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Tid Kl 13.00−15.10 

Ajourneringar Kl 13.20–13.25 
Kl 14.35–14.55 

Plats Kommunfullmäktigesalen i kommunhuset 

Beslutande Närvarande ledamöter och ersättare enligt bilaga 1 

Voteringar Voteringsresultat enligt bilaga 2–3 

Sekreterare Christofer Nilsson 

Justeras 2014-11-04 

  

Underskrifter  Kjell B Andersson Arianne Sundman 
  ordförande § 1 ordförande §§ 2–28 

  

  

  Hans Forsberg Lina Heidenbeck 
  justerare justerare 

  

  

  Christofer Nilsson   
  sekreterare  

 
Protokollet omfattar §§ 1–28, samt bilagorna 1–3 
 

Bevis/anslag 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
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Sammanträdets öppnande 
I egenskap av ålderspresident i kommunfullmäktige öppnar Kjell B 
Andersson (S) sammanträdet. 
 

– – – – 
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Justering 
Att jämte ålderspresidenten Kjell B Andersson och ordföranden Arianne 
Sundman justera dagens protokoll utses Hans Forsberg och Lina 
Heidenbeck med Hans Zetterkvist och Ingeborg Wiksten som ersättare. 
 
– – – – 
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KS-2014-00595 
 

§ 1 Val av kommunfullmäktiges ordförande för 
mandatperioden 15 oktober 2014–14 oktober 
2018 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att till ordförande i kommunfullmäktige för mandatperioden  

15 oktober 2014–14 oktober 2018 välja Arianne Sundman (S). 

Överläggning 
Lena Österlund (S) yrkar att Arianne Sundman (S) väljs till kommun-
fullmäktiges ordförande. 
 
Ålderspresidenten konstaterar att det finns ett förslag till beslut, och det är 
Lena Österlunds (S) förslag. Ålderspresidenten finner att kommun-
fullmäktige beslutar att utse Arianne Sundman (S) som ordförande i 
kommunfullmäktige för mandatperioden 15 oktober 2014–14 oktober 2018. 
 
– – – – 
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KS-2014-00596 
 

§ 2 Val av kommunfullmäktiges 1:e vice 
ordförande för mandatperioden 15 oktober 
2014–14 oktober 2018 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att till 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige för mandatperioden 

15 oktober 2014–14 oktober 2018 välja Elisabeth Gisslin Burman 
(M). 

Överläggning 
Jörgen Berglund (M) yrkar att Elisabeth Gisslin Burman (M) väljs till 
kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut, och det är 
Jörgen Berglunds (M) förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige 
beslutar att utse Elisabeth Gisslin Burman (M) som 1:e vice ordförande i 
kommunfullmäktige för mandatperioden 15 oktober 2014–14 oktober 
2018. 
 
– – – – 
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KS-2014-00597 
 

§ 3 Val av kommunfullmäktiges 2:e vice 
ordförande för mandatperioden 15 oktober 
2014–14 oktober 2018 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att till 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige för mandatperioden 

15 oktober 2014–14 oktober 2018 välja Burhan Hussain (S). 

Överläggning och beslutsgång 
Lena Österlund (S) yrkar att Burhan Hussein (S) väljs till 
kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande. 
 
Sven Nordlund (SD) yrkar att Anette Dahlin (SD) väljs till 
kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels att utse 
Burhan Hussein (S) till 2:e vice ordförande och dels att utse Anette Dahlin 
(SD) till 2:e vice ordförande. Hon ställer dessa två förslag mot varandra 
och finner att kommunfullmäktige beslutar att utse Burhan Hussein (S) till 
2:e vice ordförande i kommunfullmäktige för mandatperioden 15 oktober 
2014–14 oktober 2018. 

Reservation 
Börje Mattsson (SD), Lars Skoglund (SD), Sven Nordlund (SD), Stig 
Bergström (SD), Jan Björnefax (SD), Roland Persson (SD), Christina 
Vallsten (SD) och Anette Dahlin (SD) reserverar sig mot beslutet. 
 
– – – – 
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KS-2014-00598 
 

§ 4 Val av kommunfullmäktiges presidiekonferens 
för mandatperioden 15 oktober 2014–14 oktober 
2018 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att välja följande ledamöter till presidiekonferensen för mandat-

perioden 15 oktober 2014–14 oktober 2018: 
 
Arianne Sundman (S) 
Burhan Hussain (S) 
Niklas Säwén (S) 
Elisabeth Gisslin Burman (M) 
Alicja Kapica (M) 
Jan Björnefax (SD) 
Stefan Falk (FP) 
Linnéa Kjellman (C) 
Tina Hellberg (MP) 
Hans Zetterkvist (V) 
Liza-Maria Norlin (KD) 

  
att utse Arianne Sundman (S) till ordförande i presidiekonferensen för 

mandatperioden 15 oktober 2014–14 oktober 2018, 
  
att utse Elisabeth Gisslin Burman (M) till vice ordförande i 

presidiekonferensen för mandatperioden 15 oktober 2014–
14 oktober 2018. 

Bakgrund 
Fullmäktige får för fullmäktiges löpande mandatperiod inom sig utse en 
presidiekonferens bestående av fullmäktiges presidium samt därutöver en 
ledamot för varje parti som finns representerat i fullmäktige. Kommunfull-
mäktige utser ordförande och vice ordförande i presidiekonferensen. 

Överläggning och beslutsgång 
Sekreteraren läser upp de namn som företrädare för respektive partigrupp 
har anmält som förslag på ledamöter samt ordförande och vice ordförande 
i presidiekonferensen. 
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Sven Nordlund (SD) yrkar att Jan Björnefax (SD) väljs som ledamot i 
presidiekonferensen för mandatperioden 15 oktober 2014–14 oktober 
2018. 
 
Ordföranden konstaterar att kommunfullmäktige beslutar att välja de 
föreslagna ledamöterna, samt att välja Arianne Sundman (S) till 
presidiekonferensens ordförande och att Elisabeth Gisslin Burman (M) 
blir presidiekonferensens vice ordförande. 
 
– – – – 
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KS-2014-00771 
 

§ 5 Val av kommunrevisionen för mandatperioden 
1 januari 2015 – 31 december 2018 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att välja följande ledamöter till kommunrevisionen för mandat-

perioden 1 januari 2015 - 31 december 2018: 
 
Lena Brunzell (S) 
Olle Åkerlund (S) 
Rodney Engström (M) 
Vakant (SD) 
Göte Stenlund (FP) 
Elisabeth Bergström (C) 
Bo Byström (V) 

  
att utse Rodney Engström (M) till ordförande i kommunrevisionen för 

mandatperioden 1 januari 2015–31 december 2018, 
  
att utse Olle Åkerlund (S) till vice ordförande i kommunrevisionen för 

mandatperioden 1 januari 2015–31 december 2018. 

Bakgrund 
Sveriges kommuner och landsting (SKL) kom 2014-09-11 ut med ett 
cirkulär om skärpta villkor gällande fullmäktiges val av revisorer. Där  
står det att val av revisorer bör ske innan val av ledamöter till kommun-
styrelsen, nämnder och beredningar. 
 
Fullmäktige ska utse sju revisorer för granskning av kommunstyrelsen, 
nämnder och beredningar. För val av revisorer finns det särskilda be-
stämmelser för vem som är valbar. En revisor ska vara oberoende och kan 
inte ha uppdrag i kommunstyrelsen, nämnd eller beredning och kan heller 
inte vara ledamot eller ersättare i fullmäktige (5 kap 20a § kommunal-
lagen). 
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Överläggning och beslutsgång 
Sekreteraren läser upp de namn som företrädare för respektive partigrupp 
har anmält som förslag på ledamöter samt ordförande och vice ordförande 
i kommunrevisionen. 
 
