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Tid
Ajourneringar

Kl 13.00-16.05
Kl. 14.30-14.50

Plats

Kommunfullmäktigesalen i kommunhuset

Beslutande

Beslutande och närvarande ledamöter och ersättare enligt bilaga 1

Sekreterare

Johanna Kangas

Justeras

2012-10-22

Underskrifter

Rodney Engström
ordförande

Johanna Kangas
sekreterare

Else Ammor
Justerare

Christina Nordenö
Justerare

Protokollet omfattar §§ 176 – 192, samt bilaga 1
Bevis/anslag
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Avser sammanträde med

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum

Justeringsdatum

Anslagsdatum

2012-10-15

2012-10-22

2012-10-22

Anslaget tas ned tidigast

Överklagandetid

2012-11-19

2012-10-22 – 2012-11-12

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

Koncernstabens kansli
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Minnestal och en stunds tystnad
Ordföranden för kultur- och fritidsnämnden Reinhold Hellgren (C) håller
ett minnestal för den avlidne kommunfullmäktigeledamoten
Mats Mehlin (C). Efter minnestalet hedras Mats Mehlin med en stunds
tystnad.
––––
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Justering
I tur att justera protokollet är Else Ammor och Christina Nordenö med
David Svensson och Lena Sjöberg som ersättare.
––––
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§ 176 Dagordning
Kommunfullmäktiges ordförande informerar om att punkten ”Information
från kommundirektören” utgår.
––––
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§ 177 Ordningsregler vid kommunfullmäktiges
sammanträden
Fullmäktiges ordförande Rodney Engström (M) lämnar information om
ordningsregler.
• Vid en begäran om ordningsfråga ska ledamoten först tala om vad
ordningsfrågan rör, innan ordföranden tar ställning till om frågan får
utvecklas.
• Alla yrkanden som läggs fram av ledamöterna och som inte redan
finns dokumenterade i handlingarna lämnas till podiet skriftligen.
• Ledamöterna uppmanas undvika att komma upp till podiet under
pågående sammanträde, eftersom att det stör arbetet som presidiet och
sekreterarna utför.
Slutligen avböjer sig också ordföranden råd med förslag på hur
sammanträdet ska genomföras, som framförs genom rop från bänkarna.
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KS-2012-00004

§ 178 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 Håkan Johansson ställer frågor om dagens oljeberoende ska ersättas
med höjt CO2-utsläpp. Magnus Sjödin (M), kommunstyrelsens ordförande, besvarar frågorna både skriftligt och muntligt.
o Björn Westerlund frågar om broavgifter.
Lars Persson (FP) besvarar frågan.
o Patrik Nyberg ställer en fråga om stadshusets nya entré gällande om
och när den blir. Frågan besvaras av stadsbyggnadsnämndens
ordförande Erland Solander (M).
o Seppo Saloheimo ställer en fråga om det inte finns outnyttjade åtgärder för att återställa en bättre luftkvalitet i stan, t.ex. för människor
i området på Köpmangatan och Skolhusallén. Frågan besvaras av
stadsbyggnadsnämndens ordförande Erland Solander (M).
o Ingmar Söderström ställer en fråga om varför det är så stora skillnader
på Sundsvalls kommuns syn på trafiksäkerhet inom olika stadsplanelagda områden. Frågan besvaras av stadsbyggnadsnämndens ordförande Erland Solander (M).
o Lars Holmgren frågar om trafiksituationen i Sundsvall, varför
kommunen flyttar busshållsplatser i körbanor och förser smala vägar
med höga sylvassa trottoarkanter. Frågan besvaras av
stadsbyggnadsnämndens ordförande Erland Solander (M).
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Underlag
• Fråga från Håkan Johansson, 2012-05-10
• Fråga från Björn Westerlund, 2012-10-03
• Fråga från Patrik Nyberg, 2012-10-05
• Fråga från Seppo Saloheimo, 2012-10-06
• Fråga från Ingmar Söderström, 2012-10-09
• Fråga från Lars Holmgren, 2012-10-11
––––
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KS-2012- 00006

