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Tid 
Ajournering 

Kl 13.00-14.50, 15.55-16.12 
Kl 15.15-15.55 

Plats Kommunfullmäktigesalen i kommunhuset 

Beslutande Närvarande ledamöter och ersättare enligt bilaga 1 

Sekreterare Johanna Kangas 

Justeras 2013-10-08 

  

  

Underskrifter  Rodney Engström Johanna Kangas 
  ordförande sekreterare 

  

  

  Elisabeth Gisslin Burman Britt-Marie Ståhl Olsson 
  Justerare Justerare 

  

Protokollet omfattar §§ 180-185 och 188-198, samt bilaga 1. 
 
Det noteras att § 186 ”Ny organisation för socialnämnden” och § 187  
”Val av ordförande, vice ordförande, ledamöter och ersättare till social-
nämnden” justeras omedelbart och därmed återfinns i separat protokoll. 

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

Kommunfullmäktige 
 
Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum 

2013-09-30 2013-10-08 2013-10-09 
Anslaget tas ned tidigast Överklagandetid 

2013-11-06 2013-10-09 - 2013-10-30 
Protokollet finns tillgängligt på Internet (www.sundsvall.se) eller hos 

Koncernstabens kansli 
 

 
  

http://www.sundsvall.se/
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Justering 
I tur att justera protokollet är Elisabeth Gisslin Burman och Britt-Marie 
Ståhl Olsson med Margareta Engström och Burhan Hussein som ersättare. 
 
– – – – 
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KS-2013-00006 
 

§ 180 Tema om Hållbarhet och hållbar utveckling i en 
global kommun 

Bakgrund 
Miljödirektör Andreaz Strömgren introducerar temat genom att visa en 
film om RIKARE, Sundsvalls kommuns strategi för hållbar tillväxt 2021.  
 
Därefter föreläser Karl-Henrik Robért om strategier för att arbeta med 
hållbar tillväxt i kommuner och företag. Staffan Landin, frilansskribent 
och föreläsare om hållbar utveckling, ger sedan en bild av hur den hållbara 
utvecklingen i världen ser ut idag, och hur den förändrats över tid.  
 
– – – – 
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KS-2013-00005 
 

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

Överläggning 
Vid dagens sammanträde informerar kommundirektören om följande 
punkter: 
 
o Undersökning från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om 

kommunens tjänsteleveranser inom olika serviceområden. Sundsvalls 
”Nöjd Kund Index” (NKI) har förbättrats mellan 2011 och 2013. 
Bland annat så är företagen i Sundsvall nöjdare med den service de får 
idag.  

o Sundsvalls kommun är nominerad till eDiamond Award. 
o Skandiadagen 13 november, om välfärdens utmaningar i framtiden. 

Där kommer det att vara en politisk debatt. Evenemanget kommer att 
sändas i webb-tv.  

 

– – – – 
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KS-2013-00004 
 

§ 182 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 Arthur Löwinger ställer frågan om när de nya busshållplatserna 

kommer att ändras tillbaka igen, så att utsläpp av de ökade 
bilavgaserna på fordon, som måste vänta efter bussen, kan reduceras 
till ett minimum.  
Frågan besvaras av stadsbyggnadsnämndens ordförande Erland 
Solander (M) vid nästa fullmäktigesammanträde den 28 oktober 2013. 
 

o Arthur Löwinger ställer en fråga om bron på Västra vägen till Bergs-
åker kommer att byggas om, så att trafiken kan flyta ordentligt.  
Frågan besvaras av stadsbyggnadsnämndens ordförande Erland 
Solander (M) vid nästa fullmäktigesammanträde den 28 oktober 2013. 
 

o Arthur Löwinger ställer en fråga om kommunen planerar att ställa i 
ordning (rensa) Selångersån från Mittuniversitetet Campus upp till 
Selångersån.  
Frågan besvaras av stadsbyggnadsnämndens ordförande Erland 
Solander (M) vid nästa fullmäktigesammanträde den 28 oktober 2013. 
 