Ordföranden konstaterar att kommunfullmäktige beslutar att välja de 
föreslagna ledamöterna, samt att utse Rodney Engström (M) till 
kommunrevisionens ordförande och att utse Olle Åkerlund (S) till 
kommunrevisionens vice ordförande. 
 
– – – – 
  



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

 2014-10-27 11 
 

Ordförandens signatur Justerarnas signatur  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

 
 
KS-2014-00772 
 

§ 6 Val av valberedning för mandatperioden 
15 oktober 2014–14 oktober 2018 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att välja följande ledamöter till valberedningen för mandatperioden 

15 oktober 2014–14 oktober 2018: 
 
Arianne Sundman (S) 
Burhan Hussain (S) 
Niklas Säwén (S) 
Elisabeth Gisslin Burman (M) 
Alicja Kapica (M) 
Jan Björnefax (SD) 
Stefan Falk (FP) 
Linnéa Kjellman (C) 
Tina Hellberg (MP) 
Hans Zetterkvist (V) 
Liza-Maria Norlin (KD) 

  
att utse Arianne Sundman (S) till ordförande i valberedningen för 

mandatperioden 15 oktober 2014–14 oktober 2018, 
  
att utse Elisabeth Gisslin Burman (M) till vice ordförande i val-

beredningen för mandatperioden 15 oktober 2014–14 oktober 
2018. 

Bakgrund 
Ledamöterna i kommunfullmäktiges presidiekonferens brukar utgöra 
valberedning. 

Överläggning och beslutsgång 
Sekreteraren läser upp de namn som företrädare för respektive partigrupp 
har anmält som förslag på ledamöter samt ordförande och vice ordförande 
i valberedningen. 
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Sven Nordlund (SD) yrkar att Jan Björnefax (SD) väljs som ledamot i 
valberedningen för mandatperioden 15 oktober 2014–14 oktober 2018. 
 
Ordföranden konstaterar att kommunfullmäktige beslutar att välja de 
föreslagna ledamöterna, samt att utse Arianne Sundman (S) till ordförande 
i valberedningen och att Elisabeth Gisslin Burman blir valberedningens 
vice ordförande. 
 
 – – – – 
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KS-2014-00599 
 

§ 7 Val av kommunfullmäktiges demokrati- och 
uppföljningsberedning 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att välja följande nio ledamöter till kommunfullmäktiges demokrati- 

och uppföljningsberedning från och med detta sammanträde, den 
27 oktober 2014 till dess att kommunfullmäktige beslutar annat: 
 
Arianne Sundman (S) 
Niklas Säwén (S) 
Gunilla Molin (M) 
Angela Hagman (SD) 
Ulla Norgren (FP) 
Anne-Li Sjölund (C) 
Johanna Thurdin (MP) 
Hicham Elkahtib (V) 
Hans Brynielsson (KD) 

  
att utse Arianne Sundman (S) till ordförande i kommunfullmäktiges 

demokrati- och uppföljningsberedning från och med detta samman-
träde, den 27 oktober 2014 till dess att kommunfullmäktige 
beslutar annat. 

Bakgrund 
Demokrati- och uppföljningsberedningen är ett av kommunfullmäktige 
tillsatt organ för att politiskt följa upp kommunkoncernens verksamhets- 
och ekonomiska resultat, vitalisera arbetet i kommunfullmäktige och i 
förlängningen även utveckla demokratin i Sundsvalls kommun. 
 
Demokrati- och uppföljningsberedningen är en fullmäktigeberedning som 
diskuterar och analyserar politiska frågor på tematisk nivå, samt återför 
detta till kommunfullmäktige genom att beredningen två gånger årligen, 
juni och december, återrapporterar till kommunfullmäktige. 
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Demokrati- och uppföljningsberedningen består av representanter för 
samtliga partier som finns representerade i kommunfullmäktige. 
Beredningen utses för varje mandatperiod. Varje parti ska vara 
representerat med en ledamot, som också är ledamot eller ersättare i 
kommunfullmäktige. Till fullmäktigeberedningen kan ledamöter från 
kommunfullmäktige särskilt bjudas in för respektive tema, efter beslut i 
fullmäktigeberedningen. 
 
Kommunfullmäktiges ordförande är ordförande i beredningen. 
 
Ordförande bestämmer dag och tid för sammanträdena. 

Överläggning och beslutsgång 
Sekreteraren läser upp de namn som företrädare för respektive partigrupp 
har anmält som förslag på ledamöter i kommunfullmäktiges demokrati- 
och uppföljningsberedning. 
 
Sven Nordlund (SD) yrkar att Angela Hagman (SD) utses till ledamot i 
kommunfullmäktiges demokrati- och uppföljningsberedning. 
 
Ordföranden konstaterar att kommunfullmäktige beslutar att välja de 
föreslagna ledamöterna, samt att Arianne Sundman (S) blir ordförande i 
kommunfullmäktiges demokrati- och uppföljningsberedning 
 
– – – – 
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KS-2014-00601 
 

§ 8 Val av kommunstyrelse 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att välja följande ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen för 

perioden från och med detta sammanträde, den 27 oktober 2014, 
intill det sammanträde då val av styrelse förrättas nästa gång: 
 
Ledamöter: 
Peder Björk (S) 
Bodil Hansson (S) 
João Pinheiro (S) 
Malin Larsson (S) 
Anders Hedenius (S) 
Åsa Ulander (S) 
Jörgen Berglund (M) 
Alicja Kapica (M) 
Johnny Skalin (SD) 
Stefan Falk (FP) 
Linnéa Kjellman (C) 
Hans Forsberg (C) 
Maria Algotsson (MP) 
Christiane Rüdiger (V) 
Liza-Maria Norlin (KD) 
 
Ersättare: 
Niklas Säwén (S) 
Lisa Lööf (S) 
Leif Nilsson (S) 
Jonas Väst (S) 
Annika Kallin (S) 
Jan-Olov Lampinen (S) 
Elin Nilsson (M) 
Habib Effati (M) 
Vakant (SD) 
Berivan Mohammed (FP) 
Kjell Bergkvist (C) 
Angel Villaverde (MP) 
Hans Zetterkvist (V) 
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Isabelle Mixter (V) 
Sören Ödmark (KD) 

  
att utse Peder Björk (S) till ordförande i kommunstyrelsen för 

perioden från och med detta sammanträde, den 27 oktober 2014, 
intill det sammanträde då val av styrelse förrättas nästa gång, 

  
att utse Bodil Hansson (S) till vice ordförande i kommunstyrelsen för 

perioden från och med detta sammanträde, den 27 oktober 2014, 
intill det sammanträde då val av styrelse förrättas nästa gång. 

Bakgrund 
I enlighet med 6 kap. 12 § andra stycket kommunallagen (1991:900) får 
fullmäktige bestämma att kommunstyrelsens mandattid skall räknas från 
och med det sammanträde då valet förrättas intill det sammanträde då val 
av kommunstyrelse förrättas nästa gång. I sådana fall ska nyvalda full-
mäktige välja styrelsen vid fullmäktiges första sammanträde. 

Överläggning och beslutsgång 
Sekreteraren läser upp de namn som företrädare för respektive partigrupp 
har anmält som förslag på ledamöter och ersättare samt ordförande och 
vice ordförande i kommunstyrelsen. 
 
Sven Nordlund (SD) yrkar att Johnny Skalin (SD) väljs som ledamot i 
kommunstyrelsen. 
 
Ordföranden kan konstatera att kommunfullmäktige beslutar att välja de 
föreslagna ledamöterna.  
 
Lena Österlund (S) yrkar att Peder Björk (S) väljs till kommunstyrelsens 
ordförande. 
 
