurrens 
 (KS-2014-00282-14) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att uppmana kommunens samtliga nämnder och bolag att fortlöpande 
bevaka sina verksamheters kompetensenlighet inklusive konkurrens-
rättsliga ställning, samt  
 
att förklara uppdraget avslutat. 
 
Ärendet 
Ärendet är en återrapportering av uppdraget ”Stopp för osund 
kommunal konkurrens”, som kommunfullmäktige beslutade att ge 
kommunstyrelsen i mål och resursplan (MRP) 2012 med plan för 
2013-2014.  
 
Överläggning: 
Åsa Ulander (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Vidare 
har hon noterat ett skrivfel i underlaget nämligen att Unga Magasinet 
i Kulturmagasinet är en fritidsgård för äldre ungdomar 16–25 år och 
inte 18–25 år. 
  
Stefan Falk (FP) önskar få lämna en protokollsanteckning, vilket 
ordföranden godkänner. 
 
Vidare konstaterar hon att det finns ett förslag till beslut och det är 
Åsa Ulanders (S) förslag om bifall till kommunstyrelsens föslag samt 
till ändring föreslagen vid dagens sammanträde. 
 
Protokollsanteckning 
Stefan Falk (FP) lämnar följande protkollsanteckning: 
 
”Vi menar att denna återrapportering bör anstå till dess 
inköpsstrategin har behandlats och beslutats i kommunfullmäktige. 
Däremot har vi inget eget yrkande då återrapporteringen görs i 
enlighet med kommunfullmäktiges tidigare beslut. 
Denna protokollsanteckning gäller alla de övriga 
återrapporteringsärenden vid dagen sammanträde som har bäring 
på inköpsstrategin.” 
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Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2015-11-16, § 380 
• Koncernstabens skrivelse 
• Koncernstabens PM, 2015-09-16 
• Service och tekniks yttrande, 2014-04-30 
• Socialnämndens protokoll, 2014-04-23 § 70 
• Socialnämndens skrivelse, 2014-03-27 

o Bilaga – Inventering av säljverksamhet, 2014-03-27 
• Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2014-04-29 § 57 
• Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse, 2014-02-14 
• Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations 

protokoll, 2014-04-29 § 31 
• Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 

integrations skrivelse, 2014-02-13 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll, 2014-04-23 § 64 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse, 2014-03-24 
• Barn- och utbildningsförvaltningens yttrande, 2014-04-16 
• Miljönämndens protokoll, 2014-03-12 § 26 
• Miljökontorets skrivelse, 2014-02-24 
• Stadsbacken AB:s skrivelse, 2015-02-11 
• Koncernstabens remissutskick – Inventering av kommunens 

säljverksamheter, 2013-12-19 
o Bilaga till remissutskick, 2013-12-19 

 
_ _ _ _ 
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§ 331  Reglemente för personalnämnden samt 
revidering av kommunstyrelsens reglemente 
 (KS-2015-00673-1) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att anta bifogat reglemente för personalnämnden, 

 
att anta föreslagna ändringar i kommunstyrelsens regemente, 
 
att föreslagen budget för 2016 hänskjuts till kompletteringsbudgeten 
för 2016, samt 

 
att personalnämndens budget från och med 2017 inarbetas i 
planeringsförutsättningarna. 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 22 juni 2015 att inrätta en 
personalnämnd och att samtidigt ge koncernstaben uppdragen; att 
återkomma med förslag till reglemente och delegationsordning för 
nämnden, att återkomma med förslag till budget för 
personalnämnden samt att föreslå de behövliga ändringar av 
kommunstyrelsens reglemente och delegationsordning som blir 
följden av personalnämndens bildande.  
 
Denna tjänsteskrivelse kommer att behandla personalnämndens 
reglemente, ändringar i kommunstyrelsens reglemente samt förslag 
till budget för personalnämnden. 
 
I ett kommande ärende, KS-2015-00674, kommer ett förslag till en 
delegationsordning att presenteras. Denna delegationsordning 
kommer då att ha sin utgångspunkt i det fastställda reglementet samt 
de delegationer som idag finns från kommunstyrelsen.  
 
Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2015-11-16, § 389 
• Koncernstabens skrivelse 
• Förslag till reglemente för personalnämnden 
• Förslag till reglemente för kommunstyrelsen 
 
_ _ _ _ 
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§ 332  Ändring i ägardirektivet för Stadsbacken AB 
gällande soliditet 
(KS-2015-00718-2) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att i ägardirektivet för Stadsbackenkoncernen ändra soliditetskravet 
från nuvarande 3–7 procent till 8–12 procent, samt 
 
att uppdra åt Stadsbacken AB att i samband med den årliga MRP-
processen besluta om direktiv för soliditeten i respektive dotterbolag. 
 
Ärendet 
Styrelsen för Stadsbacken AB har föreslagit att soliditetskravet för 
Stadsbackenkoncernen ska ändras.  
 
Överläggning 
Jörgen Berglund (M), Stefan Falk (FP) och Liza-Maria Norlin (KD) 
yrkar bifall till första att-satsen och avslag på andra att-satsen .  
 
Peder Björk (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels Peder 
Björks (S) förslag och dels Jörgen Berglund (M) med fleras förslag. 
Hon ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt Peder Björks (S) förslag om bifall till kommun-
styrelsens förslag. 
 
Votering begärs och genomförs med följande propositionsordning, 
den som röstar bifall till kommunstyrelsens förslag för röstar JA och 
den som röstar bifall till Jörgen Berglund (M) med fleras förslag 
röstar NEJ. Voteringen resulterar i 56 JA-röster, 21 NEJ-röster, 2 
som avstår och 2 frånvarande, se bilaga 3. 
 
Efter genomförd votering konstaterar ordföranden att kommun-
fullmäktige beslutar enligt Peder Björks (S) förslag om bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
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Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2015-11-16, § 390 
• Koncernstabens skrivelse 
• Stadsbacken AB:s protokoll, 2015-08-21 § 123 
• Stadsbacken AB:s skrivelse, 2015-07-30 
 
_ _ _ _ 
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§ 333  Delegationsbeslut avseende utökat 
delägarskap i ServaNet AB 
(KS-2015-00654-2) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå Stadsbacken AB:s förslag till delegationsbeslut.  
 
Ärendet 
Stadsbacken AB har beslutat att till Sundsvall Elnät AB delegera 
beslutanderätten om utökat ägande i bolaget ServaNet AB.  
 
Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2015-11-16, § 391 
• Koncernstabens skrivelse 
• Stadsbacken AB:s protokoll, 2015-04-22 § 46 
• Stadsbacken AB:s skrivelse, 2015-04-14 
 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdessdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunfullmäktige 2015-11-30 28 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 334  Utökning med avfallssamverkan till befintlig 
va-samverkan mellan Sundsvalls, Timrå och 
Nordanstigs kommuner, samt organisatorisk 
placering av Reko Sundsvall AB inom 
Stadsbackenkoncernen 
(KS-2015-00748-2) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att godkänna det av Stadsbacken AB och MittSverige Vatten AB 
framlagda förslaget om utökning med avfallssamverkan till befintlig 
VA-samverkan mellan Sundsvall, Timrå och Nordanstig i enlighet 
med MittSverige Vatten AB:s PM 2015-08-21, 

 
att uppmana Stadsbacken AB och MittSverige Vatten AB att vidta på 
Sundsvalls kommun ankommande åtgärder för genomförande av 
utökning med avfallssamverkan till befintlig VA-samverkan i 
enlighet med MittSverige Vatten AB:s PM 2015-08-21, 

 
att godkänna att Sundsvall Energi AB överlåter samtliga aktier i 
Reko Sundsvall AB till Stadsbacken AB till marknadsvärdet av 
desamma, vilket i förevarande fall motsvarar aktiernas nominella 
värden, 

 
att godkänna att Sundsvall Vatten AB överlåter 200 aktier i 
MittSverige Vatten AB till Reko Sundsvall AB mot en köpeskilling 
som svarar mot aktiernas nominella värden, 

 
att godkänna förslag till ny bolagsordning för MittSverige Vatten AB 
enligt bilaga 1 till MittSverige Vatten AB:s PM 2015-08-21, 