o Arthur Löwinger ställer en fråga om kommunen planerar att restaurera 
och göra iordning de rastbänkar, anslagstavlor och trätrappor som 
finns utefter vandringslederna på Norra berget.  
Frågan besvaras av kultur- och fritidsnämndens ordförande Reinhold 
Hellgren (C) vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde den 28 
oktober 2013. 
 

o Seppo Saloheimo ställer en fråga om fullmäktige är ovillig att överta 
ansvaret för vår regionala utveckling?  
Frågan besvaras av kommunstyrelsens ordförande Jörgen Berglund 
(M).  
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o Jan-Erik Vikström ställer en fråga om kommunens kommande 
avfallsplan och Sundsvalls kommuns syn på verksamheter inom 
återbruksbranschen.  
Frågan besvaras av kommunstyrelsens infrastruktur- och 
serviceutskottets ordförande Sverker Ottosson (MP). 

Underlag 
• Fråga från Arthur Löwinger, 2013-07-24 
• Fråga från Arthur Löwinger, 2013-07-24 
• Fråga från Arthur Löwinger, 2013-07-24 
• Fråga från Arthur Löwinger, 2013-07-24 
• Fråga från Seppo Saloheimo, 2013-09-20 
• Fråga från Jan-Erik Vikström, 2013-09-20 
 
– – – – 
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KS-2013-00007 
 

§ 183 Korta frågor - korta svar 
Inga frågor ställs vid dagens sammanträde.  
 
– – – – 
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KS-2013-00611, KS-2013-00665, KS-2013-00720 
 

§ 184 Inkomna motioner 

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

 
o Motion (C) om Uppdatera landsbygdsprogrammet 
o Motion (SD) om Krafttag för nollvision beträffande hemlöshet 
o Motion (V) För en mer trafiksäker miljö 

Bakgrund 
Tre motioner har lämnats in till dagens sammanträde. 

Beslutsunderlag 
• Motion (C) om ”Uppdatera landsbygdsprogrammet”, inkom  

2013-08-22 
• Motion (SD) om ”Krafttag för nollvision beträffande hemlöshet”, 

daterad 2013-09-16 
• Motion (V) ”För en mer trafiksäker miljö”, daterad 2013-09-30 
 
– – – – 
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KS-2013-00712 
 

§ 185 Inkomna interpellationer 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att interpellationen om regional utveckling, daterad 2013-09-27, får 

ställas.  

Bakgrund 
En interpellation har lämnats in till dagens sammanträde. Inkomna 
interpellationer besvaras vid sammanträdet efter interpellationen väckts.  

Beslutsunderlag 
• Interpellation från Peder Björk (S) till Jörgen Berglund (M) om 

regional utveckling, daterad 2013-09-27 (utskickat med e-post) 
 
– – – – 
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KS-2013-00010 
 

§ 188 Valärenden 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bifalla Charlotta Hellhoffs (M) avsägelse som nämndeman på 

Tingsrätten, 
 

att utse Tomas Burman (M) till nämndeman på Tingsrätten efter 
Charlotta Hellhoff (M) för återstående delen av mandatperioden, 

  
att bifalla Nathalie Diveby Qvists (M) avsägelse som ersättare i barn- 

och utbildningsnämnden, 
  
att utse Bo Berg (M) till ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter 

Nathalie Diveby Qvist (M) för återstående delen av mandat-
perioden. 

  
att utse Jörgen Berglund till ledamot i Ägarråd för Medelpads 

Räddningstjänstförbund efter Magnus Sjödin (M), 
  
att utse Jörgen Berglund (M) till ersättare för ägarombud till Sundsvalls 

kommuns Industrifastighetsutveckling AB (SKIFU) efter Magnus 
Sjödin (M), 

  
att utse Jörgen Berglund (M) till ägarombud till Mitthem AB efter 

Magnus Sjödin (M). 
  