Ordföranden konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut och det är 
att Peder Björk (S) väljs till kommunstyrelsens ordförande, vilket blir 
kommunfullmäktiges beslut. 
 
Lena Österlund (S) yrkar att Bodil Hansson (S) väljs kommunstyrelsens 
vice ordförande. 
 
Ordföranden konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut och det är 
att Bodil Hansson (S) väljs till kommunstyrelsens vice ordförande, vilket 
blir kommunfullmäktiges beslut. 
 
– – – – 
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KS-2014-00764 
 

§ 9 Val av kommunalråd 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att utse Peder Björk (S) till kommunalråd för perioden från och med 

detta sammanträde, den 27 oktober 2014, intill det sammanträde då 
val av kommunalråd förrättas nästa gång. 

Överläggning och beslutsgång 
Kommunsekreteraren läser upp det namn som anmälts som förslag på 
kommunalråd för perioden från och med detta sammanträde, den 27 
oktober 2014, intill det sammanträde då val av kommunalråd förrättas 
nästa gång. 
 
Lena Österlund (S) yrkar att Peder Björk (S) utses till kommunalråd. 
 
Ordföranden konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut och det är 
att Peder Björk (S) väljs till kommunalråd, vilket blir 
kommunfullmäktiges beslut. 
 
Peder Björk (S) ger, i egenskap av nyvalt kommunalråd, en kort 
beskrivning över huvudinriktningen för majoritetens politik den 
kommande mandatperioden. 
 
– – – – 
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KS-2014-00602 
 

§ 10 Val av oppositionsråd 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att utse Jörgen Berglund (M) till oppositionsråd för perioden från och 

med detta sammanträde, den 27 oktober 2014, intill det samman-
träde då val av oppositionsråd förrättas nästa gång. 

Överläggning och beslutsgång 
Kommunsekreteraren läser upp det namn som anmälts som förslag på 
oppositionsråd för perioden från och med detta sammanträde, den  
27 oktober 2014, intill det sammanträde då val av oppositionsråd förrättas 
nästa gång. 
 
Lina Heidenbeck (M) yrkar att Jörgen Berglund (M) utses till 
oppositionsråd. 
 
Sven Nordlund (SD) yrkar att det ska finnas två oppositionsråd, och att 
Johnny Skalin (SD) utses till oppositionsråd.  
 
Lena Österlund (S) yrkar avslag på förslaget om två oppositionsråd och 
yrkar att det ska finnas ett oppositionsråd.  
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels att det ska 
finnas ett oppositionsråd och dels att det ska finnas två oppositionsråd. 
Hon ställer dessa två mot varandra och finner att kommunfullmäktige har 
beslutat att det ska finnas ett oppositionsråd. 
 
Votering begärs och genomförs med följande propositionsordning, den 
som röstar för ett oppositionsråd röstar JA och den som röstar för två 
oppositionsråd röstar NEJ. Voteringen resulterar i 73 JA-röster och 8 NEJ-
röster, se bilaga 2. 
 
Ordföranden konstaterar att kommunfullmäktige har beslutat att det ska 
finnas ett oppositionsråd. 
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Ordföranden konstaterar därefter att det finns två förslag till beslut till 
valet av oppositionsråd, dels Lina Heidenbecks (M) förslag att utse Jörgen 
Berglund (M) till oppositionsråd och dels Sven Nordlunds (SD) förslag att 
Johnny Skalin (SD) ska utses till oppositionsråd. Hon ställer dessa två 
förslag mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar att utse 
Jörgen Berglund (M) till oppositionsråd. 
 
– – – – 
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KS-2014-00004 
 

§ 11 Allmänhetens frågestund 
Inga frågor till ”Allmänhetens frågestund” har inkommit. 
 
– – – – 
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KS-2014-00007 
 

§ 12 Korta frågor - korta svar 
 
Inga frågor ställs vid sammanträdet. 
 
– – – – 
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KS-2014-00793 — KS-2014-00800 och KS-2014-00819 
 

§ 13 Inkomna motioner 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att överlämna motioner till kommunstyrelsen för beredning: 

 
• Motion från Ingrid Möller (-) om ansvar för stadens miljö och 

arkitektur 
• Motion från Ingrid Möller (-) om att förebygga fallolyckor 
• Motion från Ingrid Möller (-) om MAR, medicinskt ansvarig 

för rehabilitering 
• Motion från Ingrid Möller (-) angående hantering av nya 

främmande ord 
• Motion från Ingrid Möller (-) angående nyttig skolmat 
• Motion från Ingrid Möller (-) angående mötesplatser 
• Motion från Ingrid Möller (-) angående byggnader i Petersvik 
• Motion från Ingrid Möller (-) angående att tillgängliggöra 

naturen 
• Motion från Stefan Falk (FP) om ett starkt Sundsvall med nya 

och alternativa driftsformer  

Bakgrund 
Nio (9) motioner har lämnats in till dagens sammanträde. 

Beslutsunderlag 
• Motion från Ingrid Möller (-) om ansvar för stadens miljö och 

arkitektur, daterad 2014-10-09 (KS-2014-00793) 
• Motion från Ingrid Möller (-) om att förebygga fallolyckor, daterad 

2014-10-08 (KS-2014-00794) 
• Motion från Ingrid Möller (-) om MAR, medicinskt ansvarig för 

rehabilitering, daterad 2014-10-07 (KS-2014-00795) 
• Motion från Ingrid Möller (-) angående hantering av nya främmande 

ord, daterad 2014-10-06 (KS-2014-00796) 
• Motion från Ingrid Möller (-) angående nyttig skolmat, daterad  

2014-10-05 (KS-2014-00797) 
• Motion från Ingrid Möller (-) angående mötesplatser, daterad  

2014-10-04 (KS-2014-00798) 
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• Motion från Ingrid Möller (-) angående byggnader i Petersvik, daterad 
2014-10-03 (KS-2014-00799) 

• Motion från Ingrid Möller (-) angående att tillgängliggöra naturen, 
daterad 2014-10-02 (KS-2014-00800) 

• Motion från Stefan Falk (FP) om ett starkt Sundsvall med nya och 
alternativa driftsformer (KS-2014-00819), uppläst vid sammanträdet 

 
Samtliga motioner utskickade med e-post och utlagda på Inloggad, under 
fliken Förtroendevald, samt upplästa vid sammanträdet. 
 
– – – – 
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KS-2014-00817 och KS-2014-00818 
 

§ 14 Inkomna interpellationer 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att interpellationen om flygförbindelsen till och från Bromma 

flygplats, inkommen 2014-10-24, och 
  
att interpellationen om gällande lokala förslag för att förbättra 

Sundsvalls näringslivsklimat, daterad 2014-10-27, får ställas. 

Bakgrund 
Två interpellationer har lämnats in till dagens sammanträde. 
Interpellationerna besvaras vid kommunfullmäktiges nästkommande 
sammanträde. 

