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Tid
Ajournering

Kl 13.00–15.25
Kl 14.30–14.50

Plats

Kommunfullmäktigesalen i kommunhuset

Beslutande

Närvarande ledamöter och ersättare enligt bilaga 1

Voteringar

Voteringsresultat enligt bilaga 2

Sekreterare

Christofer Nilsson

Justeras

2014-10-10

Underskrifter

Rodney Engström
ordförande

Christofer Nilsson
sekreterare

Hans Forsberg
Justerare

Elisabeth Unander
Justerare

Protokollet omfattar §§ 199–226, samt bilagorna 1–2.
Bevis/anslag
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Avser sammanträde med

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum

Justeringsdatum

Anslagsdatum

2014-09-29

2014-10-10

2014-10-10

Anslaget tas ned tidigast

Överklagandetid

2014-11-07

2014-10-10 – 2014-10-31

Protokollet finns tillgängligt på Internet (www.sundsvall.se) eller hos

Koncernstabens kansli
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Justering
I tur att justera protokollet är Hans Forsberg och Elisabeth Unander med
Sven Bredberg och Bo Markusson som ersättare.
––––
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KS-2014-00005

§ 199 Information från kommundirektören
Kommundirektören bereds möjlighet att vid kommunfullmäktiges
sammanträden informera om aktuella ämnen.
Överläggning
Vid dagens sammanträde informerar kommundirektören om följande
punkter:
o Lägesrapport om Servicecenterprojektet
o Det aktuella läget för samarbetet i Sundsvallsregionen
Vidare tackar kommundirektören kommunfullmäktiges ledamöter och
ersättare för samarbetet den här mandatperioden.
––––
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KS-2014-00004

§ 200 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
o Måna Wibron ställer en fråga om kommunens beredskap kring
radioaktivt nedfall. Frågan besvaras av kommunstyrelsens ordfröande
Jörgen Berglund (M).
o Ingvar Jacobsson ställer en fråga om information till ungdomar om
rökning. Frågan besvaras av barn- och utbildningsnämndens
ordförande Annelie Luthman (FP).
o Arthur Löwinger ställer en fråga om vägmålningar/vägmarkeringar på
Västra vägen ut mot Granlo. Frågan besvaras av stadsbyggnadsnämndens ordförande Erland Solander (M).
o Linda Gradin ställer en fråga om bidrag till ungdomsverksamhet.
Frågan besvaras av Hans Forsberg (C), ordförande för nämnden
arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration (NAVI).
Underlag
• Fråga från Måna Wibron, 2014-06-18
• Fråga från Ingvar Jacobsson, 2014-06-19
• Fråga från Arthur Löwinger, 2014-08-16
• Fråga från Linda Gradin, 2014-09-12
––––
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KS-2014-00007

§ 201 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 kommunstyrelsens utskott.
Överläggning
• Lena Sjöberg (S) frågar om nedläggningen av damhockeygymnasiet.
Annelie Luthman (FP), barn- och utbildningsnämndens ordförande, svarar
på frågan.
• Roland Grafström (S) frågar om antalet obehöriga lärare i kommunen.
Annelie Luthman (FP), barn- och utbildningsnämndens ordförande, svarar
på frågan.
––––
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§ 202 Inkomna motioner
Inga motioner lämnas in vid sammanträdet.
––––
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§ 203 Inkomna interpellationer
Inga interpellationer lämnas in vid sammanträdet.
––––
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KS-2014-00479

§ 204 Interpellationssvar – om hantering av allmänna
handlingar inom kommunkoncernen
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

interpellationen är besvarad.

Bakgrund
Med kommunfullmäktiges medgivande framställde Else Ammor (M) den
26 maj 2014 en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Jörgen
Berglund (M) om hantering av allmänna handlingar inom
kommunkoncernen.
Överläggning och beslutsgång
Else Ammor (M) presenterar interpellationen och Jörgen Berglund (M)
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 Jörgen Berglund (M)
• Kommunfullmäktiges protokoll, 2014-05-26, § 146
• Interpellation om hantering av allmänna handlingar inom
kommunkoncernen, daterad 2014-05-23
––––
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KS-2014-00480

§ 205 Interpellationssvar – om ägarstyrning av
delägda kommunala bolag
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

interpellationen är besvarad.

Bakgrund
Med kommunfullmäktiges medgivande framställde Else Ammor (M) den
26 maj 2014 en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Jörgen
Berglund (M) om ägarstyrning av delägda kommunala bolag.
Överläggning och beslutsgång
Else Ammor (M) presenterar interpellationen och Jörgen Berglund (M)
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 Jörgen Berglund (M)
• Kommunfullmäktiges protokoll, 2014-05-26, § 146
• Interpellation om ägarstyrning av delägda kommunala bolag, daterad
2014-05-22
––––