att bifalla Christiane Rüdigers avsägelse som ledamot i Mitthem AB, 
  
att utse Hicham Elkahtib (V) till ny ledamot i Mitthem AB efter 

Christiane Rüdiger (V).  
 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse 2013-09-13, reviderad 2013-09-20, samt 

kompletteringar upplästa vid sammanträdet 
 
– – – – 
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KS-2012-00221 
 

§ 189 Renhållningsordning med avfallsplan och 
lokala föreskrifter för Sundsvalls kommun 
2015–2020 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna samrådsredogörelsen, 
  
att anta renhållningsordning med avfallsplan och lokala föreskrifter 

för perioden 2015-01-01 – 2020-12-31, 
  
att kostnader för åtgärder enligt avsnitt 3 i renhållningsordning med 

avfallsplan och lokala föreskrifter för perioden 2015-01-01 – 
2020-12-31, finansieras inom nämndernas ramar, samt 

  
att insatser mot nedskräpning ska ingå i partiernas arbete med MRP 

2015-2016, med plan för 2017 och 2018. 

Bakgrund 
Ärendet innebär att ta fram en ny avfallsplan och att aktualisera de lokala 
föreskrifterna om avfallshanteringen i Sundsvall. Nuvarande plan gäller 
till 2014-12-31, men en ny plan bör finnas antagen av kommunfullmäktige 
i september 2013 för att gälla från januari 2015. Tiden mellan beslut och 
när planen börjar gälla behövs för att ge Reko Sundsvall AB tid för att 
upphandla entreprenör för insamling av hushållsavfall. Den nya planen 
blir kommunens viljeinriktning inför denna upphandling. 

Överläggning och beslutsgång 
Lena Österlund (S), Sverker Ottosson (MP) och Kim G Ottosson (V) 
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 
Kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.  

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2013-09-16, § 231 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-08-14 
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• Reviderat förslag till renhållningsordning med avfallsplan och lokala 
föreskrifter om avfallshantering för Sundsvalls kommun 2015-2020 

• Samrådsredogörelse för förslag till renhållningsordning med avfalls-
plan, 2013-07-05 

• Sändlista samrådsremiss avfallsplan 
 
– – – – 
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KS-2013-00412 
 

§ 190 Begäran om utökad ekonomisk ram för Internet 
och bredbands-TV i äldreboende 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå socialnämndens begäran om utökad ram med 2,5 mkr för 

2014 för införande av trådlöst Internet och brett utbud av TV-
kanaler i kommunens äldreboenden, samt 

  
att eventuell finansiering av ovanstående istället hanteras i partiernas 

arbete med mål och resursplan 2015-2016 med plan för 2017-2018. 

Bakgrund 
I december 2011 lämnade den socialdemokratiska kommunfullmäktige-
gruppen in en motion om att samtliga hyresgäster på Sundsvalls kommuns 
äldreboenden ska ha tillgång till trådlöst internet och ett brett utbud av TV-
kanaler. 
 
I september 2012 beslutade kommunfullmäktige  

• att socialtjänsten får i uppdrag att inom ram utreda möjlighet att ge 
alla äldreboenden i Sundsvall tillgång till trådlöst internet och brett 
utbud av TV-kanaler 

• att med ovanstående uppdrag anse motionen besvarad 
 

Socialtjänsten presenterade den bedömda kostnaden i samband med att 
socialnämndens arbetsutskott tog del av lägesrapporten för bifallna motioner. 
Socialnämnden beslutade därefter att hos kommunfullmäktige begära utökad 
ekonomisk ram från och med 2014 för genomförande av åtgärden. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2013-09-16, § 234 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-07-29 
• Socialnämndens protokoll, 2013-04-17, § 58 
• Socialtjänstens skrivelse, 2013-04-05 
• Kommunfullmäktiges protokoll, 2012-09-17, § 173 
• Motion (S) om att modernisera Sundsvalls kommuns äldreboende, 

inlämnad 2011-12-15 
 
– – – – 
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KS-2013-00559 
 

§ 191 Informationsanläggning och utställning vid E4 
Västbo 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna genomförandeavtal gällande anläggningsåtgärder i 

Västbo, Sundsvalls kommun, 
  
att godkänna att anläggningen och utställningen i Västbo ska övertas 

av Sundsvalls kommun efter godkänd slutbesiktning, 
  
att finansiering av drift- och underhållskostnader för 2015 och framåt, 

ska ingå i partiernas arbete med mål och resursplan 2015-2016, 
med plan för 2017 och 2018, 

  
att uppdra till stadsbyggnadsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden 

att inför partiernas arbete med MRP 2015-2016, med plan för 2017 
och 2018, återkomma till kommunfullmäktige med en beskrivning 
och analys av drift och underhållsbehov, åtgärder och kostnader, 
som en följd av den nya sträckningen av E4, samt 

  
att kommunstyrelsen ska bekosta drift och underhåll för anläggningen 

och utställningen i Västbo för 2014 om 50 000 kronor inom 
nämndens ram. 