Beslutsunderlag 
• Interpellation från Annelie Luthman (FP) till Peder Björk (S) 

beträffande flygförbindelsen till och från Bromma flygplats, 
inkommen 2014-10-24, utskickad med e-post och utlagd på Inloggad, 
under fliken Förtroendevald, samt uppläst vid sammanträdet 

• Interpellation från Jörgen Berglund (M) till Peder Björk (S) om 
gällande lokala förslag för att förbättra Sundsvalls näringslivsklimat, 
uppläst vid sammanträdet 

 
– – – – 
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KS-2014-00010 
 

§ 15 Valärenden 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bevilja Jan Selanders (SD) avsägelse som ledamot i kommunfull-

mäktige, 
  
att bevilja Helén Löfblads (C) avsägelser som ledamot i barn- och 

utbildningsnämnden och arvodeskommittén, 
  
att bevilja Hanna Sandbergs (S) avsägelse som nämndeman vid 

Sundsvalls Tingsrätt, 
  
att bevilja Maria Algotssons (MP) avsägelse som ledamot i miljö-

nämnden, 
  
att utse Wiltrud Daniels (MP) till ny ledamot i miljönämnden efter 

Maria Algotsson (MP), 
  
att utse Kjell Bergkvist (C) till ny ledamot i barn- och utbildnings-

nämnden efter Helén Löfblad (C), 
  
att bevilja Lars Perssons (FP) avsägelse som ledamot i kommunfull-

mäktige. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse 2014-10-15, reviderad 2014-10-24, 

utskickad med e-post och utlagd på Inloggad, under fliken 
Förtroendevald, samt kompletteringar upplästa vid sammanträdet 

 
– – – – 
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KS-2014-00648 
 

§ 16 Delårsrapport januari – augusti 2014 för 
Sundsvalls kommun 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna delårsrapport januari – augusti 2014 för kommunen och 

kommunkoncernen. 

Bakgrund 
Koncernstaben har sammanställt delårsrapport för perioden januari–
augusti 2014 för kommunen och kommunkoncernen. Resultatet uppgår till 
168,2 mnkr för kommunen vilket är 75,3 mnkr sämre än resultatet för 
samma period 2013 (243,5 mnkr). Resultatprognosen för helåret 2014 
uppgår till -3,0 mnkr, vilket är en negativ avvikelse med 46,2 mnkr mot 
budget. 

Överläggning och beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut, och det är 
kommunstyrelsens förslag att godkänna delårsrapporten, vilket 
kommunfullmäktiges beslut. 
 
Vidare noteras det att kommunfullmäktige godkänner revisorernas 
bedömning och lägger denna till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2014-10-13, § 273 
• Koncernstabens skrivelse, 2014-09-23 
• Delårsrapport januari - augusti 2014 för Sundsvalls kommun 
• Socialnämndens åtgärdsplan från delårsrapport 2, 2014 
• Koncernstabens åtgärdsplan för att ge stöd åt socialförvaltningen 
• Kommunrevisionens bedömning/utlåtande av delårsrapport,  

2014-10-17,utskick med e-post och utlagt på Inloggad, under fliken 
Förtroendevald 

• Granskning av delårsrapport 2014 – Sundsvalls kommun, utskick med 
e-post och utlagt på Inloggad, under fliken Förtroendevald 

 
– – – – 
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KS-2014-00470 
 

§ 17 Återrapportering av MRP-uppdrag som 
avslutats per 2014-08-31 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna återrapportering av slutredovisade MRP-uppdrag 

enligt koncernstabens skrivelse 2014-09-15, 
  
att förklara uppdragen avslutade. 

Bakgrund 
I de beslutade mål och resursplanerna finns ett antal uppdrag från 
kommunfullmäktige till nämnderna. Dessa återrapporteras tre gånger per 
år i samband med delårsrapporter och årsredovisning. 
 
Koncernstaben har sammanställt ett antal MRP-uppdrag som nämnderna 
har slutredovisat tom augusti 2014 för kommunfullmäktiges godkännande. 

Överläggning och beslutsgång 
Maria Algotsson (MP) önskar få lämna en protokollsanteckning, vilket 
ordföranden medger. 
 
Ordföranden konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut och det är 
kommunstyrelsens förslag. Detta blir också kommunfullmäktiges beslut. 

Protokollsanteckning 
Maria Algottsson (MP) lämnar följande protokollsanteckning: 
 
”För att kunna bedöma om målet med lokala inköp uppnås vill vi i 
Miljöpartiet att en indikator om hur många mil Sundsvalls kommun 
räknar som lokalt producerat tas fram i revideringen av Sundsvalls 
kommuns upphandlingspolicy.” 
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Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2014-10-13, § 275 
• Koncernstabens skrivelse, 2014-09-15 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll, 2014-05-21, § 62 
• Barn- och utbildningsnämndens skrivelse, 2014-04-28 
• Socialnämndens protokoll, 2014-01-29, § 12 
• Förteckning av slutredovisade MRP-uppdrag 
 
– – – – 
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KS-2014-00683 
 

§ 18 Statusrapportering av uppdrag i Mål och 
resursplan 2013-2014 med plan för 2015-2016 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna redovisningen av uppdrag i Mål och resursplan 2013–

2014 med plan för 2015–2016. 

Bakgrund 
Redovisning av uppdrag i MRP 2013-2014 med plan för 2015-2016, samt 
uppdragens status per 2014-08-31. 
 
Koncernstaben föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att godkänna redovisningen av uppdrag i Mål och resursplan 2013-
2014 med plan för 2015-2016. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2014-10-13, § 276 
• Koncernstabens skrivelse, 2014-09-22 
• Förteckning av uppdrag i MRP 2014 
 
– – – – 
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KS-2011-00892 
 

§ 19 Bekräftelse av tidigare beslutad delegation 
avseende expropriationen av fastigheterna 
Sundsvall Korsta 7:40 m.fl. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bekräfta innebörden av tidigare beslutad delegation till 

kommunstyrelsen (KF 2011-12-19, § 321) att vidta samtliga 
åtgärder nödvändiga för genomförandet av expropriationen av 
fastigheterna Sundsvall Korsta 7:40 m.fl. inkluderat ingivandet av 
stämningsansökan till Mark- och miljödomstolen och därpå 
följande åtgärder i syfte att slut-föra den av regeringen beviljade 
expropriationen. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige antog 2009-10-26 en fördjupad översiktsplan för 
Tunadal-Korsta-Ortviken. Beslutet om antagande av planen vann laga 
kraft 2010-04-21. Huvudsyftet med planen var att visa hur området ska 
kunna utvecklas till ett transportcentrum med strategisk hamn och kombi-
terminal. Planen skulle också visa hur detta ska genomföras med övriga 
intressen i området. Denna fördjupade översiktsplan har sedermera följts 
av en lagakraftvunnen detaljplan för nämnda område. 
 
För att förverkliga intentionerna i planen är det nödvändigt att vissa 
fastigheter inom Granli/Petersvik inlöses. Stadsbyggnadskontorets mark- 
och exploateringsavdelning har därför fört diskussioner med berörda 
fastighetsägare om inlösen av deras fastigheter. I viss utsträckning har 
diskussionerna medfört att överenskommelse om köp av fastigheterna 
kunnat ske. För de fastigheter som omfattas av detta ärende har dock 
någon överenskommelse inte kunna träffats. Om dessa fastigheter skall 
kunna lösas in krävs därför ett expropriationsförfarande (tvångsinlösen). 
Fullmäktige beslöt 2011-12-19 (§ 321) att kommunen skulle inleda ett 
sådant förfarande. 
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I avsikt att skapa förutsättningar för en sammanhållen och effektiv 
administration av expropriationsförfarandet delegerade kommunfull-
mäktige såväl besluts- som handlingskompetens för den fortsatta 
processen till kommunstyrelsen. Med anledning av att fråga dock 
uppkommit om räckvidden på detta mandat, föreligger behov av att 
bekräfta innehållet i fullmäktiges delegering. 

Överläggning och beslutsgång 
Stig Bergström (SD) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. 
 