Ordförandens signatur

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida

2014-09-29

10

KS-2014-00010

§ 206 Valärenden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

Ordförandens signatur

att

bevilja Anders Hagströms (M) avsägelse som ersättare i nämnden
för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration,

att

bevilja Per-Olof Swings (MP) avsägelser som ledamot i stadsbyggnadsnämnden, nämndeman i Sundsvalls Tingsrätt och ersättare
i Sundsvalls Sjöfolksstiftelse,

att

utse Tina Hellberg (MP) till ny ledamot i stadsbyggnadsnämnden
efter Per-Olof Swing (MP),

att

utse Magnus Bylund (MP) till ny nämndeman i Sundsvalls Tingsrätt
efter Per-Olof Swing (MP),

att

utse Elisabet Zemturis (MP) till ny ersättare i Sundsvalls Sjöfolksstiftelse efter Per-Olof Swing (MP),

att

bevilja Beatrice Ikonens (S) avsägelse som ledamot i Näringslivsbolaget i Sundsvall AB,

att

bevilja Jan Selanders (SD) avsägelser som ersättare i kommunfullmäktige och ledamot i kommunfullmäktiges demokrati- och
uppföljningsberedning,

att

utse Marcus Hjort (V) till ny nämndeman på Sundsvalls Tingsrätt
efter Jan-Erik Lindblom (V),

att

utse Åke Johansson (V) till ny ersättare i MittSverige Vatten AB
efter Jan-Erik Lindblom (V),

att

utse Ing-Britt Pousette (M) till ny ersättare i nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration efter Anders Hagström
(M).
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Beslutsunderlag
• Koncernstabens skrivelse 2014-09-10, reviderad 2014-09-26, samt
kompletteringar upplästa vid sammanträdet
––––
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KS-2014-00341

§ 207 Beslut om finansiering av Åkroken Science
Park verksamheter under perioden 2015-2018
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

under perioden 2015-2018 bevilja 5 miljoner kronor per år till
verksamheter som bedrivs inom Åkroken Science Park,

att

beslut kan omprövas om verksamheten genomgår större
förändringar eller kommer på obestånd, eller när det egna
kapitalet är förbrukat,

att

medel för respektive år tas från anslaget för näringslivsverksamhet samt marknadsföring och turism,

att

Åkroken Science Park redovisar sin verksamhet och ekonomi
för kommunstyrelsen.

Bakgrund
Åkroken Science Park ansöker om verksamhetsanslag för perioden 2015
till 2018 om totalt 10 miljoner kronor per år för att utveckla verksamheten
till en regional öppen Science Park. Sundsvalls kommun har att ta ställning till planer och redovisningar inför extra föreningsstämma i november
2014 samt ägardirektiv inför en ny projektperiod, vilken påbörjas år 2015.
Jäv
Lars Persson (FP) anmäler jäv och ersätts av Maria Räfsbäck (FP) under
behandlingen av ärendet.
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Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll, 2014-09-15, § 260
• Koncernstabens skrivelse, 2014-08-13, med bilagor:
• Bilaga 1: Verksamhetsplan 2014 version 2.0 för Åkroken Science
Park, 2014-03-25
• Bilaga 2: Årsredovisning för räkenskapsåret 2013
• Bilaga 3: Utdrag ur kommunstyrelsens mål- och resursplan
KS-2013-00597
––––
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KS-2014-00540

§ 208 Skadeutbetalning Garantiförsäkring PLUS,
skadeår 2013
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

skadeutbetalning Garantiförsäkring PLUS, skadeår 2013, ska ske
från Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB till kommunen.

Bakgrund
Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB (KSFAB) har meddelat att
kommunen kommer att erhålla en skadeersättning på 1 053 239 kronor
från försäkringen Garantiförsäkring PLUS för 2013.
Koncernstaben föreslår därför att Sundsvalls kommun meddelar KSFAB
att kommunen vill att skadeersättningen för 2013 enligt Garantiförsäkring
PLUS utbetalas till kommunen.
Överläggning och beslutsgång
Else Ammor (M) önskar få lämna en protokollsantekning vilket
ordföranden godkänner.
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
kommunstyrelsens förslag. Detta blir också kommunfullmäktiges beslut.
Protokollsanteckning
Else Ammor (M) lämnar följande protokollsanteckning:
”Jag har ingen annan åsikt i frågan om att kommunens resultat för år
2014 behöver förstärkas med utbetalad försäkringsersättning. Jag
konstaterar dock att om kommunens engagemang i ”försäkringsbolaget”
Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB, så som jag har yrkat,
avslutats och ”försäkringspremien” för år 2014 därmed inte betalats ut
hade kommunen nu haft hela 14 mnkr att förstärka resultatet med.”
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Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll, 2014-09-15, § 229
• Koncernstabens skrivelse, 2014-06-27
• Skadeutbetalning Garantiförsäkring PLUS, skadeår 2013, inkommen
2014-06-23
––––
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KS-2014-00505

§ 209 Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län – revisionsberättelse för år 2013
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

bevilja direktionen och de enskilda medlemmarna i densamma i
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län, ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013 enligt revisorernas förslag i revisionsberättelsen,

att

till Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län framföra att kommunen delar den kritik som
revisorerna tar upp i revisionsberättelsen och förutsätter att
direktionen snarast rättar till de brister som revisorerna tar upp,

att

till Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län framföra att Sundsvalls kommun förutsätter att
kommunalförbundet arbetar med att åtgärda de noteringar som
revisorerna lämnat i revisionsberättelsen för 2013,

att

till Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län inbjuda till att under hösten 2014 redovisa hur
Sundsvalls kommuns finansutskott vilka åtgärder man ämnar
vidta och hur arbetet flyter på framgent.

Bakgrund
Revisorerna i Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län har överlämnat revisionsberättelse för 2013. Revisionsberättelsen inkom till Sundsvalls kommun den 11 juni 2014, vilket får som
konsekvens att medlemmarna i förbundet inte kan göra sin ansvarsprövning
före juni månads utgång (vilket lagen föreskriver). Detta var fallet även
föregående år.

