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Justering
Att jämte ordföranden Rodney Engström eller 1:e vice ordföranden
Marianne Sjöblom eller 2:e vice ordföranden Angel Villaverde justera
dagens protokoll utses Habib Effati med Margareta Engström som
ersättare och Kim G Ottosson med Anita Bdioui som ersättare.
––––
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KS-2011-00032

§ 223 Information från kommundirektören
Dagens information lämnas av Anders Jonsson, vd Sundsvall Energi AB.
Styrelsen för Sundsvall Energi AB beslutade i september 2010 att utreda
förutsättningarna för att bygga om befintligt oljeeldat kraftvärmeverk K1
till förbränning med biobränslen. Målet har varit att hitta ett alternativ till
en ombyggnad som innebär att merparten av dagens oljeanvändning vid
Korstaverket kan ersättas med förnybara bränslen samtidigt som Sundsvall
Energi ges förutsättningar att erhålla ett långsiktigt förbättrat resultat.
Utredningen är nu genomförd och styrelsen för Sundsvall Energi har vid
sammanträde den 29 juni 2011 beslutat att lyfta frågan till ägaren för
ställningstagande till investeringen och dess finansiering. Vid dagens
sammanträde informerar Anders Jonsson kommunfullmäktige om ärendet.
––––
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KS-2011-00028

§ 224 Allmänhetens frågestund
Allmänheten har möjlighet att ställa frågor till ledamöterna i fullmäktige.
Frågorna ska lämnas in skriftligen senast klockan 12.00 fredagen innan
fullmäktige sammanträder.
• Per-Anders Borgström frågar om västlig genomfart (E14 och trafik till
och från Kombiterminalen).
o Är det verkligen kommunens avsikt/ planer att dra trafiken, som
ska till/eller den som kommer ifrån väst, via Hulivägen?
o Finns det en bred politisk enighet kring det här?
Erland Solander (M), stadsbyggnadsnämndens ordförande, svarar att det
förts diskussioner med Trafikverket, och att Trafikverket nu görs en
förstudie. Det går därmed inte i dagsläget att ge något svar. Senare i vinter
eller efter årsskiftet vet vi mer.
• Lars Eklund frågar om cykelvägen på södra Alnö.
o Finns det några planer på att samordna byggandet av gång- och
cykelväg med den påbörjade utbyggnaden av VA, för att minska
totala kostnaden, och samtidigt förbättra säkerheten?
Erland Solander (M), stadsbyggnadsnämndens ordförande, svarar att
planerna på cykelvägar har funnits ett tag och nu har Trafikverket tagit
fram underlag för en förstudie som det ska utföras i samarbete med
kommunen.
• Maud Björkgren frågar om sommarjobb för ungdomar. I Nynäshamns
kommun erbjuds alla ungdomar sommarjobb från årskurs nio till och
med årskurs tre på gymnasiet. Ungdomarna har bl.a. fått städa upp i
stan, vara extra på långvården, hemtjänsten, fräscha upp skolor där det
behövs, driva sommarcafé i hamnen m.m.
o Maud frågar varför inte Sundsvalls kommun kan åka till
Nynäshamn på studiebesök och se hur de arbetar för sommarjobb
till unga samt kanske få några goda idéer på hur en gästhamn ska
se ut?
Hans Forsberg (C), ordförande för nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration, svarar att nämnden har tittat på Nynäshamns
kommun, men att storleksskillnaderna kommunerna emellan kan göra det
svårt att göra jämförelser. Det intressanta med jobben för ungdomar i
Nynäshamn är att 60 % av jobben finns inom den privata sektorn och 40
% inom den offentliga sektorn. Det kommer nämnden att titta närmare på.
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• Niklas Viklund frågar om hundrastgårdar. Kommunfullmäktige beslutade den 26 maj 2008 att bifalla två motioner, från miljöpartiet och
centerpartiet. Dessa motioner handlade om att Sundsvalls kommun
skulle se till att det öppnades minst en hundrastgård. Fullmäktige
beslutade också att ”upplåtelse av kommunal mark för anläggande av
hundrastgårdar får ske på de villkor som stadsbyggnadsnämnden
beslutar om”.
o Kommer det att bli en hundrastgård?
o Ungefär när kommer den att bli klar?
o Vad beror det på att det har tagit sådan tid?
Erland Solander (M), stadsbyggnadsnämndens ordförande, tackar för
påminnelsen. Den drivande personen i frågan har flyttat från Sundsvall
och det är en av anledningarna till att det dragit ut på tiden. Stadsbyggnadsnämnden behöver en motpart, t.ex. en förening att teckna avtal med.
• Roger Jansson frågar om gång- och cykelvägar till Sundsvalls sjukhus.
Idag saknas det bra gång- och cykelvägar hela vägen från stan till
Sundsvalls sjukhus. Det är framförallt två stråk som saknas, på baksidan av sjukhuset från Burevägen längs Igeltjärnsvägen mot Norra
ingången och från Baldersvägen mot Komvux (varifrån det redan finns
gång- och cykelväg mot sjukhusets huvudingång). Landstinget har
hand om infrastrukturen närmast sjukhuset.
o Bör ändå inte kommunen kunna ordna bra gång- och cykelvägar
från stan till Sundsvalls sjukhus?
Erland Solander (M), stadsbyggnadsnämndens ordförande, svarar att en
hel del åtgärder och förbättringar är på gång att genomföras.
• Josef Nordin frågar om Sundsvalls kommun kan åta sig att åtgärda
fasaden på skolan Oasen i Nacksta?
Ordföranden meddelar att ett skriftligt svar har lämnats till frågeställaren
den 30 augusti 2011. Gällande skolan Oasen så finns fasaden med i
underhållsbudgeten och ett samarbete med skolans nya rektor pågår
gällande framtida renoveringsbehov. Bland annat så finns skolans entrédörr med i planerna framåt.
• Karin Ekberg frågar om kommunalt vatten på Alnön.
o Har kommunen rätt att ta ut olika anslutningsavgifter, d.v.s. låta de
fastighetsägare som ännu inte blivit anslutna betala fördyrningen?
o Hur förhåller det sig?
o Vad kommer att hända?
Micael Löfqvist, vd för MittSverige Vatten AB, svarar att kommunen har
rätt att ta ut olika avgifter. Dock gör inte Sundsvalls kommun det, och
tanken har inte heller funnits på att göra det.
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• Ingvar Jacobsson frågar om åtgärder för vård av kommunens
vandringsleder och strövstigar.
o Finns det några åtgärder planerade för att avhjälpa skador och mot
förbuskning av vandringsleder och strövstigar?
Reinhold Hellgren (C), kultur- och fritidsnämndens ordförande, svarar att
arbete pågår med att förbättra och vårda kommunens vandringsleder och
strövstigar. Det tar dock tid att åtgärda, då det inte är många som utför
denna typ av arbeten. Det saknas utrymme för ytterligare resurser som kan
utföra arbeten av detta slag.
• Ingmar Söderström frågar om trafiksäker gång- och cykelväg från
Ljustadalen till Birsta.
o När får Ljustadalen/Johannedal en trafiksäker gång- och cykelväg
till Östra Birsta?
Erland Solander, stadsbyggnadsnämndens ordförande, svarar att
Trafikverket har en viktig roll i denna fråga, och han återkommer på nästa
kommunfullmäktigesammanträde när han har mer information i frågan.
––––
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KS-2011-00021