 
att lämna över vården av den renhållningsskyldighet som enligt 
miljöbalken (1998:808), avfallsförordningen (2011:927) och övriga 
tillämpliga lagar och förordningar åvilar Sundsvalls kommun till 
Reko Sundsvall AB. I överlämnandet ingår inte angelägenheter som 
innefattar myndighetsutövning, 
 
att godkänna förslag till ny bolagsordning för Reko Sundsvall AB 
enligt bilaga 2 till MittSverige Vatten AB:s PM 2015-08-21, 

 
att beslut enligt att-sats 6 och 7 innebär att avtal mellan Sundsvalls 
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kommun och Reko Sundsvall AB daterat 2013-04-09 sägs upp, se 
bilaga 5 till MittSverige Vatten AB:s PM 2015-08-21, 

 
att förklara sig inte ha något att erinra mot att Sundsvall Vatten AB, 
Reko Sundsvall AB, Timrå Vatten AB och Nordanstig Vatten AB 
träffar aktieägaravtal i överensstämmelse med bilaga 3 till 
MittSverige Vatten AB:s PM 2015-08-21, givet att i denna skrivelse 
angivna korrigeringar genomförs, 

 
att godkänna förslag till uppdrags- och samarbetsavtal mellan 
MittSverige Vatten AB och Reko Sundsvall AB enligt bilaga 4 till 
MittSverige Vatten AB:s PM 2015-08-21, 

 
att uppdra åt Stadsbacken AB att i övrigt träffa de avtal och vidta de 
åtgärder som erfordras vid överförande av avfallsverksamheten Reko 
Sundsvall AB från Sundsvall Energi AB till Stadsbacken AB, 

 
att uppdra till MittSverige Vatten AB att utreda och återkomma med 
förslag till fusion av Sundsvall Vatten AB och Reko Sundsvall AB 
innan utgången av innevarande mandatperiod, 

 
att avfallsverksamhetsdrivande personal inom Reko Sundsvall AB 
bereds tillfälle att övergå till anställning i MittSverige Vatten AB, 

 
att beslut enligt att-satserna 1–14 är giltiga endast under förutsättning 
att fullmäktige i Sundsvall, Timrå och Nordanstigs kommuner fattar 
beslut i huvudsaklig överenstämmelse med förslag i MittSverige 
Vatten AB:s PM 2015-08-21, s. 9–10, om utökning med 
avfallssamverkan till befintlig VA-samverkan i berörda kommuner 
samt, 

 
att redovisat överskott i kommunens balansräkning per 2015-12-31 
från renhållningstaxan för hushållsavfall överförs till Reko Sundsvall 
AB när väl bokslutet för 2015 är klart.  
 
Ärendet 
MittSverige Vatten AB är Sundsvalls, Timrå och Nordanstigs 
kommuners gemensamma bolag för drift och administration av 
vatten- och avloppsverksamhet (VA).  
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I detta ärende föreslås att de tre kommunernas VA-samarbete ska 
utökas till att även omfatta avfallsverksamhet. Syftet är att uppnå 
bättre resursutnyttjande och att anpassa verksamheten till teknisk och 
ekonomisk utveckling. I förslaget ingår också en organisatorisk flytt 
av Reko Sundsvall AB inom Stadsbackenkoncernen. 
 
Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2015-11-16, § 392 
• Koncernstabens skrivelse 
• Stadsbacken AB:s protokoll, 2015-09-25 § 136 
• Stadsbacken AB:s skrivelse 
• MittSverige Vatten AB:s protokoll, 2015-05-22 § 23 
• MittSverige Vatten AB:s skrivelse 

o Bilaga 1 – Förslag till bolagsordning för Mittsverige Vatten 
AB 

o Bilaga 2 – Förslag till bolagsordning för Reko Sundsvall AB 
o Bilaga 3 – Förslag till aktieägaravtal mellan Sundsvall Vatten 

AB, Reko Sundsvall AB, Timrå Vatten AB och Nordanstig 
Vatten AB 

o Bilaga 4 – Förslag till uppdrags- och samarbetsavtal mellan 
MittSverige Vatten AB och Reko Sundsvall AB 

o Bilaga 5 – Avtal mellan Sundsvalls kommun och Reko 
Sundsvall AB, 2013-04-09 

 
_ _ _ _ 
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§ 335  Renhållningstaxa för hushållsavfall 2016 
(KS-2015-00715-1) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa taxa för hushållsavfall för Sundsvalls kommun att gälla 
från 2016-01-01, enligt Reko Sundsvall AB:s förslag, daterat  
2015-09-18. 
 