§ 179 Tema om elevdemokrati
Till dagens sammanträde är demokratisamordnarna Pia Fjällmo och
Elisabeth Oxelhöjd, samt Eva Lundmark, rektor Bosvedjeskolan, inbjudna
för att berätta om elevdemokrati. De svarar också på ledamöternas frågor.
––––
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KS-2012-00007

§ 180 Korta frågor – korta svar
Bakgrund
Vid kommunfullmäktiges sammanträden har varje ledamot möjlighet att
ställa frågor till övriga ledamöter i kommunfullmäktige.
Överläggning
• Roland Grafström (S) frågar var rivningsmassorna från Norra Kajen
tar vägen?
Birgir Hjörleifsson (MP), miljönämndens ordförande, svarar att frågan är
komplex. För det första har rivningsentreprenören ansökt om rivningslov
för byggnaderna. Det innebär att massorna sorteras. Förorenade massor
som ligger i marken är det ännu inte bestämt hur de ska hanteras, där
avvaktar kommunen ytterligare undersökningar. De massor som finns
under grundvattennivå får dumpas i havet. För massorna som är över
grundvattennivån är förslaget att de ska täcka gamla soptippen i Hillstamon.
• Christiane Rudiger (V) frågar med anledning av förvaltningsrättens
upphävande av kommunstyrelsens beslut om konkurrensutsättning av
personlig assistans. Hur går man vidare i frågan, och när tas beslutet
upp i kommunfullmäktige?
Magnus Sjödin (M), kommunstyrelsens ordförande, svarar att just nu
utreds alternativen till hur ärendet kan behandlas. Rodney Engström (M),
kommunfullmäktiges ordförande, svarar att frågan får hanteras när svaret
inkommit.
• Johnny Skalin (SD) undrar var Sverigedemokraternas motion om att
förbättra situationen för stadens hemlösa är i ärendehanteringen?
Sverker Ottosson (MP), ordförande i infrastruktur- och serviceutskottet,
svarar att motionen finns på ärendelistan till infrastruktur- och
serviceutskottets nästa sammanträde.
• Ann-Charlotte Evrung (S) undrar vad som hänt efter det att
fullmäktige biföll motionen om traineeår för elever som går vård- och
omsorgsprogrammet?
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Sverker Ottosson (MP), ordförande i infrastruktur- och serviceutskottet,
svarar att han på stående fot inte kan ge svar på frågan. Else Ammor (M),
socialnämndens ordförande, svarar att socialnämnden beslutat att genomföra ett traineeår för dem som gått ut vård- och omsorgsprogrammet.
• Soili Sollén (S) frågar hur nedgraderingen av vårdpersonalens
lönepengar kommer att påverka statusen på deras yrke?
Else Ammor (M), socialnämndens ordförande, svarar att det under några
år har gjorts en ganska bred lönesatsning på omsorgs- och vårdpersonal.
De här kategorierna anställda i Sundsvalls kommun har en lönenivå som
är lite över lönenivån i övriga landet. Det som kommer ha mest betydelse
är att undersköterskor får en bättre arbetsmarknad, att få flera arbetsgivare
att välja mellan till exempel, än just bara kommun och landsting.
––––

Ordförandens signatur

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida

2012-10-15

11

KS-2012-00769

§ 181 Inkomna motioner
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

överlämna nedanstående motionen till kommunstyrelsen för
beredning:
o Motion (S) om kommunen som icke-valsalternativ

Bakgrund
En motion har lämnats in till dagens sammanträde.
Beslutsunderlag
• Motion (S) om kommunen som icke-valsalternativ,
daterad 2012-10-10, uppläst vid sammanträdet
––––
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KS-2012-00696, KS-2012-00713, KS-2012-00788

§ 182 Inkomna interpellationer
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

Christiane Rüdiger (V) får ställa en interpellation till Else Ammor
(M), socialnämndens ordförande, angående beroendemottagningen,

att

Jan-Olov Lampinen (S) får ställa en interpellation till Birgir
Hjörleifsson (MP), miljönämndens ordförande, angående den
dåliga luftkvalitén i Centrala Sundsvall,

att

Johnny Skalin (SD) får ställa en interpellation till Hans Forsberg
(C), ordförande i NAVI, angående invandringsmottagningen till
Sundsvall.