§ 225 Korta frågor - korta svar
• Bodil Hansson (S) frågar hur verksamheten på Gröndal teatern
kommer att påverkas av att Eva Hjalmar slutar? Hon har haft stor
betydelse för verksamheten som bedrivs där. Hur ser Socialnämnden på de långsiktiga målen för verksamheten?
Else Ammor (M), socialnämndens ordförande, svarar att politiken inte är
direkt inblandad i verksamheten, men är säker på att det kommer att lösas
på bästa sätt. Det är naturligtvis viktigt att upprätthålla en så bra och viktig
verksamhet.
• Bo Markusson (S) frågar om det inte är dags att ompröva beslutet
om att inte låta Mitthem bygga ägarlägenheter på Norra Kajen?
Magnus Sjödin (M), kommunstyrelsens ordförande, svarar att det inte är
aktuellt att ompröva beslutet. Företaget arbetar vidare som tidigare, och
frågan om ägarskapet för bolaget Norra Kajen AB kommer att diskuteras
över partigränserna.
• Niklas Säwén (S) frågar vad Sverker Ottosson tänker göra för att
motverka de försämringar som drabbar sundsvallsborna när tågtrafiken inte förbättras?
Sverker Ottosson (MP), kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskotts ordförande, svarar att även om det inte gått ut i media så pågår ett
omfattande arbete i frågan.
• Anita Bdioui (S) frågar när Midlanda blir en kommunal flygplats?
Sverker Ottosson (MP), kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskotts ordförande, svarar att förhandlingar pågår mellan kommunerna
och staten, men att han inte kan lämna någon exakt tidplan.
• Jan-Olov Lampinen (S) frågar när vindkraftsutredningen är klar?
Lars Persson (FP), kommunstyrelsens vice ordförande, svarar att beslut
om utställning av planen kommer att behandlas på kommunstyrelsens
plan- och utvecklingsutskott i morgon, den 27 september. Blir beslutet att
den ska ställas ut så är utställningstiden satt till och med december och
därefter kommer den upp för beslut.
––––
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KS-2011-00082

§ 226 Frågor till nämndsordföranden
• Roland Grafström (S) frågar efter stöd från tjänstemannahåll för att
ge Skönsberg framtidstro efter utbyggnaden av E4:an?
Erland Solander (M), stadsbyggnadsnämndens ordförande, svarar att en
visionsgrupp har bildats i Skönsberg. Ledaren för gruppen har fått kontakt
med tjänstemän på kommunen, och det samarbetet fortsätter.
• Leif Nilsson (S) frågar, med anledning av de rekordhöga
kostnaderna för försörjningsstöd, hur socialnämnden avser att
arbeta för att minska utanförskapet för denna grupp?
Else Ammor (M), socialnämndens ordförande, svarar att försörjningsstödet beräknas till 117 miljoner kronor för i år. Det är många olika
grupper som fastnar i ett bidragsberoende och att det pågår olika arbeten
för att komma tillrätta med detta. Hon berättar vidare att det bland annat
pågår ett projekt tillsammans med nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration för att få praktikplatser till de behövande.
• Åsa Ulander (S) frågar om slöjdsalarna i Nacksta skola fortfarande
är i brukbart skick så att ”Learning by doing” kan fortsätta sin
verksamhet? Då slöjdutrustningen flyttas till St Olofsskolan, som
fått tillbaka slöjdundervisningen till sina egna lokaler?
Hans Forsberg (C), nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och
integrations ordförande, svarar att han inte känner till det aktuella fallet
och ber att få återkomma i frågan.
––––
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§ 227 Inkomna motioner
Fyra motioner har lämnats in till dagens sammanträde.
Med kommunfullmäktiges medgivande framställer Arbetarepartiet
Socialdemokraterna den 26 september 2011 följande motion:
• Motion (S) om att tillförsäkra framtida behov av utbildad vård- och
omsorgspersonal (KS-2011-00782)
Med kommunfullmäktiges medgivande framställer Vänsterpartiet den 26
september 2011 följande tre motioner:
• Motion (V) om revisionens möjligheter att granska externa utförare
(KS-2011-00809)
• Motion (V) om gratis buss för åkande med barnvagn (KS-2011-00811)
• Motion (V) om hastighetsbegränsningar i Granloholm
(KS-2011-00810)
––––
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§ 228 Inkomna interpellationer
Inga interpellationer lämnas in vid sammanträdet.
––––
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KS-2011-00013

§ 229 Valärenden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

Ordförandens sign

Justerandes sign

att

förslag till ny ledamot i valnämnden efter Linda Asplund (S) för
återstående del av mandatperioden lämnas senare,

att

förslag till ny ersättare i socialnämnden efter Peter Jacobsson (M)
för återstående del av mandatperioden lämnas senare,

att

till ny ersättare i nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och
integration (NAVI) efter Karl-Erik Lundin (KD) för återstående del
av mandatperioden utse Tomas Svedberg (KD), Borgvägen 6,
865 33 Alnö,

att

förslag till ombud i Kommunförbundet Västernorrland (Länsförbund) för återstående del av mandatperioden lämnas senare,

att

förslag till två ersättare för ombuden i Kommunförbundet Västernorrland (Länsförbund) för återstående del av mandatperioden
lämnas senare,

att

till lekmannarevisorsersättare i ServaNet AB för återstående del av
mandatperioden utse Jan Sundvall (S), Medborgaregatan 48, 856 31
Sundsvall,

att

bifalla Johanna Meidings (S) avsägelse av uppdraget som ersättare i
nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration
(NAVI),