Ärendet 
Reko Sundsvall AB har utarbetat förslag till taxa för hushållsavfall 
för 2016. Taxan ska täcka de kostnader som kommunen har för 
hushållsavfall. 
 
Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2015-11-16 § 393 
• Koncernstabens skrivelse 
• Förslag till renhållningstaxa för hämtning av hushållsavfall för 

2016 
 
_ _ _ _ 
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§ 336  Särskilda boenden – omdisponering av 
investeringsbudgeten för förvaltningsfastigheter 
 (KS-2015-00842-1) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att ändra kommunfullmäktiges tidigare beslut 2015-09-28, § 265, om 
ett anslag på 30 mnkr för ombyggnation av Igeltjärnsgården, till att 
18 av dessa 30 mnkr ska användas för om- och nybyggnation av 
särskilda boenden vid Norra Kajen, Heffnersgården och Granlunda, 
samt  

 
att 8,5 mnkr för ny- och ombyggnation av särskilt boende arbetas in i 
investeringsbudgeten för förvaltningsfastigheter i MRP 2017–2018 
med plan för 2019–2020. 
 
Ärendet 
Ärendet handlar om att omdisponera medel i investeringsbudgeten 
för förvaltningsfastigheter samt att inarbeta medel i 
investeringsbudgeten för förvaltningsfastigheter i MRP 2017–2018 
med plan för 2019–2020, för att hantera kostnadsökningar i 
byggnationer för särskilt boende vid Norra Kajen, Heffnersgården 
och Granlunda. 
 
Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2015-11-16 § 394 
• Koncernstabens skrivelse 
• Kommunfullmäktiges protokoll, 2015-09-28 § 265 
• Kommunfullmäktiges protokoll, 2013-06-17 § 162 
 
_ _ _ _ 
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§ 337  Motion (KD) om förebyggande arbete mot 
droger 
(KS-2014-00887-7) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anse motionen besvarad. 
 
Ärendet 
Kristdemokraterna har lämnat in en motion där motionärerna yrkar 
att kommunfullmäktige beslutar att en kartläggning av 
förvaltningarnas förebyggande och stödjande arbete mot narkotika 
ska göras. Motionärerna föreslår även att en lokal överenskommelse 
mellan kommunen och idéburen sektor initieras. 
 
Överläggning 
Liza-Maria Norlin (KD), Jörgen Berglund (M), Stefan Falk (FP) och 
Johnny Skalin (SD) yrkar bifall till motionen. 
 
Hans Forsberg (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels Hans 
Forsbergs (C) förslag och dels Liza-Maria Norlin (KD) med fleras 
förslag. Hon ställer förslagen mot varandra och finner att kommun-
fullmäktige beslutar enligt Hans Forsbergs (C) förslag om bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2015-11-16 § 398 
• Koncernstabens skrivelse 
• Socialnämndens protokoll, 2015-05-20 § 91 
• Socialtjänstens skrivelse 
• Kultur- och fritidsnämndens protokoll, 2015-05-13 § 60 
• Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll, 2015-05-20 § 109 
• Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2015-03-16 § 196 
• Koncernstabens skrivelse 
• Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations 

protokoll, 2015-09-16 § 59 
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• Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 

integrations skrivelse 
• Motion (KD) om förebyggande arbete mot droger, daterad  

2014-11-24 
 
_ _ _ _ 
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§ 338  Motion (SD) om asfalterad väg till 
Sättnabanan 
(KS-2015-00350-5) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motionen. 
 
Ärendet 
Sverigedemokraterna i Sundsvall har i en motion föreslagit att 
Sundsvalls kommun ska bekosta asfaltering av vägen till Sundsvalls 
Raceway (f.d. flygfältet i Sättna). 
 