Ordförandens signatur

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida

2014-09-29

17

Koncernstaben föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att bevilja direktionen och de enskilda medlemmarna i densamma i
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län,
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013 enligt revisorernas förslag i
revisionsberättelsen.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll, 2014-09-15, § 232
• Koncernstabens skrivelse, 2014-06-18
• Årsredovisning 2013, Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands
län, inkommen 2014-06-11
• Revisionsberättelse för år 2013, Kollektivtrafikmyndigheten i
Västernorrlands län, inkommen 2014-06-11
• Granskning av ansvarsutövande år 2013, Kommunalförbundet
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län, inkommen
2014-06-11
• Revisionsrapport ”Granskning av bokslut och årsredovisning per
2013-12-31”, Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län,
inkommen 2014-06-11
––––
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KS-2014-00557

§ 210 Medelpads Räddningstjänstförbunds taxor för
2014
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

Medelpads räddningstjänstförbund får ta ut de avgifter som
angivits i taxor gällande förbundets verksamhet,

att

fastställa ”Taxa för tjänster inom samhällsskyddsavdelningens
verksamhetsområde 2014” enligt Medelpads Räddningstjänstförbunds förslag i hemställan 2014-06-24 samt

att

fastställa ”Taxa 2014 – Ersättning för arbeten av icke nödhjälpskaraktär” enligt Medelpads Räddningstjänstförbunds förslag i
hemställan 2014-06-24.

Bakgrund
Taxor som rör Medelpads räddningstjänstförbunds verksamhet har
tidigare beslutats av förbundets direktion. Ett avgörande från Högsta
förvaltningsdomstolen har dock klargjort att vissa beslut om taxor måste
fattas av respektive medlemskommuns fullmäktige.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll, 2014-09-15, § 234
• Koncernstabens skrivelse, 2014-08-08
• Hemställan om beslut i fullmäktige angående Medelpads
Räddningstjänstförbunds taxor för 2014, 2014-06-24
• Taxa för tjänster inom samhällsskyddsavdelningens verksamhetsområde 2014, antagen av direktionen 2012-12-12, § 24
• Ersättning för arbeten av icke nödhjälpskaraktär, antagen av
direktionen 2013-12-12, § 24
––––
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KS-2014-00567

§ 211 Förvärv av fastigheten Sundsvall Sidsjö 2:29 –
internlån
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

förvärva fastigheten Sundsvall Sidsjö 2:29 för en köpeskilling om
maximalt 6,5 mnkr,

att

bemyndiga kommunstyrelsens ordförande att underteckna köpeavtalet,

att

bevilja kommunstyrelsen ett internlån om 6,5 mnkr för att förvärva
fastigheten Sundsvall Sidsjö 2:29 samt

att

finansiera köpet genom att utöka 2014 års internlåneram med 6,5
mnkr.

Bakgrund
Koncernstaben, service och teknik föreslår att kommunen förvärvar
fastigheten Sundsvall Sidsjö 2:29 från Jan Parment om maximalt 6,5
mnkr. Avsikten med förvärvet är att fastigheten ska nyttjas för uppförande
av ett tillfälligt korttidsboende för socialtjänsten.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll, 2014-09-15, § 235
• Koncernstabens skrivelse, 2014-07-04, med bilaga:
• Köpeavtal
––––
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KS-2014-00644

§ 212 Socialnämndens handlingsplan för att anpassa
kostnaderna till beslutad budgetram
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

ge socialnämnden i uppdrag att ta fram en mer konkret och uppföljningsbar handlingsplan,

att

godkänna kommunstyrelsens förslag på stödåtgärder till socialförvaltningen,

att

medge att kommunstyrelsen får prioritera ner andra uppdrag för
att kunna arbeta med de åtgärder som koncernstaben ska bidra
med,

att

socialnämnden presenterar och följer upp den nya mer konkreta
handlingsplanen och rapporterar till finans- och näringslivsutskottet varje månad.

Bakgrund
Kommunfullmäktige har uppdragit åt socialnämnden att till kommunfullmäktige återkomma med en handlingsplan per verksamhetsområde för
att anpassa kostnaderna till beslutad budgetram. Socialnämnden har vid
sammanträde 2014-08-27 § 130 beslutat godkänna förvaltningens återrapportering av arbetet med åtgärder för att uppnå en ekonomi och
verksamhet i balans.
Sammanfattningsvis föreslår koncernstaben att socialnämnden tar fram en
ny mer konkret och uppföljningsbar handlingsplan som också månatligen
ska presenteras för Finans- och näringslivsutskottet (FINU). Koncernstaben föreslår också att de förslag på stödåtgärder som koncernstaben
tagit fram godkänns och att andra uppdrag hos koncernstaben får
prioriteras ner.
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Överläggning och beslutsgång
Else Ammor (M) önskar få lämna en protokollsantekning vilket
ordföranden godkänner.
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
kommunstyrelsens förslag. Detta blir också kommunfullmäktiges beslut.
Protokollsanteckning
Else Ammor (M) lämnar följande protokollsanteckning:
”I socialförvaltningens skrivelse, liksom i koncernstabens skrivelse, har
åsikten att socialnämnden har en "rimlig" budget nu dykt upp. Detta
värdeomdöme har vad jag sett inte något stöd i den utredning av NHCG
som åberopas. Tvärtom framgå av NHCGs utredning att Socialnämndens
i Sundsvalls kommun budget, jämfört med strukturårsjusterad standardkostnad i jämförbara kommuner, har en underbudgetering om drygt 80
miljoner kr per år för områdena stöd till funktionshindrade, individ- och
familjeomsorg samt äldreomsorg. Detta framgår om man läser rapporten
och inte bara den tillrättalagda sammanfattningen.”
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll, 2014-09-15, § 236
• Koncernstabens skrivelse, 2014-08-29
• Socialnämndens protokoll 2014-08-27, § 130
• Socialtjänstens skrivelse, 2014-08-19, med bilaga:
• Mål- och resursplan 2014 – åtgärder med prognos 2014 för
Socialnämnden
• Protokollsanteckning från Anders Engqvist (-), 2014-08-27
––––
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KS-2014-00329, KS-2014-00502

§ 213 Etablering av Convention Bureau i Sundsvalls
kommun
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

ge Näringslivsbolaget i uppdrag att under 2014 starta en
Convention Bureau tillsammans med Sundsvalls näringsliv,

att

ge Stadsbacken AB i uppdrag att finansiera eventuella kostnader
som uppstår 2014 med uppstart av Convention Bureau inom
egen ram.