Bakgrund
Tre interpellationer har lämnats in till dagens sammanträde.
Interpellationerna besvaras vid kommunfullmäktiges nästkommande
sammanträde.
Beslutsunderlag
• Interpellation angående beroendemottagningen, 2012-09-17
•

Interpellation angående den dåliga luftkvalitén i Centrala
Sundsvall, 2012-09-25

•

Interpellation angående invandringsmottagningen till Sundsvall,
2012-10-15

––––
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KS-2012-00010

§ 183 Valärenden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

Ordförandens signatur

att

bifalla Rebecca Lampinens (S) avsägelse som ersättare i kultur- och
fritidsnämnden,

att

bifalla Ina Lindström Skandevalls (FP) avsägelse som ersättare i
nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration
(NAVI),

att

utse Ulla Norgren (FP) till ny ersättare i nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration (NAVI) efter Ina
Lindström Skandevall (FP) för återstående del av mandatperioden,

att

utse Linnéa Kjellman (C) till ny partiföreträdare för Centerpartiet
efter Mats Mehlin (C) för återstående del av mandatperioden,

att

utse Linnéa Kjellman (C) till ombud i Kommunförbundet Västernorrland (Länsförbund) efter Mats Mehlin (C) för återstående del av
mandatperioden,

att

utse Kjell Bergkvist (C) till ombudsersättare i Kommunförbundet
Västernorrland (Länsförbund) efter nuvarande ombudsersättare
Linnéa Kjellman (C) för återstående del av mandatperioden,

att

utse Linnéa Kjellman (C) till ny ersättare i krisledningsnämnden
efter Mats Mehlin (C) för återstående del av mandatperioden,

att

utse Linnéa Kjellman (C) till ny ledamot i kommunstyrelsen efter
Mats Mehlin (C) för återstående del av mandatperioden,

att

utse Kjell Bergkvist (C) till ny ersättare i kommunstyrelsen efter
nuvarande ersättaren Linnéa Kjellman (C) för återstående del av
mandatperioden,
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att

utse Kjell Bergkvist (C) till ny ledamot i Leader Mittlands styrelse
efter Mats Mehlin (C) för återstående del av mandatperioden,

att

utse Linnéa Kjellman (C) till ny ägarombudsersättare i:
o Korsta Oljelager AB
o Sundsvalls Hamn AB och
o Sundsvalls Oljehamn AB
efter Mats Mehlin (C),

att

utse Rebecca Lampinen (S) till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Sara Osman (S) för återstående del av mandatperioden.

att

utse Jeanette Hedlund (S) till ny ersättare i kultur- och
fritidsnämnden efter Rebecka Lampinen (S) för återstående del av
mandatperioden.

att

utse Linnéa Kjellman (C) till ägarombud i Näringslivsbolaget AB.

Beslutsunderlag
• Koncernstabens skrivelse 2012-10-11, separat utskickat via e-post,
samt kompletteringar upplästa vid sammanträdet
––––
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KS-2012-00557

§ 184 Delårsrapport januari-augusti 2012 för
kommunen och kommunkoncernen
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna delårsrapport januari-augusti 2012 för kommunen och
kommunkoncernen med revideringar daterade 2012-09-25 och
2012-10-01,

att

godkänna barn- och utbildningsnämndens återrapportering av
åtgärdsplan,

att

avslå kultur- och fritidsnämndens begäran om att använda ackumulerat överskott på totalt 1 mnkr,

att

bevilja valnämndens begäran om att använda ackumulerat överskott på 80 tkr

att

finansiera valnämndens användning av ackumulerat överskott ur
kommunfullmäktiges budget för användning av ackumulerat
överskott,

att

finansiera nämnden för vuxenutbildning, arbetsmarknad och
integrations tillskott med 4 mnkr med en sänkning av årets
budgeterade resultat.