Överläggning 
Johnny Skalin (SD) yrkar bifall till motionen. 
 
Bodil Hansson (S) och Kjell Bergkvist (C) yrkar avslag på motionen 
och bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels  
Bodil Hansson (S) och Kjell Bergkvists (C) förslag och dels Johnny 
Skalins (SD) förslag. Hon ställer förslagen mot varandra och finner 
att kommunfullmäktige beslutar enligt Bodil Hansson (S) och Kjell 
Bergkvists (C) förslag om bifall till kommunstyrelsens förslag att 
avslå motionen. 
 
Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2015-11-16 § 399 
• Koncernstabens skrivelse 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll, 2015-08-26 § 110 
• Stadsbyggnadsnämndens skrivelse 
• Motion (SD) om asfalterad väg till Sättnabanan 
 
_ _ _ _ 
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§ 339  Motion (MP) om att begränsa 
förtroendevaldas rätt till ersättning för bilresor 
 (KS-2015-00421-3) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motionen. 
 
Ärendet 
Miljöpartiet (MP) har lämnat in en motion om att begränsa de 
förtroendevaldas rätt till ersättning för bilresor. 
 
Överläggning 
Maria Algotsson (MP) yrkar i första hand att ärendet återremitteras 
och i andra hand bifall till motionen. Vidare önskar hon få lämna en 
protokollsanteckning, vilket ordföranden godkänner. 
 
Patrik Gustavsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
Patrik Gustavssons (M) förslag om bifall till kommunstyrelsens 
förslag och dels Maria Algotssons (MP) förslag om att ärendet i 
första hand ska återremitteras och bifall till motionen i andra hand. 
Hon frågar först om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och 
finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag. 
 
Vidare konstaterar hon att det finns två förslag till beslut, dels Patrik 
Gustavssons (M) förslag om bifall till kommunstyrelsens förslag och 
dels Maria Algotssons (MP) förslag om bifall till motionen. Hon 
ställer förslagen mot varandra och finner att kommufullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Protokollsanteckning 
Maria Algotsson (MP) lämnar följande protokollsanteckning: 
 
"Kommunen arbetar frenetiskt med att påverka medborgarnas 
beteende så att de ska åker mer kollektivt och minska på sitt 
bilresande. Därför tycker Miljöpartiet att ett ersättningssystem för 
resor till sammanträden där förtroendevalda får sin resa betalad av 
skattemedel, bör förenkla för de som åker kollektivt, cyklar eller går. 
De som väljer bilen fast de har möjlighet att åka kollektivt, cykla 
eller gå, tycker vi ska stå för den resekostnaden själv. Om vi politiker 
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inte kan föregå med gott exempel och visa medborgarna hur smart, 
trevligt och enkelt det är att välja bort bilen när andra färdmedel 
finns, så visar det att vi politiker inte själva tror på det vi försöker 
övertyga medborgarna om."  
 
Reservation 
Angel Villaverde (MP), Maria Algotsson (MP), Johanna Thurdin 
(MP) och Tina Hellberg (MP) reserverar sig mot beslutet. 
 
Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2015-11-16 § 400 
• Koncernstabens skrivelse 
• Arvodeskommitténs protokoll, 2015-09-11 § 13 
• Kommunfullmäktiges protokoll, 2015-04-27 § 194 
• Motion (MP) om att begränsa förtroendevaldas rätt till ersättning 

för bilresor, daterad 2015-04-27 
 
_ _ _ _ 
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§ 340  Korta frågor – korta svar 
(KS-2015-00007) 
 
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 
kommunstyrelsens utskott. 
 
Överläggning 
• Jörgen Berglund (M) ställer en fråga om kommunfullmäktiges 

beslut den 26 oktober 2015 om att köpa fastigheten Sjukhuset 1. 
Peder Björk (S), kommunstyrelsens ordförande, svarar på frågan. 
 
• Ingeborg Wiksten (FP) ställer en fråga om besparingar inom 

skolans verksamhet. 
João Pinheiro (S), barn- och utbildningsnämndens ordförande, svarar 
på frågan. 
 