att

förslag till ny ersättare i nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration (NAVI) efter Johanna Meiding (S) för
återstående del av mandatperioden lämnas senare,

att

förslag till ytterligare en revisor i Sundsvalls Sjöfolksstiftelse för
återstående del av mandatperioden lämnas senare,
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att

förslag till ytterligare en revisorersättare i Sundsvalls Sjöfolksstiftelse för återstående del av mandatperioden lämnas senare,

att

bifalla Andreas Nilssons (FP) avsägelse av uppdragen som ersättare
i kommunfullmäktige och ledamot i kultur- och fritidsnämnden,

att

notera att hemställan om röstsammanräkning för att utse ny ersättare
i kommunfullmäktige för Folkpartiet Liberalerna efter Andreas
Nilsson (FP) har lämnats till länsstyrelsen,

att

notera anmälan av länsstyrelsens röstsammanräkningsprotokoll om
ny ersättare i kommunfullmäktige för Folkpartiet Liberalerna (efter
Andreas Nilsson) utsedd för perioden 2011-09-15 – 2014-10-31:
Pär Hammarberg (FP), Parkvägen 22, 864 31 Matfors,

att

bifalla Åsa Selanders (S) avsägelse av uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige,

att

notera att hemställan om röstsammanräkning för att utse ny ersättare
i kommunfullmäktige för Arbetarepartiet Socialdemokraterna efter
Åsa Selander (S) har lämnats till länsstyrelsen,

att

notera anmälan av länsstyrelsens röstsammanräkningsprotokoll om
ny ersättare i kommunfullmäktige för Arbetarepartiet Socialdemokraterna (efter Åsa Selander) utsedd för perioden 2011-09-21 –
2014-10-31: Arianne Sundman (S), Räbbmogatan 48, 865 32 Alnö.

att

till ny ledamot i kultur- och fritidsnämnden efter Andreas Nilsson
(FP) för återstående del av mandatperioden utse nuvarande
ersättaren Johanna Höckert (FP), Hovrättsbacken 14, 852 37
Sundsvall,

att

till ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden efter Johanna Höckert
(FP) för återstående del av mandatperioden utse Magnus Björk
(FP), Norrböle 146, 864 92 Matfors,

att

bifalla Emelie Vikberg Wernströms (V) avsägelse av uppdraget som
ersättare i kultur- och fritidsnämnden,

att

förslag till ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden efter Emelie
Vikberg Wernström (V) för återstående del av mandatperioden
lämnas senare,
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att

bifalla Hicham Elkathibs (V) avsägelse av uppdraget som ersättare i
socialnämnden,

att

förslag till ny ersättare i socialnämnden efter Hicham Elkathib (V)
för återstående del av mandatperioden lämnas senare,

att

bifalla Anna Olofssons (S) avsägelse av uppdraget som ersättare i
nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration
(NAVI),

att

förslag till ny ersättare i nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration (NAVI) efter Anna Olofsson (S) för
återstående del av mandatperioden lämnas senare,

att

bifalla Eva Lundgrens (M) avsägelse av uppdraget som nämndeman
vid Sundsvalls Tingsrätt,

att

förslag till ny nämndeman vid Sundsvalls Tingsrätt efter Eva
Lundgren (M) för återstående del av mandatperioden lämnas senare.

Bakgrund
Linda Asplund (S) befriades av kommunfullmäktige 2011-02-28 § 81
från uppdraget som ledamot i miljönämnden och valnämnden.
Peter Jacobsson (M) befriades av kommunfullmäktige 2011-06-20 § 189
från uppdraget som ersättare i socialnämnden.
Karl-Erik Lundin (KD) befriades av kommunfullmäktige 2011-06-20
§ 189 från uppdraget som ersättare i nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration (NAVI).
Johanna Meiding (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i nämnden
för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration (NAVI).
Kommunfullmäktige beslöt den 20 juni 2011 § 198 att välja ytterligare
en revisor och revisorersättare till Sundsvalls Sjöfolksstiftelse för tiden
fram till 2014-12-31.
Andreas Nilsson (FP) har avsagt sig uppdragen som ersättare i kommunfullmäktige och ledamot i kultur- och fritidsnämnden.
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Emelie Vikberg Wernström (V) har avsagt sig uppdraget som ersättare i
kultur- och fritidsnämnden.
Hicham Elkathib (V) har avsagt sig uppdraget som ersättare i socialnämnden.
Åsa Selander (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.
Anna Olofsson (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i nämnden för
arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration (NAVI).
Eva Lundgren (M) har avsagt sig uppdraget som nämndeman vid
Sundsvalls Tingsrätt.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2011-09-14, rev 2011-09-19, rev
2011-09-26
––––
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KS-2011-00599

§ 230 Kostnader för nya VA-verksamhetsområden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna informationen från Stadsbacken AB,

att

Stadsbacken AB till kommunstyrelsen omedelbart ska rapportera avvikelse överstigande 10 % på den nu föreliggande prognosen på 300 mkr så snart avvikelsen blir känd,

att

rapport som avviker ska innehålla en redogörelse för vilka åtgärder som vidtagits och/eller kommer att vidtas för att projektet
inte ytterligare ska fördyras.

Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade 2010-03-29 §§ 715-716 om utökade
verksamhetsområden för VA gällande södra och östra Alnö samt LubbanGaltström.
MittSverige Vatten AB har inför beslutad projektering utarbetat översiktliga kalkyler vilka pekade på att investeringen för VA-utbyggnaden
skulle landa i storleksordningen 200 mkr, plus minus 25 %. En första
gemensam slutkostnadsprognos pekar nu mot ca 300 mkr och det är framförallt avvikelser inom bergförekomst, trafikanordningar och projektorganisation som avviker jämfört med det första kalkylunderlaget. Det
finns ytterligare risker i slutkostnadsprognosen, t ex ger en avvikelse med
10 % enheter i bergförekomsten ca 15-20 mkr ytterligare i slutkostnad.
Överläggning
MittSverige Vatten AB:s vd, Micael Löfqvist, föredrar ärendet och svarar
på ledamöternas frågor.
Jäv
Niklas Säwén (S) och Mats-Johan Adner (M) anmäler jäv.
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Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll, 2011-09-12, § 267
• Koncernstabens skrivelse, 2011-08-18
• Stadsbacken AB:s styrelseprotokoll, 2011-06-13, § 16
• Stadsbacken AB:s skrivelse, 2011-05-30
• Sundsvall Vatten AB:s skrivelse, 2011-03-07, inkl. bilaga
––––
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§ 231 Allmänpolitisk debatt
Ordförande informerar om ordningen för dagens allmänpolitiska debatt.
Innan debatten startar ges partiföreträdarna möjlighet att hålla ett
inledningsanförande om fem minuter, därefter gäller att den som begär
ordet får två minuters talartid och därpå följer maximalt två repliker á två
minuter.
Inledningsanföranden
Inledningsanföranden för dagens debatt görs av Magnus Sjödin (M), Lars
Persson (FP), Sverker Ottosson (MP), Mats Mehlin (C), Hans Brynielsson
(KD), Peder Björk (S), Kim G Ottosson (V) och Johnny Skalin (SD).
Allmän debatt
I den efterföljande debatten görs inlägg av följande ledamöter:
Ulla Norgren (FP)
Sverker Ottosson (MP), replikskifte med Kim G Ottosson (V)
Else Ammor (M), replikskifte med Peder Björk (S)
Maria Lilja (FP)
João Pinheiro (S), replikskifte med Annelie Luthman (FP)
Lars Persson (FP)
Stefan Falk (FP)
Habib Effati (M), replik Johnny Skalin (SD)
Annicka Burman (V)
Jan-Olov Lampinen (S), replikskifte med Magnus Sjödin (M)
Leif Nilsson (S)
Hans Forsberg (C)
Roger Johansson (S)
Magnus Sjödin (M), replikskifte med Peder Björk (S)
Mathias Rex (MP)
Lena Österlund (S)
Niklas Säwén (S)
Åsa Ulander (S)
Mats Mehlin (C)
Börje Bergström (S)
Ulla Norgren (FP)
João Pinheiro (S), replikskifte med Sverker Ottosson (MP)
Elin Nilsson (M), replik Jan-Olov Lampinen
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Linnéa Kjellman (C)
Sverker Ottosson (MP), replikskifte med Roger Johansson (S)
Hans Forsberg (C)
Lars Persson (FP)
Bodil Hansson (S), replikskifte med Else Ammor (M)
Mathias Rex (MP), replikskifte med João Pinheiro (S)
Sven Bredberg (M), replik João Pinheiro (S)
Mats Johan Adner (M)
Peder Björk (S)
Lars Persson (FP)
Klockan 17.20 förklarar ordföranden den allmänpolitiska debatten, som
inleddes klockan 14.25, för avslutad.
––––
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KS-2011-00672

§ 232 Utveckling av valfrihet och mångfald, MRPuppdrag LED/VHT 15, 2012
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

anta projektdirektivet som kvittering av MRP-uppdrag 15 LED/
VHT, Utveckling av valfrihet och mångfald,

att

uppdra åt projektet att i enlighet med förslag i projektdirektivet
även genomföra respektive samordna relaterade uppdrag.

Bakgrund
Kommunfullmäktige har i Mål- och resursplan 2012 med plan för 2013,
2014 (MRP 2012) gett kommunstyrelsen i uppdrag att inom ramen för
processen för lednings- och verksamhetsstöd skapa en projektorganisation
som, under ledning av kommundirektören, ska ansvara för att samordna
utvecklingen av valfrihet och mångfald i Sundsvalls kommun. Med andra
ord ska projektorganisationen hålla samman de aktiviteter som pågår i
olika delar av kommunorganisationen och som tillsammans bidrar till
utvecklingen av en organisation som på ett aktivt sätt arbetar med valfrihet
och konkurrensutsättning.
Överläggning
Peder Björk (S) yrkade, med bifall av Anita Bdioui (S), bifall till
kommunstyrelsens förslag samt tillägg av följande tre att-satser:
att det som i projektdirektiven rör organisation och styrning på en
övergripande nivå lyfts ur det föreslagna projektet,
att kommunfullmäktige tillsätter en parlamentariskt sammansatt utredning
som parallellt och i nära samarbete med projektet Utveckling av valfrihet
och mångfald återkommer till kommunfullmäktige med förslag på
framtida kommunal organisation och styrning,
att projektet återrapporterar till kommunstyrelsen i sin helhet minst fyra
gånger och till kommunfullmäktige minst två gånger under projekttiden.
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Kim G Ottosson (V) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag, men bifall
till Peder Björks tre tilläggsatt-satser.
Magnus Sjödin (M) och Ingrid Möller (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden förklarar att det finns tre förslag till beslut, dels
kommunstyrelsens förslag, dels Peder Björks (S) m fl förslag och dels Kim
G Ottossons (V) förslag. Han ställer proposition på förslagen och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs och ska genomföras. Ordföranden förklarar kommunstyrelsens förslag som huvudförslag och ställer Peder Björks (S) m fl
förslag mot Kim G Ottossons (V) förslag för att utse ett motförslag till
huvudförslaget. Han finner att Peder Björks (S) m fl förslag ska vara
motförslag.
Därefter genomförs voteringen med följande propositionsordning. Den som
röstar för kommunstyrelsens förslag röstar JA och den som röstar för Peder
Björks (S) m fl förslag röstar NEJ.
Resultat, se även bilaga 2.
41 JA-röster
40 NEJ-röster
Efter genomförd votering konstaterar ordförande att kommunfullmäktige
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Reservation
Samtliga ledamöter från Socialdemokraterna, nämligen Peder Björk, Anita
Bdioui, Adele Flodin, Kjell B Andersson, Marie Sjöbom-Olsson, Roland
Grafström, Lars-Åke Andersson, Bodil Hansson, Anders Hedenius,
Dorthy Eriksson, Börje Bergström, Leif Nilsson, Åsa Ulander, Håkan
Byberg, Soili Sollén, Jonas Väst, João Pinheiro, Elisabeth Unander, Roger
Johansson, Christina Nordenö, Niklas Säwén, Olof Andersson, Lena
Österlund, Bo Markusson, Lena Sjöberg, Jan-Olov Lampinen, Ulla-Britt
Lagergren, Tommy Eriksson, Marianne Sjöblom, Burhan Hussain, Linda
Asplund och Ann-Charlotte Evrung, samt samtliga ledamöter från
Vänsterpartiet, nämligen Kim G Ottosson, Hans Zetterkvist, Christiane
Rüdiger och Annicka Burman reserverar sig mot beslutet.
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Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll, 2011-09-12, § 270
• Koncernstabens skrivelse, 2011-08-11, reviderad 2011-08-31
• Projektdirektiv Utveckling av valfrihet och mångfald, 2011-08-15,
reviderad 2011-08-31
––––
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KS-2011-00510

§ 233 Trygghetsarbete i Sundsvalls kommun, MRPuppdrag VO 8, 2011
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

trygghetsarbetet framgent ska bedrivas i enlighet med kultur- och
fritidsförvaltningens förslag,

att

beredningsgruppen för Förebyggande Arbete Tidiga Insatser
(FATI) ges ett breddat uppdrag och att folkhälsosamordnaren
medverkar i beredningsgruppen,

att

trygghetsarbetet finansieras inom anslaget för Förebyggande
Arbete Tidiga Insatser (FATI), samt

att

MRP-uppdrag VO 8, 2011 härmed anses slutligt avrapporterat.