Bakgrund 
Förslaget till genomförandeavtal gällande anläggningsåtgärder i Västbo, 
Sundsvalls kommun, innebär att Trafikverket och Länsstyrelsen i Väster-
norrlands län tillsammans finansierar projektering och byggande av en 
informationsanläggning inklusive utställning till en kostnad av ca 12,5 
mnkr. 
 
Den färdigställda anläggningen föreslås i genomförandeavtalet därefter 
utan ersättning överlåtas till Sundsvalls kommun. Sundsvalls kommun åtar 
sig därmed drift och underhåll av anläggningen till en beräknad kostnad 
av 50 000 kronor för 2014, och därefter till en uppskattad kostnad av 
150 000 kr årligen. 
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Sundsvalls kommun har full rådighet över anläggningen och utställningen 
efter övertagandet. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2013-09-16, § 235 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-08-21 
• Samarbetsavtal inklusive bilagorna 1-4 
• Genomförandeavtal inklusive bilagorna 1-4, version 2013-08-23 
 
– – – – 
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KS-2013-00229 
 

§ 192 Årsredovisning samt ansvarsfrihet för 
Samordningsförbundet i Sundsvall 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bevilja styrelsen för Samordningsförbundet i Sundsvall ansvars-

frihet för verksamhetsåret 2012 enligt revisorernas förslag i 
revisionsberättelsen, samt 

 
att godkänna årsredovisningen 2012 för Samordningsförbundet i 

Sundsvall. 

Bakgrund 
Samordningsförbundet i Sundsvall har upprättat årsredovisning för 2012 
och förbundets revisorer har lämnat en revisionsberättelse. 

Jäv 
Hans Brynielsson (KD), Lena Österlund (S), och Habib Effati (M) 
anmäler jäv. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2013-09-16, § 236 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-06-13 
• Årsredovisning 2012 för Samordningsförbundet i Sundsvall 
• Revisionsberättelse för Samordningsförbundet i Sundsvall 

avseende 2012 
 
– – – – 
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KS-2013-00315 
 

§ 193 Uppföljning av intern kontroll – risker med 
givande och tagande av muta 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att nämnder, bolagsstyrelser och kommunalförbund även fort-

sättningsvis ska arbeta i enlighet med reglementet för intern 
kontroll och riktlinjer för Sundsvalls kommun avseende mutor och 
andra otillbörliga förmåner för att minska risken för korruption, 
samt 

  
att nämnder, bolagsstyrelser och kommunalförbund återkommande 

genomför utbildningar för förtroendevalda och anställda avseende 
givande och tagande av muta. 

Bakgrund 
Genom kommunstyrelsens beslut, 2011-05-30, § 239, fick nämnderna och 
koncernstaben till uppdrag att genomföra insatser mot givande och 
tagande av muta. Under 2012 har ett flertal insatser genomförts. Dessa 
insatser avrapporteras genom detta ärende. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2013-09-16, § 237 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-06-03 
 
– – – – 
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KS-2013-00440 
 

§ 194 Regler om stöd för det politiska arbetet, 
revidering 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att revidera ”Regler om stöd för det politiska arbetet i Sundsvalls 

kommun”, avsnitt D, att Norra Kajen Exploatering AB ska ingå i 
arvodesgrupp 4, 

  
att arvode och ersättningar, enligt ”Regler om stöd för det politiska 

arbetet i Sundsvalls kommun”, för Norra Kajen Exploatering AB 
ska betalas ut retroaktivt från och med 2013-03-20, 

  
att ”Regler om stöd för det politiska arbetet i Sundsvalls kommun” ska 

gälla för bolag, från och med det datum som anmälan av en 
styrelses sammansättning inkom till Bolagsverket, 

  
att inget arvode ska utgå för uppdrag i Norra Kajen Exploaterings AB 

dotterbolag, 
  
att övriga bolag ska ingå i arvodesgrupp 4, 
  
att stryka Efokus AB från arvodesgrupp 4, samt 
  
att i förekommande fall ändra benämningen på kommunstyrelsen 

utskott till finans- och näringslivsutskottet, plan- och utvecklings-
utskottet samt infrastruktur- och serviceutskottet. 