Bakgrund
Stadsbackens styrelse vill införa en Convention Bureau under Näringslivsbolaget, under förutsättning att kommunstyrelsen avsätter 1,6 mnkr
årligen för verksamheten, från 2015 och framåt. Koncernstaben konstaterar att det inte är möjligt att finansiera en sådan satsning inom ram.
Koncernstaben bedömer dessutom att det inte är förenligt med
kommunallagens lokaliseringsprincip att en Convention Bureau som
enbart finansieras av Sundsvalls kommun ska kunna erbjuda stöd och
tjänster i syfte att förlägga fler möten på andra orter än i Sundsvall, om
inte dessa möten kan anses gynna kommunens medlemmar. Koncernstaben föreslår därför att Stadsbackens styrelses begäran avslås.
Överläggning och beslutsgång
Tom Emanuelz (M) och Kim G Ottosson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är Tom
Emanuelz (M) och Kim G Ottossons (V) förslag om bifall till kommunstyrelsens förslag. Detta blir också kommunfullmäktiges beslut.
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Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll, 2014-09-15, § 237
• Koncernstabens skrivelse, 2014-06-09, reviderad 2014-08-26
• Mötesindustrin i Sundsvallsregionen – En strategi och plan, december
2013
• Kommunfullmäktiges protokoll, 2014-06-23, § 190
• Kommunstyrelsens protokoll, 2014-06-09, 224
• Koalitionens yrkande, 2014-06-09
• Stadsbacken AB:s protokoll, 2014-03-21, § 32
• Stadsbackens skrivelse, 2014-03-14
• Näringslivsbolaget i Sundsvall AB:s protokoll, 2014-02-25, § 21
• Näringslivsbolagets skrivelse, 2014-02-17
––––

Ordförandens signatur

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida

2014-09-29

24

KS-2014-00406

§ 214 Förslag till åtgärdsprogram för bättre luftkvalitet i Sundsvall
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

anta förslag till åtgärdsprogram för bättre luftkvalitet i Sundsvall,

att

finansiering av årliga driftkostnader på 3 mnkr för de åtgärder i
programmet som kommunen svarar för inarbetas i förslaget till
mål- och resursplan 2015–2016 med plan för 2017–2018, samt

att

1,5 mnkr i investeringsmedel för ”Hållbar parkeringslösning vid
kommunhuset” finansieras genom att ianspråkta 1,5 mnkr från
investeringsprojekt ”Entreprojekt kommunhuset” år 2016 i
preliminär plan för investeringsbudget för förvaltningsfastigheter
för verksamhetsåren 2015 till 2021, samt

att

uppdra till stadsbyggnadsnämnden att teckna nödvändiga avtal med
berörda parter avseende åtaganden och finansiering.

Bakgrund
Naturvårdsverket har 2012-03-29 skrivit till länsstyrelsen i Västernorrlands län och meddelat att Naturvårdsverket anser att det behöver
upprättas ett åtgärdsprogram enligt 5 kap. Miljöbalken för att se till att
miljökvalitetsnormerna för partiklar (PM10) inte överskrids.
Kommunen har, tillsammans med Länsstyrelsen och Trafikverket tagit
fram bifogade förslag till åtgärdsprogram. Enligt Miljöbalken 5 kap 4§ ska
myndigheter, kommuner, organisationer, verksamhetsutövare, allmänheten och övriga som berörs av åtgärdsprogrammet ges tillfälle att under
minst två månader lämna synpunkter på förslaget. Samrådet ska kungöras
i ortstidning eller på annat sätt. Efter samråd ska åtgärdsprogrammet,
inklusive samrådsredogörelse, överlämnas till kommunfullmäktige för
antagande.
Överläggning och beslutsgång
Erland Solander (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordförandens signatur

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
Erland Solanders (M) förslag om bifall till kommunstyrelsens förslag.
Detta blir också kommunfullmäktiges beslut.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll, 2014-09-15, § 240
• Koncernstabens skrivelse, 2014-06-05
• Förslag till ”Åtgärdsprogram för Friskare luft i Sundsvall –
åtgärdsprogram för bättre luftkvalitet i Sundsvalls centrum och för att
uppfylla miljökvalitetsnormen för partiklar (PM10) och kvävedioxid
(NO2)”, 2014-06-04, med bilagor
• Bilaga 1 – Utförligare beskrivning av föreslagna åtgärder
• Bilaga 2 – Mätningar och modellberäkningar
• Bilaga 3 – Miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsmål
• Bilaga 4 – Bruttolista över åtgärder som har övervägts
• Bilaga 5 – Bortvalda förslag till åtgärder
• Bilaga 6 – Samrådsredogörelse, 2014-03-19
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll, 2014-04-23, § 73
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse, 2014-03-27, rev. 2014-04-14
––––
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KS-2012-00018

§ 215 Antagande av handlingsplan för vatten och
avlopp i Sundsvalls kommun
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

efter ändringar föreslagna vid dagens sammanträde anta
handlingsplan för vatten och avlopp (va) som gällande plan för
va-frågor för Sundsvalls kommunkoncern,

att

handlingsplan för va tillsammans med va-översikten utgör
planeringsunderlag för fysisk planering.