Peder Björk (S) och Jörgen Berglund (M) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels 
kommunstyrelsens förslag, med bifall från Peder Björk (S) och Jörgen 
Berglund (M) och dels Stig Bergströms (SD) avslagsyrkande. Hon ställer 
dessa två mot varandra och finner att kommunfullmäktige har beslutat 
enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2014-10-13, § 292 
• Koncernstabens skrivelse, 2014-10-10 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-11-07 
• Kommunfullmäktige 2011-12-19, § 321 
 
– – – – 
  



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

 2014-10-27 32 
 

Ordförandens signatur Justerarnas signatur  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

 
 
KS-2014-00544 
 

§ 20 Revidering av ramavtal för exploatering av 
Norra Kajen 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna förslag till reviderat ramavtal daterat 2014-05-26, 

tecknat mellan Sundsvalls kommun och Norra Kajen Exploa-
tering AB samt 

  
att uppdra till stadsbyggnadsnämndens ordförande att underteckna 

avtalet. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 2011-06-20 § 190 om ramavtal för 
exploatering av Norra Kajen. Sedan avtalen beslutades har förändringar 
skett i ägarstrukturen samt i andra avseenden som föranlett en revidering. 
 
Revideringarna består till största del av anpassningen till att bolaget ägs 
till 100 % av Sundsvalls kommun. Mindre språkliga och förtydligande 
ändringar har också genomförts. 

Överläggning och beslutsgång 
Maria Algotsson (MP) yrkar i första hand att ärendet ska återremitteras, 
och i andra hand om kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras 
idag yrkar hon på följande tilläggsattsats: 
 
Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att inom 6 månader lägga fram en 
strategi till kommunfullmäktige för hur Vision Norra Kajen ska uppnås. 
 
Ordföranden frågar kommunfullmäktige om ärendet ska avgöras idag eller 
om det ska återremitteras. Hon finner att kommunfullmäktige beslutar att 
ärendet ska avgöras idag. 
 
Ordföranden konstaterar därefter att det finns två förslag till beslut, dels 
kommunstyrelsens förslag och dels Maria Algotssons (MP) yrkande om 
tilläggsattsats. Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. 
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Reservation 
Angel Villaverde (MP), Maria Algotsson (MP) och Agnes Johansson 
(MP) reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2014-10-13, § 285 
• Koncernstabens skrivelse, 2014-09-12 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll, 2014-06-18, § 97 
• Nytt ramavtal, 2014-05-26 
• Gammalt/ersatt ramavtal, 2011-05-19, rev. 2011-05-30 
• Stadsbyggnadsnämndens skrivelse, 2014-05-27 
 
– – – – 
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KS-2014-00614 
 

§ 21 Revidering av exploateringsavtal för Norra 
Kajen, DP1 (DP-376) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna förslag till reviderat exploateringsavtal daterat  

2014-05-26, tecknat mellan Sundsvalls kommun och Norra 
Kajen Exploatering AB samt 

  
att uppdra till stadsbyggnadsnämndens ordförande att underteckna 

avtalet. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 2011-06-20 § 190 om exploateringsavtal 
för exploatering av Norra Kajen, DP1 (DP-376). Sedan avtalen beslutades 
har förändringar skett i ägarstrukturen samt andra avseenden som föranlett 
en revidering.  
 
Stadsbyggnadsnämnden har 2014-06-18 beslutat att godkänna avtalet och 
föreslår att kommunen reviderar exploateringsavtalet med Norra Kajen 
Exploatering AB. Ramavtalet reglerar hur området Norra Kajen ska 
exploateras och vilken principiell kostnads- respektive intäktsfördelning 
som ska gälla mellan parterna. 
 
Revideringarna består till största del av anpassningen till att bolaget ägs 
till 100 % av Sundsvalls kommun. Mindre språkliga och förtydligande 
ändringar har också genomförts. 

Överläggning och beslutsgång 
Maria Algotsson (MP) yrkar att följande att-sats läggs till i paragraf fyra i 
förslag till exploateringsavtal (2014-05-26): 
 
Som grund ska också kommunfullmäktiges beslut § 192, beaktas, om att 
tillgängliggöra hela strandlinjen, som togs vid antagandet av 
detaljplanen. 
 
  



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

 2014-10-27 35 
 

Ordförandens signatur Justerarnas signatur  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
kommunstyrelsens förslag och dels Maria Algotssons (MP) yrkande om 
tilläggsattsats. Hon ställer dessa två mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2014-10-13, § 286 
• Koncernstabens skrivelse, 2014-09-12 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll, 2014-06-18, § 98 
• Nytt exploateringsavtal, 2014-05-26 
• Gammalt/ersatt exploateringsavtal, 2011-05-19, rev. 2011-05-30 
• Ramavtal, 2014-05-26 
• Stadsbyggnadsnämndens skrivelse, 2014-05-27 
 
– – – – 
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KS-2014-00652 
 

§ 22 Bolagsordning för Näringslivsbolaget AB, 
revidering 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta ny bolagsordning för Näringslivsbolaget i Sundsvall AB i 

enlighet med förslag daterat 2013-10-31. 

Bakgrund 
Förslag till kompletterande förändringar i bolagsordningen för Närings-
livsbolaget i Sundsvall AB (NSAB) på grund av regeringens proposition 
kring förändringar i lagen om offentlig upphandling (LOU). 
 
Som en konsekvens av dessa förändringar, och framför allt kommunernas 
behov av kontroll över sina bolag, föreslås nya bestämmelser i kommunal-
lagen som rör de kommunala företagen. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2014-10-13, § 287 
• Koncernstabens skrivelse, 2014-09-15 
• Stadsbacken AB:s protokoll, 2014-08-25, § 113 
• Stadsbacken AB:s skrivelse, 2014-07-02 
 
– – – – 
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KS-2014-00650 
 

§ 23 Back 2 Basics – uppföljning av verksamheten 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att för år 2015 bevilja GIF Sundsvall 800 000 kr för verksamhet-

erna Back 2 Basics i Nacksta och Ljustadalen, finansierat via 
förebyggande arbete tidiga insatser (FATI), 

  
att för år 2015 bevilja Sundsvall Dragons 400 000 kr för verksam-

heten Back 2 Basics i Granloholm, finansierat via FATI, 
  
att för år 2015 bevilja Granlo BK 400 000 kr för verksamheten 

Back 2 Basics i Skönsberg, finansierat via FATI, 
  
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda fortsatt hantering av 

Back 2 Basics verksamhet, 
  
att utredningen ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast juni 

2015, samt 
  
att delegera beslutanderätt om fortsatt hantering av Back 2 Basics 

till kommunstyrelsen. 

Bakgrund 
Verksamheten Back 2 Basics (B2B) drivs för närvarande i kommun- 
delarna Nacksta, Ljustadalen, Skönsberg, Granloholm och Bredsand av 
föreningarna GIF Sundsvall, Granlo BK och Sundsvall Dragons. Alla 
föreningar har sedan starten fått ekonomiskt bidrag från Sundsvalls 
kommun, främst genom FATI1. B2B i Bredsand drivs av GIF Sundsvall 
och finansieras år 2014 och 2015 via föreningsbidrag från Kultur & Fritid 
i kombination med bidrag från Akzo Nobel. Den verksamheten följs inte 
upp inom ramen för denna rapport. 
 
Kommunfullmäktige beslutade i december 2012 att bevilja bidrag till B2B 
i Nacksta, Ljustadalen, Skönsberg och Granloholm med totalt 400 tkr per 
verksamhet och år 2013-2014. Finansiering sker ur medel för FATI. 
 

                                                 
1FATI - förebyggande arbete, tidiga insatser för barn och unga 
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Denna rapport är ett underlag för vidare beslut om, och i sådana fall hur, 
fortsatt kommunalt stöd ska ges till B2B. 

Överläggning och beslutsgång 
Åsa Ulander (S) yrkar att få lämna en protokollsanteckning, vilket 
ordföranden medger. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut vilket är 
kommunstyrelsens förslag. Detta blir kommunfullmäktiges beslut.  