Bakgrund 
Arvodeskommittén har till uppdrag att bereda förslag till utformning av 
arvoden och andra ersättningar av ekonomisk art för förtroendevalda inom 
Sundsvalls kommun. Detta ärende rör revidering av Regler om stöd för det 
politiska arbetet i Sundsvalls kommun som en följd av ändringar i Stads-
backenkoncernen. Ärendet rör även ändringar av formalia. 
 
  



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

2013-09-30 

  
 
 
 
Sida 

  19 
 

Ordförandens signatur Justerarnas signatur  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2013-09-16, § 239 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-08-21 
• Regler om stöd för det politiska arbetet i Sundsvalls kommun,  

2013-04-16, reviderad 2013-09-03 
• Arvodeskommittens protokoll, 2013-05-23, § 20 
• Arvodeskommittens protokoll, 2013-05-23, § 19 
• Stadsbacken ABs protokoll, 2013-04-22, § 46 
 
– – – – 
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KS-2013-00471 
 

§ 195 Antagande av detaljplan för ett område norr om 
Bjälkvägen, Solhöjden 31, bostäder, Haga 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta detaljplanen, reviderad 2013-05-27, för område norr om 

Bjälkvägen, Solhöjden 31, enligt ÄPBL 5:29. 

Bakgrund 
Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att inom planområdet, Sol-
höjden 31, uppföra bostadsbebyggelse i form av ett 60-tal lägenheter med 
parkering i garage. 

Överläggning  
Sverker Ottosson (MP) yrkar att ärendet återremitteras för att komplettera 
detaljplanen med en Q-märkning av Heffners herrgård för att säkerställa 
byggnadens framtida bevarande. 
 
Linnéa Kjellman (C) yrkar att få lägga till en protokollsanteckning, vilket 
ordföranden godkänner.  
 
Lars Persson (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, och avslag 
på förslaget om återremiss.  
 
Joao Pinheiro (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsgång  
Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag. Han frågar sedan om 
ärendet ska återremitteras. Han finner att ärendet ska avgöras idag. 
 
Därefter konstaterar att ordföranden att det bara finns ett förslag till beslut. 
Han frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget, och finner att 
så är fallet.  

Protokollsanteckning  
Linnéa Kjellman lämnar följande anteckning till protokollet. ”Att särskilt 
beakta den historiska kopplingen och formspråk i Heffners herrgård vid 
exploatering av området.” 
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Reservation 
Sverker Ottosson (MP), Mathias Rex (MP), och Maria Algotsson (MP) 
reserverar sig mot beslutet.  

Jäv 
Sven Bredberg(M) och Hjördis Bredberg (M) anmäler jäv och deltar inte i 
behandlingen av ärendet. De ersätts i tur och ordning av Gunilla Molin 
(M) och Jörgen Nilsson (M). 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2013-09-16, § 242 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-08-02 
• Antagandehandling för detaljplan för ett område norr om Bjälkvägen, 

Solhöjden 31, Haga, 2012-04-10, ändrad 2013-01-29, reviderad  
2013-05-27 

• Stadsbyggandsnämndens protokoll, 2013-06-19, § 92 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse, 2013-05-28, reviderad  

2013-06-11 
 
– – – – 
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KS-2013-00578 
 

§ 196 Försäljning av fastigheten Sundsvall Nolby 
3:40, före detta Svartviks skola 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att sälja fastigheten Sundsvall Nolby 3:40 för 1 625 000 kr. 