• Thomas Burman (M) ställer en fråga om EU-migranternas husvagnar 

på Södra Kajen. 
Malin Larsson (S), socialnämndens ordförande, svarar på frågan. 
 
• Annelie Luthman (FP) ställer en fråga om Sundsvalls kommun 

har en handlingsplan för förebyggande arbete mot våldsbejakande 
extremism. 

Peder Björk (S), kommunstyrelsens ordförande, svarar på frågan. 
 
_ _ _ _ 
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§ 341  För kännedom 
(KS-2015-00008) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att lägga ärendena till handlingarna. 
 
Ärenden 

• Redovisning av förbrukningen av anslaget till kommun-
fullmäktiges förfogande för oförutsedda behov, 2015-11-18  
(KS-2015-00057) 

• Valärenden – vakanta uppdrag per 2015-11-18 (KS-2015-00010) 
 
 
_ _ _ _ 
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Ledamöter 

 
Parti 

 
Närvarande1 

 
Tjänstgörande ersättare 

Tjänstgör 
paragraf 

     

Peder Björk (S) X   
Diana Kapitanska (S) X   
João Pinheiro (S) X   
Anita Bdioui (S) X   
Stefan Broman (S) X   
Sabina Tjärnberg (S) X   
Kjell Andersson (S) X   
Therese Westin (S) X, 319–327 Patrik Eriksson 

Roland Grafström 
328 
329–341 

Samreen Malik (S) 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) - Elisabeth Unander 319–341 
Jan Lahti (S) X   
Priscilda Helenius (S) X   
Lena Sjöberg (S) - Ulf Sjölinder 319–341 
Malin Larsson (S) X   
Tommy Eriksson (S) X   
Lisa Lööf (S) X   
Jan-Olov Lampinen (S) X   
Ann-Charlotte Evrung (S) X   
Burhan Hussain (S) X   
Soili Sollén (S) X, 319–328 Annika Söderberg 329–341 
Peter Byström (S) X   
Jeanette Hedlund (S) X   
Niclas Burvall (S) X   
Lina Heidenbeck (M) X   
Margareta Engström (M) - Thomas Burman 319–341 
Hjördis Bredberg (M) X   
Bertil Swenson (M) X   
Mikael Gäfvert (M) X   
Alicja Kapica (M) - Jan Heijbel 319–341 
Elisabeth Gisslin Burman (M) X   
Mats-Johan Adner (M) X   
Jörgen Berglund (M) X   

                                                           
1 Närvaro markeras med X, frånvaro markeras med -.  
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Tom Emanuelz (M) X   
Per-Magnus Forsberg (M) X   
Habib Effati (M) X   
Bertil Kjellberg (M) X   
Elin Nilsson (M) 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) - Ulla Norgren 319–341 
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, 319–329 Elisabeth Finné 330–341 
Hans Brynielsson (KD) X   
Liza-Maria Norlin (KD) X   
Angel Villaverde (MP) X   
Maria Algotsson (MP) X   
Johanna Thurdin (MP) X   
Tina Hellberg (MP) X   
Johnny Skalin (SD) X   
Lars Skoglund (SD) X   
Sven Nordlund (SD) X   
Stig Bergström (SD) - Mats Hellhoff 319–341 
Jan Björnefax (SD) X   
Roland Persson (SD) X   
Christina Vallsten (SD) X, 319–328 Ove Skalin 329–341 
Börje Mattsson (SD) X   
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Ersättare Parti Närvarande2 Tjänstgör paragraf  
    