Protokollsanteckning 
Åsa Ulander (S) lämnar följande protokollsanteckning: 
 
”Att uppmana koncernstaben att utreda alternativ till upphandling.” 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2014-10-13, § 288 
• Koncernstabens skrivelse, 2014-09-09 
• Utvärderingsrapport ”Back 2 Basics – uppföljning av verksamheten”, 

2014-09 
• Koncernstabens PM ”Regelverk för FATI (förebyggande arbete tidiga 

insatser)”, 2011-03-07 
• Back 2 Basics – en utvärdering av ett projekts möjligheter och 

utmaningar, 2012-05-03 
 
– – – – 
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KS-2014-00640 
 

§ 24 Utredning av införandet av en social 
investeringsfond i Sundsvalls kommun - 
begäran om förlängd tidsfrist 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna förlängningen av tidplanen till december 2014. 

Bakgrund 
Ärendet handlar om behov av förlängd tid för utredningen av införandet 
av en social investeringsfond i Sundsvalls kommun eftersom den initiala 
tiden för handläggning var kort och inföll med en sommarsemesterperiod 
och hög arbetsbelastning på ansvarig avdelning. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2014-10-13, § 289 
• Koncernstabens skrivelse, 2014-08-29 
 
– – – – 
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KS-2013-00828 
 

§ 25 Motion (C) om att inrätta ett skönhetsråd 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att återremittera motionen. 

Bakgrund 
Centerpartiet har lämnat in en motion om att instifta ett skönhetsråd i 
Sundsvalls kommun efter modell från Stockholms stad. Förslaget tar fasta 
på det Råd till skydd för Stockholms skönhet som sedan 1919 varit 
stadsfullmäktige i Stockholm behjälpligt. Kommunfullmäktige beslutade 
2013-10-28 att lämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Överläggning och beslutsgång 
Linnéa Kjellman (C) yrkar bifall till motionen. 
 
Patrik Gustavsson (M) yrkar att ärendet ska återremitteras för att utreda 
vilket mandat skönhetsrådet ska få. 
 
Annelie Luthman (FP) yrkar bifall till Patrik Gustavssons (M) förslag. 
 
Annelie Luthman (FP) och Liza-Maria Norlin (KD) yrkar bifall till Patrik 
Gustavssons (M) förslag. 
 
Jörgen Berglund (M) yrkar att ärendet ska återremitteras för att utreda hur 
ärendet ska finansieras. 
 
Maria Algotsson (MP) yrkar bifall till Jörgen Berglunds (M) förslag. 
 
Peder Björk (S) yrkar bifall till motionen. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels Linnéa 
Kjellmans (C) och Peder Björks (S) förslag om bifall till motionen och 
dels Patrik Gustavssons (M) med fleras förslag om att återremittera 
ärendet. Hon frågar kommunfullmäktige om ärendet ska avgöras idag eller 
om det ska återremitteras och finner att kommunfullmäktige beslutar att 
ärendet ska avgöras idag. 
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Votering begärs och genomförs med följande propositionsordning, den 
som röstar bifall till motionen röstar JA och den som röstar för återremiss 
röstar NEJ. Voteringen resulterar i 46 JA-röster och 35 NEJ-röster, se 
bilaga 3. 
 
Efter avslutad votering konstaterar ordföranden att kommunfullmäktige 
beslutar att återremittera ärendet. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2014-10-13, § 290 
• Koncernstabens skrivelse, 2014-07-31 
• Kultur- och fritidsnämndens protokoll, 2014-02-26, § 31 
• Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse, 2014-02-04 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll, 2014-02-26, § 44 
• Motion (C) om att inrätta ett skönhetsråd, 2013-10-22 
 
– – – – 
  



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

 2014-10-27 42 
 

Ordförandens signatur Justerarnas signatur  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

 
 
KS-2013-00665 
 

§ 26 Motion (SD) om krafttag för nollvision 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå följande att-satser i motionen: 

• att kommunen i samarbete med Mitthem inför en "tak-över-
huvudet-garanti" 

• att en hemlöshetsombudsman införs i kommunen som aktivt 
driver de hemlösas ärenden och verkar för att de hemlösa 
snabbare skall ta sig ur sin situation 

• att i alla nya detaljplaner för kommunala bostadsbyggande skall 
kommunen inkludera försökslägenheter 

• att kommunen skyndsamt utreder möjligheten att bygga hyres-
hus i syfte att ge bostäder åt dem som befinner sig i situation l 

  
att följande att-satser i motionen anses besvarade: 

• att kommunen lämpligen genom ägardirektiv förändrar kommu-
nalägda Mitthems uthyrningspolicy så att försörjningsstöd på 
riktigt räknas som inkomst utan krav på borgen och goda hyres-
referenser 

• att kommunen förändrar kommunalägda Mitthems uthyrnings-
policy så att kravet på att sökande inte får ha betalningsanmärk-
ning eller skuld hos kronofogden slopas mot säkerhet 

• att kommunen prövar metoden "Bostad först" 
• att kommunen planerar för fler billiga hyreslägenheter 
• att kommunen aktivt ska arbeta för att upprätta bra relationer till 

privata hyresvärdar 
• att kommunen säkerställer att det finns fler BOS-lägenheter hos 

Mitthem för att de personer som klassas som uteliggare i Sunds-
valls kommun garanteras ett boende 
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Bakgrund 
Sverigedemokraterna har skrivit en motion med tio punkter för att ta 
krafttag för nollvision beträffande hemlöshet. De ser allvarligt på hem-
lösheten och uppfattar att inte alla får den hjälp de behöver i vår kommun. 

Överläggning och beslutsgång 
Christina Vallsten (SD) yrkar bifall till motionen. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
kommunstyrelsens förslag och dels Christina Vallstens (SD) förslag att 
bifalla motionen. Hon ställer dessa två förslag mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Reservation 
Börje Mattsson (SD), Lars Skoglund (SD), Sven Nordlund (SD), Stig 
Bergström (SD), Jan Björnefax (SD), Roland Persson (SD), Christina 
Vallsten (SD) och Anette Dahlin (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2014-10-13, § 291 
• Koncernstabens skrivelse, 2014-09-11, med bilaga¨ 

• Bilaga: ”Fakta om hemlöshet och bostadssituationen i Sundsvall”, 
2014-09-11 

• Mitthem AB:s remissvar, 2014-09-05 
• Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations 

protokoll, 2014-09-03, § 52 
• Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations 

skrivelse, 2014-06-26 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll, 2014-08-27, § 122 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse, 2014-08-19 
• Socialnämndens protokoll, 2014-08-27, § 133 
• Socialtjänstens skrivelse, 2014-08-13 
• Motion (SD) om krafttag för nollvision beträffande hemlöshet, 2013-

09-16 
 
– – – – 
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KS-2014-00011 
 

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

§ 28 För kännedom 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att lägga ärendena till handlingarna. 