Bakgrund
Koncernstaben har sammanställt delårsrapporten för januari-augusti 2012.
Resultatet uppgår till 332,6 mnkr för kommunen vilket är 87,6 mnkr bättre
än resultatet för samma period 2011. Resultatprognosen för 2012 uppgår
till 179,1 mnkr.
Överläggning och beslutsgång
Annelie Luthman (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till
beslut. Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut, detta
blir också kommunfullmäktiges beslut.
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Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll, 2012-10-01, § 209
• Koncernstabens skrivelse, 2012-09-21
• Koncernstaben (service och teknik), rapport ”Investeringstakt”
• Koncernstaben, Delårsrapport januari-augusti 2012, prognos för 2012,
Sundsvalls kommun, reviderad 2012-09-25, reviderad 2012-10-01
• Kommunrevisionens utlåtande samt revisionsrapport, oktober 2012,
delades ut vid sammanträdet
––––
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KS-2012-00651

§ 185 Slutredovisning av MRP - uppdrag
per 2012-08-31
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna slutredovisningen av följande MRP-uppdrag:
•
•
•
•
•
•
•
•

att

MRP-uppdrag V&O 4, 2011- Parboendegaranti
MRP-uppdrag V&O 20, 2011 – Förstärkning av
överförmyndarnämndens budget
MRP-uppdrag SAM 6b, 2011/ N&A 4, 2011 –
Landsbygdsutveckling/ Kommundelslyftet Deluppdrag
”årlig utvecklingspott för landsbygdsutveckling”
MRP-uppdrag N&A 2a, 2011 - Näringslivsutveckling /
rekrytering näringslivschef
MRP-uppdrag N&A 16, 2011 - Inrätta
företagshandläggare för bättre företagsservice
MRP-uppdrag LED/VHT 16, 2011 - Mer optimerad och
effektiviserad lokalanvändning
MRP-uppdrag LED/VHT 20a, 2011 - Långsiktig strategi
för investeringsbudget
MRP-uppdrag LED/VHT 20b, 2011- Förslag på
investeringsbudget 2012-15 + mot 2021, samt

förklara de ovanstående uppdragen avslutade.

Bakgrund
Koncernstaben har sammanställt de uppdrag som nämnderna har slutredovisat sedan april 2012 för kommunfullmäktiges godkännande.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll, 2012-10-01, § 210
• Koncernstabens skrivelser, 2012-09-12, 2012-07-13,
2012-08-02 (3 st), 2012-06-18, 2012-07-16, 2012-06-20
• Kommunstyrelsens protokoll, 2012-09-03, §§ 175-181
––––
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KS-2012-00605

§ 186 Mål och resursplan 2013-2014 – utveckling och
effektivisering av verksamhetsstödet
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

ge kommunstyrelsen i uppdrag att återkomma till kommunfullmäktige senast december 2012 med förslag på erforderliga
effektiviseringsåtgärder, samt organisationsförändringar för
verksamhetsstödet, så att målen enligt Mål och resursplan 20132014 med plan för 2015-2016 uppnås,

att

50 mnkr av de AFA-medel (Totalt 88 mnkr) som återbetalas
under 2012 tas i anspråk för omställningsåtgärder under hösten
2012,

att

ge kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra omställningsåtgärder hösten 2012 kopplade till AFA-medlen ovan, samt

att

förstärka kommunstyrelsens ram med 4,0 mnkr under 2013 för
att finansiera de ovanstående uppdragen.

Bakgrund
Kommundirektören har under sommaren utrett tillvägagångssätt för att
genomföra de effektiviseringar som beslutades av fullmäktige i Mål och
resursplanen för 2013-2014. De effektiviseringar som omfattas av utredningen är förbättrad upphandling, effektiviserad administration och
generell effektivisering i alla nämnder utom socialnämnden.
Överläggning och beslutsgång
Peder Björk (S) yrkar bifall till samma beslutsförslag avseende att-sats ett
som (S) lämnat i kommunstyrelsen, nämligen ”att ge kommunstyrelsen i
uppdrag att återkomma till kommunfullmäktige senast december 2012
med förslag på erforderliga effektiviseringsåtgärder samt
organisationsförändringar för verksamhetsstödet så att målen enligt Mål
och resursplan 2013-2014 med plan för 2015-2016 uppnås”.
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Lars Persson (FP) framför att Koalitionen inte motsätter sig en sådan
formulering avseende att-sats ett.
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut, nämligen
beslutsförslaget från Peder Björk (S). Detta blir också fullmäktiges beslut.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll, 2012-10-01, § 213
• Koncernstabens skrivelse, 2012-08-15, reviderad 2012-08-16,
reviderad 2012-08-21
• Mål och resursplan 2013-2014 – Utveckling och effektivisering av
verksamhetsstödet, rapport juli 2012, 2012-07-27, reviderad
2012-08-16, reviderad 2012-08-21
• Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag till beslut,
2012-08-21
––––
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KS-2012-00505