Bakgrund 
Infrastruktur- och serviceutskottet beslutade 2013-01-15, § 14 att ge 
service och teknik i uppdrag att sälja fastigheten Sundsvall Nolby 3:40, 
före detta Svartviks skola. Service och teknik har efter försäljningsprocess 
via mäklare träffat överenskommelse med Svartviks Skolfastigheter 
Ekonomisk förening om försäljning av fastigheten. 
 
Köpeskillingen är överenskommen till 1 625 000 kronor och tillträdes-
dagen till senast 2013-12-01. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2013-09-16, § 243 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-08-09 
• Köpekontrakt mellan Sundsvalls kommun och Svartviks Skolfastig-

heter Ekonomisk förening, 2013-07-11 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2013-01-15, § 14 
 
– – – – 
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KS-2013-00011 
 

§ 197 Frågor enligt kommunallagen 
Inga frågor ställs vid dagens sammanträde.  
 
– – – – 
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KS-2013-00008 
 

§ 198 För kännedom 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att lägga ärendena till handlingarna. 

Ärenden 

• Redovisning av förbrukningen av anslaget till kommunfullmäktiges 
förfogande för oförutsedda behov, daterad 2013-09-18 

• Socialtjänstens skrivelse 2013-07-23 om ”Rapportering av ej verk-
ställda beslut enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) 28 a § 2:a kvartalet 2013” (KS-2013-00643,  
SN-2012-00014-36) 

• Socialtjänstens skrivelse 2013-08-14 om ”Rapport icke verkställda 
beslut SoL per 30 juni 2013” (KS-2013-00644, SN-2013-00013-65) 

• E-post om tillgänglighet i Sundsvalls kommun (KS-2013-00530) 

• Anmälan av länsstyrelsens röstsammanräkningsprotokoll för efter-
trädarval i kommunfullmäktige (KS-2013-00016) 

• Valärenden – vakanta uppdrag per 2013-09-13, reviderad 2013-09-20, 
utskickat med e-post (KS-2013-00010) 

 
– – – – 
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Ledamöter 

 
Parti 

 
Närvarande1 

 
Tjänstgörande ersättare 

Tjänstgör 
paragraf 

     

Peder Björk (S) X   
Anita Bdioui (S) - Patrik Eriksson 180-185, 188-198 
Diana Kapitanska (S) X   
Kjell B Andersson (S) X   
Lars-Åke Andersson (S) X   
Roland Grafström (S) X   
Stefan Broman (S) X   
Bodil Hansson (S) X   
Anders Hedenius (S) X   
Dorthy Eriksson (S) X   
Janina Öhrberg (S) - Börje Bergström 180-185, 188-198 
Leif Nilsson (S) - Adele Flodin 180-185-188-198 
Åsa Ulander (S) X   
Håkan Byberg (S) X   
Soili Sollén (S) X   
Jonas Väst (S) X   
João Pinheiro (S) X   
Elisabeth Unander (S) X   
Roger Johansson (S) X   
Christina Nordenö (S) - Ronny Fröwall 180-185,188-198 
Niklas Säwén (S) X   
Cathrine Edström (S) X   
Lena Österlund (S) X, ej § 192 pga. jäv    
Bo Markusson (S) - Malin Larsson 180-185, 188-198 
Lena Sjöberg (S) X   
Jan-Olov Lampinen (S) X   
Ulla-Britt Lagergren (S) X   
Tommy Eriksson (S) X   
Britt-Marie Ståhl Olsson (S) X   
Burhan Hussain (S) X   
Niclas Burvall (S) X   
Ann-Charlotte Evrung (S) X   
Christina Ericsson (M) - Jörgen Tjernell 180-185, 188-198 
Tom Emanuelz (M) X   
Mats-Johan Adner (M) X   
Ulla-Carin Åslund Andersson (M) X   
Viktoria Jansson (M) - Sigbritt Ericsson 180-185,188-198 
Mikael Gäfvert  (M) X   
Eva Lohman (M) X   
Sven Bredberg (M) X, ej § 195 pga. jäv Gunilla Molin 195 
David Svensson (M) X   
Habib Effati (M) X, ej § 192 pga. jäv   
Åse Johansson (M) X   
Margareta Engström (M) X   
Rodney Engström (M) X   