Ärenden 

• Redovisning av förbrukningen av anslaget till kommunfullmäktiges 
förfogande för oförutsedda behov, daterad 2014-10-14 

• Kommunalförbundet, Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands 
läns revisorers skrivelse om ”Revisorernas bedömning av delårsrapport 
2014” (KS-2014-00759) 

• Anmälan av länsstyrelsens röstsammanräkningsprotokoll för efter-
trädarval i kommunfullmäktige (KS-2014-00016) 

• Redovisning av obesvarade och bifallna motioner oktober 2014 
(KS-2014-000746) 

• Valärenden – vakanta uppdrag per 2014-10-15, reviderad 2014-10-24 
(KS-2014-00010), utskickad med e-post och utlagd på Inloggad, under 
fliken Förtroendevald 

 
– – – – 
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Ledamöter 

 
Parti 

 
Närvarande1 

 
Tjänstgörande ersättare 

Tjänstgör 
paragraf 

     

Peder Björk (S) X   
Diana Kapitanska (S) X   
João Pinheiro (S) X   
Anita Bdioui (S) X   
Stefan Broman (S) X   
Sabina Tjärnberg (S) X   
Kjell Andersson (S) X   
Therese Westin (S) X   
Samreen Malik (S) X   
Åsa Ulander (S) X   
Anders Hedenius (S) X   
Lena Österlund (S) X   
Leif Nilsson (S) X   
Arianne Sundman (S) X   
Jonas Väst (S) X   
Jenny Bjerkås (S) X   
Tobias Larsson (S) X   
Adele Flodin (S) X   
Stefan Eriksson (S) X   
Olof Andersson (S) X   
Bodil Hansson (S) X   
Niklas Säwén (S) X   
Christina Nordenö (S) X   
Roger Johansson (S) X   
Cathrine Edström (S) X   
Jan Lahti (S) X   
Priscilda Helenius (S) X   
Lena Sjöberg (S) X   
Malin Larsson (S) X   
Tommy Eriksson (S) X   
Lisa Lööf (S) X   
Jan-Olov Lampinen (S) X   
Ann-Charlotte Evrung (S) X   
Burhan Hussain (S) X   
Soili Sollén (S) X   
Peter Byström (S) X   
Jeanette Hedlund (S) X   
Niclas Burvall (S) X   
Lina Heidenbeck (M) X   
Margareta Engström (M) X   
Hjördis Bredberg (M) X   
Rodney Engström (M) X   
Mikael Gäfvert (M) X   
Alicja Kapica (M) X   
Elisabeth Gisslin Burman (M) X   
Mats-Johan Adner (M) X   
Jörgen Berglund (M) X   
Tom Emanuelz (M) X   

                                                           
1 Närvaro markeras med X, frånvaro markeras med -.  
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Per-Magnus Forsberg (M) - Bertil Swenson 1–28 
Habib Effati (M) X   
Bertil Kjellberg (M) X, §§ 1–9 Thomas Burman 10–28 
Elin Nilsson (M) X   
Sven Bredberg (M) X   
Patrik Gustavsson (M) X   
Ingeborg Wiksten (FP) X   
Stefan Falk (FP) X   
Maria Lilja (FP) X   
Annelie Luthman (FP) X   
Lars Persson (FP) X   
Hans Forsberg (C) X   
Anne-Li Sjölund (C) X   
Kjell Bergkvist (C) X   
Linnéa Kjellman (C) X   
Hans Zetterkvist (V) X   
Annicka Burman (V) - Elisabet Finné 1–28 
Christiane Rüdiger (V) X   
Hicham Elkahtib (V) X   
Hans Brynielsson (KD) X   
Liza-Maria Norlin (KD) X   
Angel Villaverde (MP) X   
Maria Algotsson (MP) X   
Agnes Johansson (MP) X   
Tina Hellberg (MP) X   
Johnny Skalin (SD) - Börje Mattsson 1–28 
Lars Skoglund (SD) X   
Sven Nordlund (SD) X   
Stig Bergström (SD) X   
Jan Björnefax (SD) X   
Roland Persson (SD) X   
Christina Vallsten (SD) X   
Anette Dahlin (SD) X   
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Ersättare Parti Närvarande2 Tjänstgör paragraf  
    

Patrik Eriksson (S) X  
Roland Grafström (S) X  
Cecilia Edholm (S) X  
Lars-Åke Andersson (S) X  
Håkan Byberg (S) X  
Rose-Marie Antonic (S) X  
Michael Sjödin (S) X  
Carina Staf (S) X  
Kristoffer Gustavsson 
Högstedt 

(S) X  

Lisa Ulander (S) X  
Elisabeth Unander (S) X  
Hans Backlund (S) X  
Frida Burman (S) X  
Leif Wiklund (S) X  
Ulf Sjölinder (S) -  
Annika Söderberg (S) X  
Kent Larsson (S) X  
Rebecca Lampinen (S) X  
Robert Kuusikko (S) X  
Britt-Marie Ståhl Olsson (S) -  
Bertil Swenson (M) X  
Thomas Burman (M) X  
Eva Lohman (M) -  
Jan Heijbel (M) X  
Gunilla Molin (M) X  
Martin Ahlström (M) X  
Åsa Zetterberg (M) -  
David Svensson (M) -  
Arne Engholm (FP) X  
Ulla Norgren (FP) X  
Lars Holmgren (FP) X  
Johan Vesterlund (C) -  
Erik Thunström (C) X  
Elisabet Finné (V) X  
Åke Johansson (V) -  
Bertil Hörnqvist (KD) X  
Miriam Monsell (KD) X  
Johanna Thurdin (MP) X  
Birgir Hjörleifsson (MP) X  
Börje Mattsson (SD) X  
Mats Hellhoff (SD) -  
Ove Skalin (SD) X  
Angela Hagman (SD) X  
    

 

                                                           
2 Närvaro markeras med X, frånvaro markeras med -.  
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Ledamöter 

 
Parti 

 
Tjänstgörande 
ersättare 

 
Ja 

 
Nej 

 
Avstår 

 
Frånvarande 

       

Peder Björk (S)  X    
Diana Kapitanska (S)  X    
João Pinheiro (S)  X    
Anita Bdioui (S)  X    
Stefan Broman (S)  X    
Sabina Tjärnberg (S)  X    
Kjell Andersson (S)  X    
Therese Westin (S)  X    
Samreen Malik (S)  X    
Åsa Ulander (S)  X    
Anders Hedenius (S)  X    
Lena Österlund (S)  X    
Leif Nilsson (S)  X    
Arianne Sundman (S)  X    
Jonas Väst (S)  X    
Jenny Bjerkås (S)  X    
Tobias Larsson (S)  X    
Adele Flodin (S)  X    
Stefan Eriksson (S)  X    
Olof Andersson (S)  X    
Bodil Hansson (S)  X    
Niklas Säwén (S)  X    
Christina Nordenö (S)  X    
Roger Johansson (S)  X    
Cathrine Edström (S)  X    
Jan Lahti (S)  X    
Priscilda Helenius (S)  X    
Lena Sjöberg (S)  X    
Malin Larsson (S)  X    
Tommy Eriksson (S)  X    
Lisa Lööf (S)  X    
Jan-Olov Lampinen (S)  X    
Ann-Charlotte Evrung (S)  X    
Burhan Hussain (S)  X    
Soili Sollén (S)  X    
Peter Byström (S)  X    
Jeanette Hedlund (S)  X    
Niclas Burvall (S)  X    
Lina Heidenbeck (M)  X    
Margareta Engström (M)  X    
Hjördis Bredberg (M)  X    
Rodney Engström (M)  X    
Mikael Gäfvert (M)  X    
Alicja Kapica (M)  X    
Elisabeth Gisslin Burman (M)  X    
Mats-Johan Adner (M)  X    
Jörgen Berglund (M)  X    
Tom Emanuelz (M)  X    
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Per-Magnus Forsberg (M) Bertil Swenson X    
Habib Effati (M)  X    
Bertil Kjellberg (M) Thomas Burman X    
Elin Nilsson (M)  X    
Sven Bredberg (M)  X    
Patrik Gustavsson (M)  X    
Ingeborg Wiksten (FP)  X    
Stefan Falk (FP)  X    
Maria Lilja (FP)  X    
Annelie Luthman (FP)  X    
Lars Persson (FP)  X    
Hans Forsberg (C)  X    
Anne-Li Sjölund (C)  X    
Kjell Bergkvist (C)  X    
Linnéa Kjellman (C)  X    
Hans Zetterkvist (V)  X    
Annicka Burman (V) Elisabet Finné X    
Christiane Rüdiger (V)  X    
Hicham Elkahtib (V)  X    
Hans Brynielsson (KD)  X    
Liza-Maria Norlin (KD)  X    
Angel Villaverde (MP)  X    
Maria Algotsson (MP)  X    
Agnes Johansson (MP)  X    
Tina Hellberg (MP)  X    
Johnny Skalin (SD) Börje Mattsson  X   
Lars Skoglund (SD)   X   
Sven Nordlund (SD)   X   
Stig Bergström (SD)   X   
Jan Björnefax (SD)   X   
Roland Persson (SD)   X   
Christina Vallsten (SD)   X   
Anette Dahlin (SD)   X   
   73 8 0 0 
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Ja 
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Avstår 