Bakgrund
Ärendet handlar om att besluta om handlingsplan va, en samlad plan för
hantering av vatten- och avloppsfrågor (va), i Sundsvalls kommun. Planen
redovisar dels behov av investeringar i va-nät i förhållande till översiktsplanens förslag till utbyggnadsområden, dels vilka områden som idag har
enskild va-försörjning och som bör anslutas till den allmänna vaanläggningen.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll, 2014-09-15, § 241
• Koncernstabens skrivelse, 2014-06-27
• Va-översikt, va-plan för Sundsvalls kommun, antagandehandling
september 2014
• Handlingsplan för va, antagandehandling september 2014
• Handlingsplan för den allmänna va-anläggningen, antagen
2014-01-30
• Bilageförteckning, september 2014
• Sammanställning av inkomna synpunkter under remisstiden
2013-11-12 – 2014-01-31
––––
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KS-2014-00497

§ 216 Inrättande av en integrationsberedning
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna koncernstabens förslag till arbetsordning för
integrationsberedningen, daterat 2014-08-08,

att

utse ledamöter till integrationsberedningen,

att

integrationsberedningen ska återrapportera uppdragen till
kommunfullmäktige senast april 2015, samt

att

kostnaderna för integrationsberedningen ska täckas av
kommunfullmäktiges anslag.

Bakgrund
Kommunfullmäktige fattade 2014-03-31, § 99, beslut om att tillsätta en
fullmäktigeberedning för kommunens integrationsarbete. Detta ärende
handlar om att godkänna fullmäktigeberedningens arbetsordning, att
ledamöter ska utses och hur kostnaderna ska finansieras.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll, 2014-09-15, § 244
• Koncernstabens skrivelse, 2014-08-12
• Arbetsordning för integrationsberedningen, 2014-08-08
• Kommunfullmäktiges protokoll, 2014-03-31, § 99
• Kommunstyrelsens protokoll, 2014-03-17, § 96
• Kommunstyrelsens protokoll, 2014-02-10, § 46
• Kommunstyrelsens protokoll, 2014-01-13, § 19
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2013-12-17, § 96
• Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations
protokoll, 2012-10-24, § 87
• Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations
skrivelse, 2012-10-09
––––

Ordförandens signatur
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida

2014-09-29

28

KS-2014-00556

§ 217 Reglemente för Medelpads Räddningstjänstförbunds direktion, revidering
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

fastställa reglemente för Medelpads Räddningstjänstförbunds
direktion i enlighet med koncernstabens förslag 2014-09-02.

Bakgrund
Nuvarande reglemente för direktionen i Medelpads Räddningstjänstförbund (MRF) bör kompletteras med tydligare bestämmelser om
ersättarnas roll under direktionens sammanträden.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll, 2014-09-15, § 245
• Koncernstabens skrivelse, 2014-09-02, reviderad
• Förslag till reglemente för förbundsdirektionen i Medelpads
Räddningstjänstförbund, 2014-09-02, reviderad
• Koncernstabens skrivelse, 2014-08-07
• Reglemente för förbundsdirektionen i Medelpads Räddningstjänstförbund
• Hemställan i beslut i kommunfullmäktige, 2014-06-24
––––
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KS-2014-00555

§ 218 Förbundsordning för Medelpads Räddningstjänstförbund, revidering
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

fastställa förbundsordning för Medelpads Räddningstjänstförbund i
enlighet med koncernstabens förslag 2014-09-04.

Bakgrund
Nuvarande förbundsordning för Medelpads Räddningstjänstförbund
(MRF) uppfyller inte kommunallagens krav på lika antal ersättare som
ledamöter i förbundsdirektionen. Därför behöver medlemskommunerna
ändra förbundsordningen.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll, 2014-09-15, § 246
• Koncernstabens skrivelse, 2014-09-04, reviderad
• Förslag till kommunalförbundsordning för Medelpads
Räddningstjänstförbund, 2014-09-02, reviderad
• Koncernstabens skrivelse, 2014-08-07
• Kommunalförbundsordning för Medelpads Räddningstjänstförbund
• Hemställan om beslut i kommunfullmäktige, 2014-06-24
––––
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KS-2014-00642

§ 219 Förlängt förordnande för ordningsvakter vid
Sundsvalls busstation med omnejd
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

finansiering av anslaget på 400 000 kronor för ordningsvakter sker
genom ianspråktagande ur kommunfullmäktiges anslag för
oförutsedda behov 2014.

Bakgrund
Plan- och utvecklingsutskottet beslutade 2014-02-14 att under juli och
augusti 2014 bemanna området på och kring Sundsvalls busstation Navet
med ordningsvakter. Säkerhetsenheten, Service och teknik, har utvärderat
verksamheten och kommit till slutsatsen att ordningsvakterna bidragit till
en tryggare och trevligare upplevd miljö. Plan- och utvecklingsutskottets
ordförande Lars Persson (FP) föreslår därför att förordnandet av ordningsvakter på och runt Navet förlängs.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll, 2014-09-15, § 248
• Service och tekniks säkerhetssektions utvärdering av ordningsvakter
på Navet under juli och augusti 2014, 2014-08-19
––––
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KS-2011-01083

§ 220 Utvärdering av Efokus AB:s projekt
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna återrapporteringen av projektet, samt

att

anse följande att-sats besvarad:
att uppdra åt ägarombudet att från styrelsen begära en
förklaring till hur underskottet i projekt Energikontoret inom
Efokus AB har uppstått.

Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2012 att uppdra åt styrelsen i
Efokus AB att inleda en process om frivillig likvidation av bolaget.
Kommunfullmäktige uppdrog åt ägarombudet att från styrelsen begära en
förklaring till hur underskottet i projektet Energikontoret inom Efokus AB
uppstod. Återrapportering till kommunfullmäktige skulle ske när bolagets
årsredovisning för 2011 hade fastställts.
Överläggning och beslutsgång
Sverker Ottosson (MP) yrkar att nedanstående att-sats anses besvarad
eftersom det tillkommit en rapport från konsultföretaget PricewaterhouseCoopers (PwC) som förklarar orsaken till underskottet:
att uppdra åt ägarombudet att från styrelsen begära en förklaring till hur
underskottet i projekt Energikontoret inom Efokus AB har uppstått.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels kommunstyrelsens förslag och dels Sverker Ottossons (MP) förslag om att anse
andra att-satsen besvarad. Han ställer förslagen mot varandra och finner
att kommunfullmäktige beslutar enligt Sverker Ottossons (MP) förslag.
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Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll, 2014-09-15, § 249
• Koncernstabens skrivelse, 2014-08-18
• Årsredovisning för räkenskapsåret 2011
• Revisionsberättelse till bolagsstämman i Efokus AB i likvidation
––––
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KS-2014-00191

§ 221 Motion (MP) angående namnbyte på väg
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

avslå motionen.

Bakgrund
Miljöpartiet föreslår i en motion att Kontorsvägen i Essvik byter namn till
Bengt Åbergs väg eftersom det finns två vägar benämnda Kontorsvägen i
Sundsvalls kommun, en i Essvik och en vid Oljehamnen.
Överläggning och beslutsgång
Maria Algotsson (MP) yrkar bifall till motionen.
Erland Solander (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels Erland
Solanders (M) förslag om bifall till kommunstyrelsens förslag och dels
Maria Algotssons (MP) förslag om bifall till motionen. Han ställer
förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
Erland Solanders (M) förslag.
Reservation
Maria Algotsson (MP), Sverker Ottosson (MP), Mathias Rex (MP) och
Angel Villaverde (MP) reserverar sig mot beslutet.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll, 2014-09-15, § 263
• Koncernstabens skrivelse, 2014-07-22
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll, 2014-04-23, § 74
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse, 2014-04-01
• Kommunfullmäktiges protokoll, 2014-02-24, § 23
• Motion (MP) angående namnbyte på väg, 2014-02-24
––––
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KS-2013-00852

§ 222 Motion (S) angående habiliteringsersättning
upp till 67 års ålder
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

avslå motionen.

Bakgrund
Socialdemokraterna föreslår i en motion att kommunfullmäktige ska
besluta att ”de som har beviljad daglig sysselsättning och får habiliteringsersättning skall kunna få habiliteringsersättning till dess man fyllt
67 år”. Ärendet är ett förslag till beslut på motionen.
Överläggning och beslutsgång
Lena Österlund (S) och Kim G Ottosson (V) yrkar bifall till motionen.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels
kommunstyrelsens förslag om att avslå motionen och dels Lena Österlund
(S) och Kim G Ottossons (V) förslag om bifall till motionen. Han ställer
förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs och genomförs med följande propositionsordning, den
som röstar för kommunstyrelsens förslag till beslut röstar JA och den som
röstar bifall till motionen röstar NEJ. Voteringen resulterar i 39 JA-röster,
38 NEJ-röster och 4 som avstår, se bilaga 2.
Efter avslutad votering konstaterar ordföranden att kommunfullmäktige
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll, 2014-09-15, § 264
• Koncernstabens skrivelse, 2014-06-18
• Socialnämndens protokoll, 2014-02-26,§ 24
• Socialtjänstens skrivelse, 2014-01-29
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Kommunfullmäktiges protokoll, 2013-11-25, § 229
Motion (S) angående habiliteringsersättning upp till 67 års ålder,
inkommen 2013-11-06

––––
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KS-2014-00067

§ 223 Motion (V) om rökfri arbetstid
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

bifalla motionen,

att

godkänna koncernstabens förslag till yttrande daterat
2014-08-01, och

att

rökfri arbetstid i enlighet med yttrandets förslag införs från
och med 1 juli 2015.

Bakgrund
Vänsterpartiet har i sin motion 2014-01-20, yrkat att Sundsvalls
kommunkoncern inför rökfri arbetstid för personalen. Ärendet är ett
förslag till beslut på motionen.
Överläggning och beslutsgång
Kim G Ottosson (V) yrkar bifall till motionen.
Habib Effati (M) önskar få lämna en protokollsanteckning, vilket
ordföranden godkänner.
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är Kim
G Ottossons (V) tillika kommunstyrelsens förslag om bifall till motionen.
Detta blir också kommunfullmäktiges beslut.
Protokollsanteckning
Habib Effati (M) lämnar följande protokollsanteckning:
”Intentionen i motionen är bra om politiska beslut uppföljs.”
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Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll, 2014-09-15, § 265
• Koncernstabens skrivelse, 2014-08-04
• Bilaga, utmaningar och förslag till lösningar, 2014-08-01
• Kommunstyrelsens protokoll, 2014-05-12, § 170
• Kultur- och fritidsnämndens protokoll, 2014-06-18, § 78
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll, 2014-06-18, § 88
• Miljönämndens protokoll, 2014-06-11, § 59
• Miljökontorets skrivelse, 2014-04-30
• Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations
(NAVI) protokoll, 2014-06-11, § 42
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll, 2014-05-21, § 60
• Socialnämndens protokoll, 2014-05-21, § 95
• Kommunfullmäktiges protokoll, 2014-01-27, § 5
• Motion (V) om rökfri arbetstid, inkommen 2014-01-20
––––
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KS-2014-00011

§ 224 Frågor enligt kommunallagen
Inga frågor har lämnats in till dagens sammanträde.
––––
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KS-2014-00008

§ 225 För kännedom
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

lägga ärendena till handlingarna.