Bakgrund
Kultur & Fritid har tagit fram ett förslag till utveckling av det trygghetsskapande arbetet i Sundsvalls kommun. Till grund för förslaget finns
bland annat ett tidigare förslag, framtaget under 2010 av en arbetsgrupp.
Överläggning
Lars Persson (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll, 2011-09-12, § 272
• Koncernstabens skrivelse, 2011-06-27, reviderad 2011-08-24
• Kultur- och fritidsförvaltningens PM ”Utveckling av
trygghetsskapande arbete i Sundsvalls kommun”, 2011-05-02
––––
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KS-2011-00675

§ 234 Kvartersteatern, ny hyra
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

bevilja kultur- och fritidsnämnden ett anslag på 330 000 kr för
hyreskostnader för andra halvåret 2011 för Kvartersteaterns
lokaler i Kubikenborgs före detta skola,

att

anslaget finansieras genom ianspråktagande av kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov 2011,

att

bevilja kultur- och fritidsnämnden ett anslag på 660 000 kr för
hyreskostnad för Kvartersteatern för 2012 och framåt,

att

finansiering av anslaget för 2012 sker i Kompletteringsbudget
2012,

att

kostnaden för 2013 och framåt inarbetas i Mål- och resursplan
för 2013-2015.

Bakgrund
Kvartersteatern är en ideell förening som bedriver teaterverksamhet, framför allt för ungdomar och barn, i Kubikenborgs skola. Kvartersteatern hyr
lokalerna av service och teknik och den årliga hyran uppgår för närvarande till cirka 7 000 kr per år.
Service och teknik, som är intäktsfinansierade, vill ha full kostnadstäckning för Kvartersteaterns lokaler. De faktiska kostnaderna för
Kubikenborgs skola uppgår till cirka 660 000 kr per år. För att täcka dessa
kostnader vill Service och teknik höja hyran.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll, 2011-09-12, § 273
• Koncernstabens skrivelse, 2011-08-12
––––
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KS-2011-00480

§ 235 Bildande av kommunalt näringslivsbolag
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

Ordförandens sign

Justerandes sign

att

bilda ett kommunalt näringslivsbolag enligt koncernstabens
förslag till bolagsordning, daterad 2011-04-28,

att

bolaget startar sin verksamhet 1 januari 2012 och blir ett dotterbolag till Stadsbacken AB,

att

anta koncernstabens förslag till ägardirektiv för det kommunala
näringslivsbolaget, daterad 2011-08-26,

att

bolaget för år 2012 erhåller 10 550 tkr från Sundsvalls kommun
i uppdragsersättning,

att

uppdragsersättningen för 2012 finansieras inom nämnden för
arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations ram samt
kommunstyrelsens ram för näringslivsverksamhet samt marknadsföring och turism,

att

uppdragsersättningen till bolaget för 2013 och framåt inarbetas i
mål och resursplanen för 2013-2014,

att

ge kommunstyrelsen i uppdrag att fatta nödvändiga beslut i
frågan om bolagsbildningen,

att

ge kommunstyrelsen i uppdrag att registrera firma för bolaget,

att

upphäva kommunstyrelsens beslut 2010-12-06 § 49 angående
mål och indikatorer för Sundsvall Business Region,

att

ge kommunstyrelsen i uppdrag att senast 31 december 2011 säga
upp medlemskapet i Ideella föreningen Investera i Sundsvall,
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att

ge kommunstyrelsen i uppdrag att senast den 31 december 2011
avsluta kommunens åtaganden i Stenstan i Sundsvall AB,

att

de utredningsuppdrag som kommunfullmäktige gav till kommunstyrelsen vid sammanträdet 2011-06-20 ska anses vara besvarade.

Bakgrund
Koncernstaben föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bilda ett
kommunalt näringslivsbolag som blir ett dotterbolag till Stadsbacken AB.
I bolagets uppdrag ingår nyföretagarrådgivning, service till befintliga
företag samt service till verksamheter som vill etablera sig i Sundsvall.
Bolaget ska även arbeta med att marknadsföra varumärket Sundsvall samt
ansvara för turistbyråverksamheten. Bolaget föreslås starta den 1 januari
2012.
Överläggning
Peder Björk (S) yrkar bifall till att-satserna 1-3 samt 6-12 i kommunstyrelsens förslag, han yrkar vidare på tillägg av följande tre att-satser:
att kommunstyrelsen får i uppdrag att senast i december 2012 återkomma
med en rapport till kommunstyrelsen om hur arbetet med det nya bolaget
fortgår. I den rapporten ska särskilt belysas:
• hur det nya bolaget tänker säkerställa en nära koppling till det
pågående EU-projektet för utvecklingen av besöksnäringen
• hur de föreslagna advisory boards ska arbeta och vilka som
representeras där
• hur gränsdragningsproblem till organisationer och aktörer med
liknande uppdrag hanteras
att bolaget för år 2012 erhåller 15 550 tkr (en ökning med 5 000 tkr i
jämförelse med utskottets förslag) från Sundsvalls kommun i
uppdragsersättning,
att uppdragsersättningen för 2012 finansieras inom ramen för nämnden
för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations ram,
kommunstyrelsens ram för näringslivsverksamhet, marknadsföring och
turism samt i kompletteringsbudgeten för 2012.
Magnus Sjödin (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Anita Bdioui (S) och Kim G Ottosson (V) yrkar bifall till Peder Björks
yrkande.
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Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels
kommunstyrelsens förslag och dels Peder Björk (S) m fl förslag. Han
ställer proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll, 2011-09-12, § 275
• Socialdemokraternas och Vänsterpartiets yrkande, 2011-09-12
• Koncernstabens skrivelse, 2011-08-26, inklusive bilagorna:
- Förslag till bolagsordning – kommunalt näringslivsbolag,
2011-04-28
- Förslag till ägardirektiv, 2011-08-26
• Kommunfullmäktiges protokoll, 2011-06-20, § 215
• Socialdemokraternas och Vänsterpartiets återremissyrkande,
2011-06-20
––––
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KS-2011-00342

§ 236 Placeringsreglemente för Kommungaranti
Skandinavien Försäkrings AB
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna nytt placeringsreglemente för Kommungaranti
Skandinavien Försäkrings AB,

att

godkänna att tidigare fattade beslut om placeringsreglemente för
Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB upphör att gälla.