Patrik Eriksson (S) X, 319–328 328 
Roland Grafström (S) X 329–341 
Cecilia Edholm (S) X  
Lars-Åke Andersson (S) X  
Håkan Byberg (S) X  
Rose-Marie Antonic (S) X  
Michael Sjödin (S) -  
Carina Staf (S) X  
Kristoffer Högstedt Gustavsson  (S) X  
Elisabeth Unander (S) X 319–341 
Hans Backlund (S) X  
Frida Burman (S) X  
Leif Wiklund (S) -  
Ulf Sjölinder (S) X 319–341 
Annika Söderberg (S) X 329–341 
Kent Larsson (S) X  
Rebecca Lampinen (S) X  
Robert Kuusikko (S) X  
Britt-Marie Ståhl Olsson (S) -  
Thomas Burman (M) X 319–341 
Eva Lohman (M) -  
Jan Heijbel (M) X 319–341 
Gunilla Molin (M) X  
Martin Ahlström (M) X  
Linus Johansson (M) X, 319–328  
Åse Johansson (M) X  
Per Wahlberg (M) -  
Ulla Norgren (FP) X 319–341 
Lars Holmgren (FP) X  
Jonas Öhrnell (FP) X  
Erik Thunström (C) X  
Anna Edin (C) X  
Elisabet Finné (V) X, 320–341 330–341 
Åke Johansson (V) X  
Bertil Hörnqvist (KD) -  
Miriam Monsell (KD) X  
Birgir Hjörleifsson (MP) X  
Birgitta Skoglund (MP) X  
Mats Hellhoff (SD) X 319–341 
Ove Skalin (SD) X 329–341 
Anders Haraldh (SD) X, 319–329  
Magnus Fagerström (SD) -  

 

                                                           
2 Närvaro markeras med X, frånvaro markeras med -.  
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Peder Björk (S)  X    
Diana Kapitanska (S)  X    
João Pinheiro (S)  X    
Anita Bdioui (S)  X    
Stefan Broman (S)  X    
Sabina Tjärnberg (S)  X    
Kjell Andersson (S)  X    
Therese Westin (S) Patrik Eriksson X    
Samreen Malik (S)  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) Elisabeth Unander 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)  X    
Burhan Hussain (S)  X    
Soili Sollén (S)  X    
Peter Byström (S)  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)   X   
Mikael Gäfvert (M)   X   
Alicja Kapica (M) Jan Heijbel  X   
Elisabeth Gisslin Burman (M)   X   
Mats-Johan Adner (M)   X   
Jörgen Berglund (M)   X   
Tom Emanuelz (M)   X   
Per-Magnus Forsberg (M)   X   
Habib Effati (M)   X   
Bertil Kjellberg (M)   X   
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Elin Nilsson (M)   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) Ulla Norgren  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    
Johanna Thurdin (MP)  X    
Tina Hellberg (MP)  X    
Johnny Skalin (SD)   X   
Lars Skoglund (SD)   X   
Sven Nordlund (SD)   X   
Stig Bergström (SD) Mats Hellhoff  X   
Jan Björnefax (SD)   X   
Roland Persson (SD)   X   
Christina Vallsten (SD)   X   
Börje Mattsson (SD)   X   
   50 31 0 0 
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Peder Björk (S)  X    
Diana Kapitanska (S)  X    
João Pinheiro (S)  X    
Anita Bdioui (S)  X    
Stefan Broman (S)  X    
Sabina Tjärnberg (S)  X    
Kjell Andersson (S)  X    
Therese Westin (S) Roland Grafström X    
Samreen Malik (S)  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) Elisabeth Unander 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)  X    
Burhan Hussain (S)  X    
Soili Sollén (S) Annika Söderberg X    
Peter Byström (S)  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)   X   
Mikael Gäfvert (M)    X  
Alicja Kapica (M) Jan Heijbel  X   
Elisabeth Gisslin Burman (M)   X   
Mats-Johan Adner (M)   X   
Jörgen Berglund (M)   X   
Tom Emanuelz (M)   X   
Per-Magnus Forsberg (M)   X   
Habib Effati (M)   X   
Bertil Kjellberg (M)    X  
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Elin Nilsson (M)   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) Ulla Norgren  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) Elisabeth Finné X    
Hans Brynielsson (KD)   X   
Liza-Maria Norlin (KD)   X   
Angel Villaverde (MP)  X    
Maria Algotsson (MP)  X    
Johanna Thurdin (MP)  X    
Tina Hellberg (MP)  X    
Johnny Skalin (SD)  X    
Lars Skoglund (SD)  X    
Sven Nordlund (SD)  X    
Stig Bergström (SD) Mats Hellhoff    X 
Jan Björnefax (SD)  X    
Roland Persson (SD)  X    
Christina Vallsten (SD) Ove Skalin X    
Börje Mattsson (SD)  X    
   56 21 2 2 
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