§ 187 Översyn av Sundsvalls kommuns 25-årsgåva
Kommunfullmäktige beslutar
att

anslaget för minnesgåvor höjs från 700 000 kr till 950 000 kr
från och med 1 jan 2013, samt

att

höjningen av anslaget inarbetas i kommande mål och
resursplaner.

Bakgrund
Sundsvalls kommun vill särskilt uppmärksamma och uppmuntra anställda
som varit arbetsgivaren anställningstrogen i 25 år, detta sker genom att
arbetsgivaren ger den anställde en så kallad 25-årsgåva. Då inga förändringar gällande beloppet för den så kallade resegratifikationen har skett på
många år föreslår koncernstaben att denna summa justeras för att bli jämförlig med övriga gåvor.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll, 2012-10-01, § 220
• Koncernstabens skrivelse, 2012-08-24
––––
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KS-2011-00654

§ 188 Framtida hantering av Sundsvalls livsmiljöbokslut
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

upphäva fjärde att-satsen i kommunfullmäktiges beslut
2006-05-29, § 674.

Bakgrund
Livsmiljöbokslutet (LMB) har funnits i 21 år och har till viss del redovisat
tillståndet i den geografiska kommunen för miljö och folkhälsa men även
kommunkoncernens arbete inom samma områden. Målgruppen för livsmiljöbokslutet har varit politiker, handläggare på förvaltningar och
kommunens bolag, externa aktörer, skolor och intresserade sundsvallsbor.
Kommunstyrelsen har gett miljökontoret i uppdrag att under 2012 utreda
hur kommunkoncernen fortsättningsvis ska arbeta med Livsmiljöbokslutet. Uppdraget har resulterat i en rad åtgärder som beslutats av
kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige föreslås besluta att upphäva fjärde
att-satsen i kommunfullmäktiges beslut 2006-05-29, § 674. Att-satsen har
följande lydelse ”att kultur- och fritidsnämnden rapporterar om arbetet till
kommunstyrelsen, via livsmiljöbokslutet”.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll, 2012-10-01, § 223
• Koncernstabens skrivelse, 2012-09-03, reviderad 2012-09-13
• Kommunstyrelsens protokoll, 2011-09-12, § 287
• Kommunfullmäktiges protokoll, 2006-05-29, § 674
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KS-2012-00117

§ 189 Motion (FP) utbildningsstöd för familjehemsplacerade barn och ungdomar
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

bifalla motionen.

Bakgrund
Maria Lilja och Marie Melsom, Folkpartiet, har i sin motion daterad
2012-01-16 yrkat på utbildningsstöd för familjehemsplacerade barn och
ungdomar. Koncernstaben föreslår, i likhet med socialnämnden, att tillstyrka motionen, samt föreslår att socialnämnden samverkar med barnoch utbildningsnämnden i ärendet.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll, 2012-10-01, § 226
• Koncernstabens skrivelse, 2012-07-05
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll, 2012-06-20, § 74
• Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse, 2012-05-25
• Socialnämndens protokoll, 2012-05-23, § 90
• Socialtjänstens skrivelse, 2012-04-27
• Motion (FP) om utbildningsstöd för familjehemsplacerade barn och
ungdomar, 2012-01-16
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KS-2011-00995

§ 190 Motion (S) för att skapa bättre framtidsutsikter
för familjehemsplacerade barn
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

bifalla motionen, samt

att

uppdra till barn- och utbildningsnämnden, att i samverkan med
socialnämnden, erbjuda familjehemsplacerade barn särskilt stöd i
undervisningen.