Ärenden
• Redovisning av förbrukningen av anslaget till kommunfullmäktiges
förfogande för oförutsedda behov, daterad 2014-09-16
• Sundsvall Oljehamn AB protokollsutdrag 2014-06-27, §§ 58-61 om
antagande av ny bolagsordning enligt kommunfullmäktiges beslut
2014-03-31 § 91
• Socialnämndens protokollsutdrag, 2014-06-18, § 120 om ”Kvartalsrapport ej verkställda beslut 2014-03-31 enlig SoL” (KS-2014-00550,
REV-2014-00025, SN-2014-00013)

• Socialnämndens protokollsutdrag, 2014-08-27, § 143 om ”Kvartalsrapport 30 juni 2014 – ej verkställda beslut enligt SoL” (KS-2014-00670,
SN-2014-00013-15)

• Socialnämndens protokollsutdrag, 2014-08-27, § 142 om ”Ej verkställda beslut enligt 28 § LSS (KS-2014-00669, SN-2014-00014-16)
• Socialtjänstens skrivelse 2014-04-23 om ”Rapportering av ej verkställda beslut enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) 28 a § 1:a kvartalet 2014” (KS-2014-00553,
REV-2014-00026, SN-2014-00014)

• Länsstyrelsens beslut den 27 juni 2014 om ”Prövning av beslut att anta
detaljplan för del av Röde, Sundsvalls kommun” (KS-2014-00587)
•

Sveriges Kommuner och Landstings (SKLs) cirkulär om ”Fullmäktiges val av revisorer” (finns även inlagd på Inloggad, under fliken
Förtroendevald - välj sedan ”Valet 2014” och gå in på ”Valärenden”)
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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• Sveriges Kommuner och Landstings (SKLs) sammanträdesplan
2015(finns även inlagd på Inloggad, under fliken Förtroendevald)
• Anmälan av länsstyrelsens röstsammanräkningsprotokoll för
efterträdarval i kommunfullmäktige (KS-2014-00016
• Valärenden – vakanta uppdrag per 2014-09-10, reviderad 2014-09-26
(KS-2014-00010)

––––
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§ 226 Ordförandens tackord
Kommunfullmäktiges ordförande Rodney Engström (M) tackar kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare samt presidium för den här mandatperioden och för den goda debattmiljö som rått. Vidare tackar han också
sekreterarna och övriga tjänstemän för ett gott samarbete.
Ett särskilt tack riktar han mot kommundirektören Stefan Söderlund,
vaktmästare Caj Sundberg, sändingsansvarige för webb-TV Fredrik Wall
samt tidigare anställda stadsjuristen Ann-Sofi Holmlund, kommunjuristen
Arne Mattisson, kommunsekreterarna Johan Forsell och Christel Öhgren.
Lena Österlund (S) tackar, å Socialdemokraternas vägnar, kommunfullmäktiges ordförande, presidium och tjänstemän för den här
mandatperioden.

Ordförandens signatur

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Ledamöter

Parti

Peder Björk
Anita Bdioui
Diana Kapitanska
Kjell B Andersson
Lars-Åke Andersson
Roland Grafström
Stefan Broman
Bodil Hansson
Anders Hedenius
Dorthy Eriksson
Janina Öhrberg
Leif Nilsson
Åsa Ulander
Håkan Byberg
Soili Sollén
Jonas Väst
João Pinheiro
Elisabeth Unander
Roger Johansson
Christina Nordenö
Niklas Säwén
Cathrine Edström
Lena Österlund
Bo Markusson
Lena Sjöberg
Jan-Olov Lampinen
Ulla-Britt Lagergren
Tommy Eriksson
Britt-Marie Ståhl Olsson
Burhan Hussain
Niclas Burvall
Ann-Charlotte Evrung
Jörgen Tjernell
Tom Emanuelz
Mats-Johan Adner
Ulla-Carin Åslund Andersson
Viktoria Jansson
Mikael Gäfvert
Eva Lohman
Sven Bredberg
David Svensson
Habib Effati
Åse Johansson
Margareta Engström
Rodney Engström
Per-Magnus Forsberg
Erland Solander
Jan Heijbel
1

(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
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2014-09-29

1 (3)

Närvarande 1
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
-

Tjänstgörande ersättare

Tjänstgör
paragraf

Börje Bergström
Adele Flodin

199–226
199–226

Michael Sjödin

199–226

Sigbritt Ericsson

199–226

Inga-Britta Karlsson

199–226

Marianne Nilsson

199–226

Närvaro markeras med X, frånvaro markeras med -.
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Bertil Swenson
Daniel Lundin
Hjördis Bredberg
Else Ammor
Elisabeth Gisslin Burman
Börje Israelsson
Efva Åström
Elin Nilsson
Pär Ahlberg
Stefan Falk
Leif Carlsson
Maria Lilja
Arne Engholm
Annelie Luthman
Lars Persson
Ulla Norgren
Hans Forsberg
Kjell Bergkvist
Linnéa Kjellman
Hans Zetterkvist
Christiane Rüdiger
Annicka Burman

(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(FP)
(FP)
(FP)
(FP)
(FP)
(FP)
(FP)
(C)
(C)
(C)
(V)
(V)
(V)