Bakgrund
För att möta kommande pensionsutbetalningar har Sundsvalls kommun
tecknat ett försäkringsavtal med Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB, och köpt aktier av Gävle kommun motsvarande 50 % av
ägandet. Det finns behov att uppdatera bolagets placeringsreglemente.
Dess syfte är att ange mål och ramar för placeringsverksamheten, ange
mål för det finansiella risktagandet, ange avkastningsmål samt säkerställa
riskkontroll och uppföljning av placeringsverksamheten.
Jäv
Mats Johan Adner (M) och Peder Björk (S) anmäler jäv.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll, 2011-08-30, § 276
• Koncernstabens skrivelse, 2011-06-28
• Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB:s PM, 2011-03-16
• Förslag till placeringsreglemente för Kommungaranti Skandinavien
Försäkrings AB, 2011-03-16
––––
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KS-2011-00652

§ 237 Organisationsutredning – REKO
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

invänta resultatet av statens offentliga utredning (SOU 2011:43)
innan beslut fattas om eventuell organisationsförändring
gällande REKO,

att

ge kommunstyrelsen i uppdrag att återkomma till kommunfullmäktige senast hösten 2012, med förslag till organisationsform
för REKO Sundsvall AB.

Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade i mars 2011 att organisationsformen för
REKO AB skulle utredas. Ett betänkande från Utredningen om offentliga
företag – upphandling, kontroll, insyn (OFUKI-utredningen, SOU
2011:43) tyder på att det tillfälliga undantaget som infördes i lagen om
offentlig upphandling (LOU) kommer att bli permanent och omorganisationen av REKO Sundsvall AB därför kanske inte blir nödvändig.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll, 2011-09-12, § 277
• Koncernstabens skrivelse, 2011-08-15
––––
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KS-2010-00500

§ 238 Uppföljning av plan för verksamhetsövergång
Sundsvall Arena AB
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna rapporten,

att

uppdra till kultur- och fritidsnämnden att särredovisa resultat för
f.d. Sundsvall Arena AB, med rapport till kommunfullmäktige i
samband med delårsredovisning, t.o.m. 2012.

Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade 2010-03-29, § 736 att Sundsvall Arena
AB:s verksamhet skulle överflyttas till kommunal förvaltning. Vidare
beslutade kommunfullmäktige 2010-10-25, § 833 att godkänna genomförandeplanen för överflyttning av Sundsvall Arena AB:s verksamhet till
förvaltning, och att en uppföljning över avslutad överflyttning skulle
redovisas till kommunfullmäktige senast den 31 mars 2011.
2011-03-28, § 142 beslutade kommunfullmäktige dels att förlänga tiden
för framtagande av förslag till plan för verksamhetsövergång, dels att
uppföljningen av verksamhetsövergången skulle behandlas i fullmäktige
senast i september 2011 för att möjliggöra färdigställande av uppföljningen.
Mot bakgrund av kommunfullmäktiges beslut 2010-10-25 § 833 får dock
den första att-satsen betraktas som redan uppfylld, varför enbart uppföljningen av verksamhetsövergången är att betrakta som återstående.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll, 2011-09-12, § 278
• Koncernstabens skrivelse, 2011-06-27
• Kultur- och fritidsförvaltningens rapport, 2011-06-28
• Kommunfullmäktiges protokoll, 2011-03-28, § 142
––––
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KS-2011-00054

§ 239 Regler om stöd för det politiska arbetet i
Sundsvalls kommun
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

återremittera ärendet till arvodeskommittén.

Bakgrund
Kommunfullmäktige har uppdragit till arvodeskommittén att göra en
översyn av regelverket rörande stödet för det politiska arbetet.
Arvodeskommittén har nu arbetat fram ett förslag till ett mer samlat
regelverk. Förslaget innehåller inte några principiellt viktigare förändringar eftersom den typen av förändringar bör genomföras inför och
inte under en löpande mandatperiod.
Därför avser kommittén att med start vid kommande årsskifte påbörja en
mer grundlig översyn av ersättningsbestämmelserna med sikte på att
beslut om nya regler kan fattas i god tid innan nästkommande mandatperiod.
Överläggning
Ordföranden informerar om ett skrivfel överst på sidan 10 i ”PM – Regler
om stöd för det politiska arbetet i Sundsvalls kommun, 2011-05-27”.
Lars Persson (FP) yrkar bifall till arvodeskommitténs förslag med en
justering under punkten d) på sidan 2 i ” PM – Regler om stöd för det
politiska arbetet i Sundsvalls kommun, 2011-05-27”, så att punkten får
följande lydelse:
d) partigruppmöten, som hålls i direkt anslutning till sammanträde som
anges under a)
Peder Björk (S) yrkar, med bifall av Roger Johansson (S), att ärendet
återremitteras till arvodeskommittén för att förslaget ska vara färdigberett
när det kommer till kommunfullmäktige för ställningstagande.
Lars Persson (FP) yrkar bifall till yrkandet om återremiss.
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Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels arvodeskommitténs förslag och dels Peder Björk (S) yrkande om återremiss. Han
ställer först proposition på det formella yrkandet och frågar om ärendet ska
avgöras idag eller återremitteras. Han finner att kommunfullmäktige
beslutar att återremittera ärendet till arvodeskommittén.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll, 2011-09-12, § 279
• Koncernstabens skrivelse, 2011-05-27
• PM – Regler om stöd för det politiska arbetet i Sundsvalls kommun,
2011-05-27
• Koncernstabens skrivelse, 2010-11-25, reviderad 2010-11-29 med
bilaga (KS-2010-00748)
• Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda i
Sundsvalls kommun, 2009-03-25
––––
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KS-2011-00624

§ 240 Lokaler för Scenkonstbolaget
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

anvisa kommunstyrelsens investeringsbudget (service och teknik)
500 tkr för en översiktlig projektering/förstudie av kvarteret
Kassören för att redovisa möjligheter till anpassning och utbyggnad för Scenkonstbolagets verksamhet i kvarteret,

att

anslaget på 500 tkr finansieras ur kommunfullmäktiges anslag för
oförutsedda behov i MRP 2011,

att

arbetet ska göras i samverkan mellan service och teknik, Kultur &
Fritid och Scenkonstbolaget, samt

att

beakta tidigare utredningar gjorda i frågan.

Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade 2011-06-20 § 193 att förvärva fastigheten
Kassören 2. Avsikten med förvärvet var att fastigheten ska ingå i ett större
teaterkvarter. Kultur och fritidsnämnden beslutade 2011-06-22 § 88 att
föreslå kommunstyrelsen att anslå 500 tkr till kultur- och fritidsnämnden
för en översiktlig projektering/förstudie av kvarteret Kassören för att
redovisa möjligheter till anpassning och utbyggnad för Scenkonstbolagets
verksamhet i kommunen.
Överläggning
Johnny Skalin (SD) yrkar avslag till förslaget.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels
kommunstyrelsens förslag och dels Johnny Skalins förslag. Han ställer
proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
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Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll, 2011-09-12, § 281
• Koncernstabens skrivelse, 2011-08-09
• Kultur- och fritidsnämndens protokoll, 2011-06-22 § 88
• Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse, 2011-05-18
––––
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KS-2011-00473

§ 241 "Back to Basics, Ljustadalen" – förebyggande
arbete tidiga insatser, FATI, ansökan 2011
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

med undantag från det av kommunfullmäktige beslutade regelverket för FATI, bevilja ansökan ”Back to Basics, Ljustadalen”
246 000 kr, samt

att

ge koncernstaben i uppdrag att ta fram underlag till kostnader för
en utvärdering av Back to Basic-projekten och återkomma till planoch utvecklingsutskottet för beslut.

Bakgrund
Kommunfullmäktige har beslutat om att avsätta medel till förebyggande
arbete och tidiga insatser för barn och unga (FATI).
Till den första ansökningsomgången 2011 inlämnades arton ansökningar
om sammanlagt 8,3 mnkr. Plan- och utvecklingsutskottet beviljade
2011-05-17 § 44 fem ansökningar medel ur FATI.
Ansökan för ”Back to Basics, Ljustadalen” återremitterades av utskottet i
avvaktan på att en pågående områdesanalys av Ljustadalen skulle färdigställas. ”Back to Basics, Ljustadalen”, har beviljats FATI-medel år 2009
samt 2010.
Enligt regelverket för FATI kan projekt få bidrag vid högst två tillfällen.
Då regelverket är beslutat av kommunfullmäktige, måste ärendet lyftas till
kommunfullmäktige för beslut.
Jäv
João Pinheiro (S) anmäler jäv.
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Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll, 2011-09-12, § 284
• Koncernstabens skrivelse, 2011-07-04
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2011-05-17, § 44
• Projekt Back to Basics Ljustadalen, ansökan 2011-04-08
• Kommunfullmäktiges protokoll, 2011-05-02, § 173
• Koncernstabens PM ”FATI – förebyggande arbete och tidiga insatser
för barn och ungdomar – Förslag till regler handläggning och
bedömningsgrunder”, 2011-03-07
––––
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§ 242 Delegationsbeslut
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
godkänna redovisningen av delegationsbesluten.

att
•

Stadsbyggnadsnämnden beslutar (med stöd av kommunfullmäktiges
delegationsbeslut 2009-12-14 § 669) om:
o Avtal om annan ersättning med Bowik Fiske & Redskapshandel
AB (SBN-2011-00844)
o Avtal om annan ersättning med Ramirent AB (SBN-2011-00938)

––––
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KS-2011-00015

§ 243 För kännedom
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
lägga ärendena till handlingarna.

att

Ärenden
• Redovisning av förbrukningen av anslaget till kommunfullmäktiges
förfogande för oförutsedda behov 2011-09-13
• Socialnämndens protokoll 2011-05-18 § 102 om Rapportering enligt
16 kap 6 f § SoL av icke verkställda beslut (SN-2011-00150)
• Socialnämndens protokoll 2011-08-24 § 143 om Rapportering enligt
16 kap 6 f § SoL av icke verkställda beslut (KS-2011-00757, SN-201100150)

• Socialnämndens protokoll 2011-05-18 § 103 om Rapportering av ej
verkställda beslut enligt LSS 1:a kvartalet 2011 (KS-2011-00596, SN-201100072)

––––
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Parti

Björk, Peder
Bdioui, Anita
Kapitanska, Diana
Andersson, Kjell B
Sjöbom-Olsson, Marie
Grafström, Roland
Fenell, Joanna
Hansson, Bodil
Hedenius, Anders
Eriksson, Dorthy
Öhrberg, Janina
Nilsson, Leif
Ulander, Åsa
Byberg, Håkan
Sollén, Soili

Väst, Jonas
Pinheiro, João
Unander, Elisabeth
Johansson, Roger
Nordenö, Christina
Säwén, Niklas
Edström, Cathrine
Österlund, Lena
Johansson, Martin
Sjöberg, Lena
Lampinen, Jan-Olov
Lagergren, Ulla-Britt
Eriksson, Tommy
Sjöblom, Marianne
Hussain, Burhan
Asplund, Linda
Evrung, Ann-Charlotte
Sjödin, Magnus
Emanuelz, Tom
Adner, Mats-Johan
Åslund Andersson, Ulla-Carin
Jansson, Viktoria
Gäfvert, Mikael
Lohman, Eva
Bredberg, Sven
Broström, Malin
Habib Effati
Andersson, Sara
Engström, Margareta
Engström, Rodney
Forsberg, Per-Magnus
Solander, Erland
Alm, Stefan
Swenson, Bertil
Lundin, Daniel
Bredberg, Hjördis
Ammor, Else
Ordförandens sign

Närvarolista

Justerandes sign

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

Tjänstgörande ers
Ej § 236 p.g.a. jäv
§§ 223-231

Adele Flodin

§§ 232-243

Lars-Åke Andersson

Börje Bergström

§§ 223-232

Britt-Marie Ståhl Olsson

§§ 233-243

Olof Andersson

§§ 232-243

Ej § 241 p.g.a. jäv

Ej § 230 p.g.a. jäv
§§ 223-231

Bo Markusson

Jan Heijbel
Ej §§ 230, 236 p.g.a. jäv

Börje Israelsson
Christina Ericsson

§§ 223-231
§§ 232-243

Åse Johansson
Jörgen Tjernell
Jörgen Tjernell

§§ 232-243
§§ 223-231

§§ 225-243

Inga Britta Karlsson

§§ 223-224
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Gisslin Burman, Elisabeth
Westman, Alexandra
Åström, Efva
Nilsson, Elin
Ahlberg, Pär
Falk, Stefan
Carlsson, Leif
Lilja, Maria
Engholm, Arne