Bakgrund
Malin Larsson och Elisabeth Unander, Socialdemokraterna, har
2011-11-14 lämnat en motion till kommunfullmäktige om att Sundsvalls
kommun skall erbjuda särskilt stöd i undervisningen åt familjehemsplacerade barn. Koncernstaben föreslår, i likhet med barn- och utbildningsnämnden, att tillstyrka motionen, samt föreslår att barn-och utbildningsnämnden samverkar med socialnämnden i ärendet.
Överläggning och beslutsgång
Malin Larsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Ordföranden
frågar om fullmäktige beslutar enligt Malin Larssons (S) yrkande och
finner att så är fallet.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll, 2012-10-01, § 227
• Koncernstabens skrivelse, 2012-07-09
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll, 2012-06-20, § 73
• Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse, 2012-02-06
• Socialnämndens protokoll, 2012-05-23, § 90
• Socialtjänstens skrivelse, 2012-04-27
• Motion (S) för att skapa bättre framtidsutsikter för familjehemsplacerade barn, 2011-11-14
––––

Ordförandens signatur

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida

2012-10-15

24

KS-2012-00011

§ 191 Frågor enligt kommunallagen
Bakgrund
Vid kommunfullmäktiges sammanträden har samtliga ledamöter möjlighet
att ställa frågor till de olika nämndernas ordföranden.
Överläggning
• Niklas Säwen (S) frågar kommunstyrelsens ordförande Magnus Sjödin
(M) med anledning av att regeringen beslutat om neddragningar för
Mittuniversitetet:
o Vilka åtgärder har du vidtagit?
o Vilka samtal har du fört?
o Vad har resultaten av samtalet varit?
o Vad kan du tänka dig göra i framtiden?
o Hur skulle du kunna samarbeta tillsammans med oss i
oppositionen i frågan?
Magnus Sjödin (M) svarar på frågorna.
•

Anita Bdioui (S), frågar Sverker Ottosson (MP), avseende vård- och
omsorgspersonalens lönenivå och sambandet mellan lön och yrkets
status.
o Hur tänker du hantera frågan framledes?
Sverker Ottosson (MP), förhandlingsdelegationens ordförande, svarar på
frågan.
•

Roland Grafström (S) undrar över planeringen med busshållplatsen i
Skönsberg som stoppar upp trafiken i rondellen.
o Varför har man gjort så?
o Blir det en miljöfråga, när kanske femton bilar står och väntar
med motorn igång bakom bussen som stannat vid en hållplats?
o Hur blir det om det kommer en ambulans?
Erland Solander (M), stadsbyggnadsnämndens ordförande, svarar på
frågorna.
––––

Ordförandens signatur

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida

2012-10-15

25

KS-2012-00008

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

att

Ärenden
• Redovisning av förbrukningen av anslaget till kommunfullmäktiges
förfogande för oförutsedda behov, daterad 2012-10-04
• Avtal om annan ersättning med Ramirent AB, stadsbyggnadsnämndens beslut med stöd av kommunfullmäktiges beslut 2009-12-14 § 669
(KS-2012-00257)

• Hemställan till länsstyrelsen om röstsammanräkning i kommunfullmäktige för att utse (KS-2012-00021):
o ny ledamot efter Mats Mehlin (C)
• Anmälan av länsstyrelsens röstsammanräkningsprotokoll för efterträdarval i kommunfullmäktige (KS-2012-00021):
o Beslut 2012-09-21 – avgången ersättare Mi Berglin (FP), ny
ersättare Anders Larvia (FP)
o Beslut 2012-09-21 – avgången ersättare Petter Stenberg (S), ny
ersättare Lena Sjölén (S)
o Beslut 2012-09-27 – avgången ledamot Mats Mehlin (C), ny
ledamot Kjell Bergkvist (C), ny ersättare Jan-Ola Andersson (C),
lästes upp vid sammanträdet
• Valärenden – vakanta uppdrag per 2012-09-27 (KS-2012-00010)
• Redovisning av obesvarade motioner per oktober 2012 (KS-2012-00731)
• Redovisning av bifallna motioner per oktober 2012 (KS-2012-00732)
• Information från Stadsbacken AB rörande utbyggnad av VA-nätet på
Alnön och i Njurunda (VA-projekt 2015) (KS-2012-00635)
––––
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