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X ej § 207 p.g.a. jäv
X
X
X
X
X
X
-

Kim G Ottosson
Hans Brynielsson
Angel Villaverde
Mathias Rex
Sverker Ottosson
Ingrid Möller
Maria Algotsson
Ove Skalin
Johnny Skalin
Sven Nordlund
Jan Björnefax

(V)
(KD)
(MP)
(MP)
(MP)
(-)
(MP)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Gunilla Molin

199–226

Jörgen Nilsson

199–226

Maria Räfsbäck

207

Hicham El Kathib
Niklas Högdahl

199–205
206–226

Lars Skoglund

199–226
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2

Närvarolista

Bilaga 1

Sammanträdesdatum

Sida

2014-09-29

3 (3)

Ersättare

Parti

Närvarande 2

Patrik Eriksson
Lena Sjölén
Evert Nederberg
Therese Westin
Börje Bergström
Adele Flodin
Michael Sjödin
Stefan Eriksson
Arianne Sundman
Ronny Fröwall
Olof Andersson
Priscilda Helenius
Magnus Ragnarsson
Malin Larsson
Ulf Sjölinder
Leif Söderberg
Vakant
Sigbritt Ericsson
Inga-Britta Karlsson
Marianne Nilsson
Patrik Gustavsson
Jennie Elfström
Gunilla Molin
Jörgen Nilsson
Vakant
Vakant
Vakant
Vakant
Vakant
Vakant
Maria Räfsbäck
Johanna Höckert Bylander
Inga-Lill Sundberg Hägglund
Jonas Öhrnell
Anders Henriksson
Jan-Ola Andersson
Hicham Elkahtib
Niklas Högdahl
Liza-Maria Norlin
Bertil Hörnqvist
MariAnne Andersson
Tina Hellberg
Sture Norlin
Staffan Lindgren
Lars Skoglund

(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(-)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(FP)
(FP)
(FP)
(FP)
(C)
(C)
(V)
(V)
(KD)
(KD)
(MP)
(MP)
(MP)
(SD)
(SD)

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Tjänstgör paragraf

199–226
199–226
199–226

Ingen ny ers kan utses av Lst
199–226
199–226
199–226

X
X
X
X
X

199–226
199–226
Ingen ny ers kan utses av Lst
Ingen ny ers kan utses av Lst
Ingen ny ers kan utses av Lst
Ingen ny ers kan utses av Lst
Ingen ny ers kan utses av Lst
Ingen ny ers kan utses av Lst
207

X
X
X
X
X
X
X
X
X

199–205
206–226

199–226

Närvaro markeras med X, frånvaro markeras med -.
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§ 222 Motion (S) angående habiliteringsersättning upp till 67
års ålder
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Sammanträdesdatum
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Ledamöter

Parti

Peder Björk
Anita Bdioui
Diana Kapitanska
Kjell B Andersson
Lars-Åke Andersson
Roland Grafström
Stefan Broman
Bodil Hansson
Anders Hedenius
Dorthy Eriksson
Janina Öhrberg
Leif Nilsson
Åsa Ulander
Håkan Byberg
Soili Sollén
Jonas Väst
João Pinheiro
Elisabeth Unander
Roger Johansson
Christina Nordenö
Niklas Säwén
Cathrine Edström
Lena Österlund
Bo Markusson
Lena Sjöberg
Jan-Olov Lampinen
Ulla-Britt Lagergren
Tommy Eriksson
Britt-Marie Ståhl Olsson
Burhan Hussain
Niclas Burvall
Ann-Charlotte Evrung
Jörgen Tjernell
Tom Emanuelz
Mats-Johan Adner
Ulla-Carin Åslund Andersson
Viktoria Jansson
Mikael Gäfvert
Eva Lohman
Sven Bredberg
David Svensson
Habib Effati
Åse Johansson
Margareta Engström
Rodney Engström
Per-Magnus Forsberg
Erland Solander
Jan Heijbel
Bertil Swenson
Ordförandens signatur

(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)

Justerarnas signaturer

Tjänstgörande
ersättare

Ja

Nej
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Börje Bergström
Adele Flodin

Michael Sjödin

Sigbritt Ericsson

Inga-Britta Karlsson

Marianne Nilsson

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Utdragsbestyrkande

Avstår

Frånvarande

Bilaga 2

Voteringslista
§ 222 Motion (S) angående habiliteringsersättning upp till 67
års ålder

Sida

2 (2)
Sammanträdesdatum

2014-09-29
Daniel Lundin
Hjördis Bredberg
Else Ammor
Elisabeth Gisslin Burman
Börje Israelsson
Efva Åström
Elin Nilsson
Pär Ahlberg
Stefan Falk
Leif Carlsson
Maria Lilja
Arne Engholm
Annelie Luthman
Lars Persson
Ulla Norgren
Hans Forsberg
Kjell Bergkvist
Linnéa Kjellman
Hans Zetterkvist
Christiane Rüdiger
Annicka Burman
Kim G Ottosson
Hans Brynielsson
Angel Villaverde
Mathias Rex
Sverker Ottosson
Ingrid Möller
Maria Algotsson
Ove Skalin
Johnny Skalin
Sven Nordlund
Jan Björnefax

(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(FP)
(FP)
(FP)
(FP)
(FP)
(FP)
(FP)
(C)
(C)
(C)
(V)
(V)
(V)
(V)
(KD)
(MP)
(MP)
(MP)
(-)
(MP)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)

Gunilla Molin

X
X
X

Jörgen Nilsson

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Niklas Högdahl
X
X
X
X

X
X
Lars Skoglund

39
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X
X
X
X
4
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