                                                           
1 Närvaro markeras med X, frånvaro markeras med -.  
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Per-Magnus Forsberg (M) X   
Erland Solander (M) - Marianne Nilsson 180-185, 188-198 
Jan Heijbel (M) X   
Bertil Swenson (M) X   
Daniel Lundin (M) - Patrik Gustavsson 180-185, 188-198 
Hjördis Bredberg (M) X, ej § 195 pga. jäv  Jörgen Nilsson 195 
Else Ammor (M) X   
Elisabeth Gisslin Burman (M) X   
Börje Israelsson (M) X   
Efva Åström (M) - Jennie Elfström 180-185, 188-198 
Elin Nilsson (M) X   
Pär Ahlberg (M) X   
Stefan Falk (FP) X   
Leif Carlsson (FP) - Maria Räfsbäck 180-185, 188-198 
Maria Lilja (FP) X   
Arne Engholm (FP) X   
Annelie Luthman (FP) X   
Lars Persson (FP) X   
Ulla Norgren (FP) X   
Hans Forsberg (C) - Anders Henriksson 180-185, 188-198 
Kjell Bergkvist (C) X   
Linnéa Kjellman (C) X   
Hans Zetterkvist (V) X   
Christiane Rüdiger (V) X, §§ 181-185-188-198 Hicham Elkathib 180 
Annicka Burman (V) X   
Kim G Ottosson (V) X   
Hans Brynielsson (KD) X, ej § 192 pga. jäv   
Angel Villaverde (MP) X   
Mathias Rex (MP) X   
Sverker Ottosson (MP) X   
Ingrid Möller (MP) X   
Maria Algotsson (MP) X   
Ove Skalin (SD) X   
Johnny Skalin (SD) X   
Sven Nordlund (SD) X   
Jan Björnefax (SD) X   



Närvarolista Bilaga 1
KOMMUN
FULLMÄKTIGE
SUNDSVALL

Avser §§ 180-185,188-198.

Närvaro vid §§ 186-187 återfinns i
separat protokoll.

Sida

3 (3)

Sammanträdesdatum

2013-09-30

Ersättare Parti Närvarandel Tjänstgör paragraf

Patrik Eriksson (S) X 180-18S,IRR-198
Mari MarelI (S) -

Lena Sjölen (S) X
Evert Nederberg (S) X
Börje Bergström (S) X 180-185,188-198
Adele Flodin (S) X 180-185.188-198
Michael Sjödin (S) X
Stefan Eriksson (S) X
Arianne Sundman (S) -

Ronny Fröwall (S) X 180-185.188-198
Olof Andersson (S) X
Priscilda Helenius (S) -

Magnus Ragnarsson (S) -

Malin Larsson (S) X 180-185,188-198
Ulf Sjölinder (S) X
Leif Söderberg (S) X
Vakant (S) Ingen ny ers kan utses av Lst
Jörgen Tjemell (M) X 180-185,188-198
Sigbritt Ericsson (M) X 180-185.188-198
Inga-Britta Karlsson (M) -

Marianne Nilsson (M) X 180-185,188-198
Bo Bergh (M) -

Patrik Gustavsson (M) X 180-185.188-198
Jennie Elfstrom (M) X 180-185.188-198
Gunilla Molin (M) X 195
Jörgen Nilsson (M) X 195
Vakant (M) Ingen ny ers kan utses av Lst
Vakant (M) Ingen ny ers kan utses av Lst
Vakant (M) Ingen ny ers kan utses av I.st
Maria Räfsbäck (FP) X 180-185,188-198
Marie Melsom (FP) X
Johanna Höckert Bylander (FP) X,~~ 181-185,188-198
Inga-Lill Häggiund (FP) X
Anders IIenriksson (C) X 180-185,188-198
Jan-Ola Andersson (C) X
Hicham Elkahtib (V) X 180
Niklas Högdahl (V) X
Liza-Maria Norlin (KD) -

Bertil Hömqvist (KD) X
MariAnne Andersson (MP) X
T ina Hellberg (MP) X
Sture Norlin (MP) X
Jan Selander (SD) X
Lars Skoglund (SD) X

2 Närvaro markeras med X. frånvaro markeras med -.
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