 
Frånvarande 

       

Peder Björk (S)  X    
Diana Kapitanska (S)  X    
João Pinheiro (S)  X    
Anita Bdioui (S)  X    
Stefan Broman (S)  X    
Sabina Tjärnberg (S)  X    
Kjell Andersson (S)  X    
Therese Westin (S)  X    
Samreen Malik (S)  X    
Åsa Ulander (S)  X    
Anders Hedenius (S)  X    
Lena Österlund (S)  X    
Leif Nilsson (S)  X    
Arianne Sundman (S)  X    
Jonas Väst (S)  X    
Jenny Bjerkås (S)  X    
Tobias Larsson (S)  X    
Adele Flodin (S)  X    
Stefan Eriksson (S)  X    
Olof Andersson (S)  X    
Bodil Hansson (S)  X    
Niklas Säwén (S)  X    
Christina Nordenö (S)  X    
Roger Johansson (S)  X    
Cathrine Edström (S)  X    
Jan Lahti (S)  X    
Priscilda Helenius (S)  X    
Lena Sjöberg (S)  X    
Malin Larsson (S)  X    
Tommy Eriksson (S)  X    
Lisa Lööf (S)  X    
Jan-Olov Lampinen (S)  X    
Ann-Charlotte Evrung (S)  X    
Burhan Hussain (S)  X    
Soili Sollén (S)  X    
Peter Byström (S)  X    
Jeanette Hedlund (S)  X    
Niclas Burvall (S)  X    
Lina Heidenbeck (M)   X   
Margareta Engström (M)   X   
Hjördis Bredberg (M)   X   
Rodney Engström (M)   X   
Mikael Gäfvert (M)   X   
Alicja Kapica (M)   X   
Elisabeth Gisslin Burman (M)   X   
Mats-Johan Adner (M)   X   
Jörgen Berglund (M)   X   
Tom Emanuelz (M)   X   
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Per-Magnus Forsberg (M) Bertil Swenson  X   
Habib Effati (M)   X   
Bertil Kjellberg (M) Thomas Burman  X   
Elin Nilsson (M)   X   
Sven Bredberg (M)   X   
Patrik Gustavsson (M)   X   
Ingeborg Wiksten (FP)   X   
Stefan Falk (FP)   X   
Maria Lilja (FP)   X   
Annelie Luthman (FP)   X   
Lars Persson (FP)   X   
Hans Forsberg (C)  X    
Anne-Li Sjölund (C)  X    
Kjell Bergkvist (C)  X    
Linnéa Kjellman (C)  X    
Hans Zetterkvist (V)  X    
Annicka Burman (V) Elisabet Finné X    
Christiane Rüdiger (V)  X    
Hicham Elkahtib (V)  X    
Hans Brynielsson (KD)   X   
Liza-Maria Norlin (KD)   X   
Angel Villaverde (MP)   X   
Maria Algotsson (MP)   X   
Agnes Johansson (MP)   X   
Tina Hellberg (MP)   X   
Johnny Skalin (SD) Börje Mattsson  X   
Lars Skoglund (SD)   X   
Sven Nordlund (SD)   X   
Stig Bergström (SD)   X   
Jan Björnefax (SD)   X   
Roland Persson (SD)   X   
Christina Vallsten (SD)   X   
Anette Dahlin (SD)   X   
   46 35 0 0 

 


	Bevis/anslag
	Sammanträdets öppnande
	Justering
	§ 1 Val av kommunfullmäktiges ordförande för mandatperioden 15 oktober 2014–14 oktober 2018
	Beslut
	Överläggning

	§ 2 Val av kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande för mandatperioden 15 oktober 2014–14 oktober 2018
	Beslut
	Överläggning

	§ 3 Val av kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande för mandatperioden 15 oktober 2014–14 oktober 2018
	Beslut
	Överläggning och beslutsgång
	Reservation

	§ 4 Val av kommunfullmäktiges presidiekonferens för mandatperioden 15 oktober 2014–14 oktober 2018
	Beslut
	Bakgrund
	Överläggning och beslutsgång

	§ 5 Val av kommunrevisionen för mandatperioden 1 januari 2015 – 31 december 2018
	Beslut
	Bakgrund
	Överläggning och beslutsgång

	§ 6 Val av valberedning för mandatperioden 15 oktober 2014–14 oktober 2018
	Beslut
	Bakgrund
	Överläggning och beslutsgång

	§ 7 Val av kommunfullmäktiges demokrati- och uppföljningsberedning
	Beslut
	Bakgrund
	Överläggning och beslutsgång

	§ 8 Val av kommunstyrelse
	Beslut
	Bakgrund
	Överläggning och beslutsgång

	§ 9 Val av kommunalråd
	Beslut
	Överläggning och beslutsgång

	§ 10 Val av oppositionsråd
	Beslut
	Överläggning och beslutsgång

	§ 11 Allmänhetens frågestund
	§ 12 Korta frågor - korta svar
	§ 13 Inkomna motioner
	Beslut
	Bakgrund
	Beslutsunderlag

	§ 14 Inkomna interpellationer
	Beslut
	Bakgrund
	Beslutsunderlag

	§ 15 Valärenden
	Beslut
	Beslutsunderlag

	§ 16 Delårsrapport januari – augusti 2014 för Sundsvalls kommun
	Beslut
	Bakgrund
	Överläggning och beslutsgång
	Beslutsunderlag

	§ 17 Återrapportering av MRP-uppdrag som avslutats per 2014-08-31
	Beslut
	Bakgrund
	Överläggning och beslutsgång
	Protokollsanteckning
	Beslutsunderlag

	§ 18 Statusrapportering av uppdrag i Mål och resursplan 2013-2014 med plan för 2015-2016
	Beslut
	Bakgrund
	Beslutsunderlag

	§ 19 Bekräftelse av tidigare beslutad delegation avseende expropriationen av fastigheterna Sundsvall Korsta 7:40 m.fl.
	Beslut
	Bakgrund
	Överläggning och beslutsgång
	Beslutsunderlag

	§ 20 Revidering av ramavtal för exploatering av Norra Kajen
	Beslut
	Bakgrund
	Överläggning och beslutsgång
	Reservation
	Beslutsunderlag

	§ 21 Revidering av exploateringsavtal för Norra Kajen, DP1 (DP-376)
	Beslut
	Bakgrund
	Överläggning och beslutsgång
	Beslutsunderlag

	§ 22 Bolagsordning för Näringslivsbolaget AB, revidering
	Beslut
	Bakgrund
	Beslutsunderlag

	§ 23 Back 2 Basics – uppföljning av verksamheten
	Beslut
	Bakgrund
	Överläggning och beslutsgång
	Protokollsanteckning
	Beslutsunderlag

	§ 24 Utredning av införandet av en social investeringsfond i Sundsvalls kommun - begäran om förlängd tidsfrist
	Beslut
	Bakgrund
	Beslutsunderlag

	§ 25 Motion (C) om att inrätta ett skönhetsråd
	Beslut
	Bakgrund
	Överläggning och beslutsgång
	Beslutsunderlag

	§ 26 Motion (SD) om krafttag för nollvision
	Beslut
	Bakgrund
	Överläggning och beslutsgång
	Reservation
	Beslutsunderlag

	§ 27 Frågor enligt kommunallagen
	§ 28 För kännedom
	Beslut
	Ärenden