(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(FP)
(FP)
(FP)
(FP)

Luthman, Annelie
Persson, Lars
Norgren, Ulla
Forsberg, Hans
Mehlin, Mats
Kjellman, Linnéa
Zetterkvist, Hans
Stockhaus, Claes

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

Burman, Annicka
Ottosson, Kim G
Brynielsson, Hans
Villaverde, Angel
Rex, Mathias
Ottosson, Sverker
Möller, Ingrid
Algotsson, Maria
Walfridsson, Anna
Skalin, Johnny
Nordlund, Sven
Björnefax, Jan

(V)
(V)
(KD)
(MP)
(MP)
(MP)
(MP)
(MP)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
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Marianne Nilsson
Bo Bergh

§§ 223-231

Justerandes sign

Tobias Schelin
Maria Räfsbäck

§§ 223-231
§§ 232-243

Christiane Rüdiger
Ingen ersättare

§§ 232-236
§§ 237-243

Ove Skalin
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Parti

Broman, Stefan
Österlund, Veronica
Andersson, Lars-Åke
Bergsten, Johanna
Bergström, Börje
Flodin, Adele
Sjödin, Michael
Selander, Åsa
Eriksson, Stefan
Fröwall, Ronny
Andersson, Olof
Helenius, Priscilda
Markusson, Bo
Lööf, Lisa
Burvall, Nicklas
Ståhl Olsson, Britt-Marie
Heijbel, Jan
Svensson, David
Löfgren, Lars
Israelsson, Börje
Ericsson, Christina
Johansson, Åse
Tjernell, Jörgen
Ericsson, Sigbritt
Karlsson, Inga-Britta
Norén, Eva
Nilsson, Marianne
Bergh, Bo
Gustavsson, Patrik
Schelin, Tobias
Räfsbäck, Maria
Melsom, Marie
Hammarberg, Pär
Bergkvist, Kjell
Åström, Maria
Rüdiger, Christiane
Elkathib, Hicham
Norlin, Liza-Maria
Hörnqvist, Bertil
Andersson, MariAnne
Hellberg, Tina
Norlin, Sture
Skalin, Ove
Selander, Jan

(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)
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Ej närvarande
Ej närvarande
Tjänstgörande
Ej närvarande
Tjänstgörande
Närvarande §§ 223-243 och tjänstgörande §§ 232-243
Närvarande §§ 223-233
Ej närvarande
Närvarande §§ 223-243 och tjänstgörande §§ 233-243
Ej närvarande
Närvarande §§ 223-243 och tjänstgörande §§ 232-243
Närvarande
Tjänstgörande
Ej närvarande
Ej närvarande
Närvarande §§ 223-243 och tjänstgörande §§ 233-243
Tjänstgörande
Ej närvarande
Ej närvarande
Tjänstgörande
Tjänstgörande
Tjänstgörande
Närvarande §§ 223-243 och tjänstgörande §§ 223-231, §§ 232-243
Ej närvarande
Närvarande §§ 223-243 och tjänstgörande §§ 223-224
Ej närvarande
Tjänstgörande
Tjänstgörande
Ej närvarande
Närvarande och tjänstgörande §§ 223-231
Närvarande §§ 223-243 och tjänstgörande §§ 232-243
Närvarande §§ 223-232
Ej närvarande
Närvarande
Ej närvarande
Närvarande §§ 223-236 och tjänstgörande §§ 232-236
Närvarande §§ 223-236
Närvarande
Närvarande §§ 223-232
Närvarande §§ 223-232
Närvarande
Ej närvarande
Tjänstgörande
Ej närvarande
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Ledamöter

Parti

Björk, Peder
Bdioui, Anita
Kapitanska, Diana
Andersson, Kjell B
Sjöbom-Olsson, Marie
Grafström, Roland
Fenell, Joanna
Hansson, Bodil
Hedenius, Anders
Eriksson, Dorthy
Öhrberg, Janina
Nilsson, Leif
Ulander, Åsa
Byberg, Håkan
Väst, Jonas
Pinheiro, João
Unander, Elisabeth
Johansson, Roger
Nordenö, Christina
Säwén, Niklas
Edström, Cathrine
Österlund, Lena
Johansson, Martin
Sjöberg, Lena
Lampinen, Jan-Olov
Lagergren, Ulla-Britt
Eriksson, Tommy
Sjöblom, Marianne
Hussain, Burhan
Asplund, Linda
Evrung, Ann-Charlotte
Sjödin, Magnus
Emanuelz, Tom
Adner, Mats-Johan
Åslund Andersson, Ulla-Carin
Jansson, Viktoria
Gäfvert, Mikael
Lohman, Eva
Bredberg, Sven
Broström, Malin
Habib Effati
Andersson, Sara
Engström, Margareta
Engström, Rodney
Forsberg, Per-Magnus
Solander, Erland
Alm, Stefan
Swenson, Bertil
Lundin, Daniel
Bredberg, Hjördis

(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
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(S)
(S)
(S)
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Sollén, Soili
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X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Adele Flodin

Lars-Åke Andersson

Börje Bergström

Olof Andersson
Bo Markusson

Jan Heijbel

Börje Israelsson
Christina Ericsson

Åse Johansson
Jörgen Tjernell
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Ammor, Else
Gisslin Burman, Elisabeth
Westman, Alexandra
Åström, Efva
Nilsson, Elin
Ahlberg, Pär
Falk, Stefan
Carlsson, Leif
Lilja, Maria
Engholm, Arne
Luthman, Annelie
Persson, Lars
Norgren, Ulla
Forsberg, Hans
Mehlin, Mats
Kjellman, Linnéa
Zetterkvist, Hans
Stockhaus, Claes

Burman, Annicka
Ottosson, Kim G
Brynielsson, Hans
Villaverde, Angel
Rex, Mathias
Ottosson, Sverker
Möller, Ingrid
Algotsson, Maria
Walfridsson, Anna
Skalin, Johnny
Nordlund, Sven
Björnefax, Jan

(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)
(MP)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)

Marianne Nilsson
Bo Bergh

Maria Räfsbäck
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X
X
X
X
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X
X
X
X
X

Christiane Rüdiger

X
X
X
X
X
X
Ove Skalin
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