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Justering 
 
Till justerare väljs Anders Hedenius och Liza-Maria Norlin med 
Linnéa Kjellman och Lars Skoglund som ersättare. 
 
_ _ _ _  
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§ 174  Information från kommundirektör Stefan 
Söderlund 
(KS-2016-00005) 
 
Kommundirektören bereds möjlighet att vid kommunfullmäktiges 
sammanträden informera om aktuella ämnen. 

Överläggning 
Vid dagens sammanträde ger kommundirektör Stefan Söderlund en 
lägesrapport gällande Sundsvallsregionen. Han informerar bland 
annat om: 
 

• Syftet och visionen för Sundsvallsregionen 
• Befolkningsutvecklingen i de kommuner som ingår i regionen 
• Sundsvallregionens fyra prioriterade områden att samverka 

inom: kompetensförsörjning, näringsliv- och 
destinationsutveckling, trafikering och infrastruktur, samt 
utveckling av samarbetet. 

• Verksamhetsplanen för Sundsvallsregionen 
  

_ _ _ _ 
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§ 175  Allmänhetens frågestund 
(KS-2016-00004) 
 

Ärendet 
Allmänheten har möjlighet att ställa frågor till ledamöterna i 
fullmäktige. Frågorna ska lämnas in skriftligen, senast klockan 12:00 
två arbetsdagar före fullmäktige sammanträder. 

Överläggning 
• Thomas Lundmark ställer en fråga om utredning av 

lokaliseringsalternativ för logistikparken i Petersvik. Frågan 
besvaras av kommunstyrelsens ordförande Peder Björk (S). 
 

• Thomas Lundmark ställer en fråga om kostnader för 
logistikparken i Petersvik. Frågan besvaras av 
kommunstyrelsens ordförande Peder Björk (S). 

 
• Arthur Löwinger ställer en fråga om anonymitet i utsända 

resevaneundersökningar. Frågan besvaras av 
kommunstyrelsens ordförande Peder Björk (S). 
 

• Else Ammor ställer en fråga om Petersvik och om de två 
husen Villa Hållnäs (Fellenders villa) och 
Trädgårdsmästarebostaden. Frågan besvaras av Sundsvall 
Logistikpark AB:s ordförande Anita Bdioui (S). 

 
• Mathias Rex ställer en fråga om simkunnigheten i Sundsvalls 

kommun. Frågan besvaras av kultur- och fritidsnämndens 
ordförande Åsa Ulander (S).  

 
_ _ _ _ 
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§ 176  Frågor enligt kommunallagen 
(KS-2016-00011) 
 

Ärendet 
Vid kommunfullmäktiges sammanträden har samtliga ledamöter 
möjlighet att ställa frågor till de olika nämndernas ordförande. 
Frågorna ska lämnas in skriftligen, senast klockan 12.00 två 
arbetsdagar före fullmäktige sammanträder. 

Överläggning 
Inga frågor enligt kommunallagen har lämnats in till dagens 
sammanträde. 
 
_ _ _ _ 
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§ 177  Inkomna motioner 
(KS-2016-00702, KS-2016-00703, KS-2016-00704) 

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

• Motion (KD) angående införande av värderingssamordnare på 
barn- och utbildningsförvaltningen, 

• Motion (SD) åldersbestämning av ensamkommande – en 
fråga om rättssäkerhet, 

• Motion (SD) om att inrätta en landsbygdsnämnd. 

Ärendet  
Tre motioner har lämnats in till dagens sammanträde.  

Beslutsunderlag  
• Motion (KD) angående införande av värderingssamordnare på 

barn- och utbildningsförvaltningen, 2016-09-26 
• Motion (SD) åldersbestämning av ensamkommande – en 

fråga om rättssäkerhet, 2016-09-26 
• Motion (SD) om att inrätta en landsbygdsnämnd, 2016-09-13 

 
_ _ _ _ 
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§ 178  Inkomna interpellationer 
 
Inga interpellationer har kommit in till dagens sammanträde. 

 
_ _ _ _ 
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§ 179  Valärenden 
(KS-2016-00010) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bevilja Cathrine Edströms (S) avsägelse som ledamot och 
ordförande i valnämnden, 
 
att utse Rose-Marie Antonic (S) till ledamot och ordförande i 
valnämnden efter Cathrine Edström (S) för återstående delen av 
mandatperioden 
 
att bevilja Viktor Erikssons (S) avsägelse som ersättare i kultur- och 
fritidsnämnden, 
 
att utse Roger Johansson (S) till ersättare i kultur- och 
fritidsnämnden efter Viktor Eriksson (S) för återstående delen av 
mandatperioden, 
 
att notera att Per Hammarberg (L) slutat som politisk sekreterare för 
Liberalerna från och med 2016-06-27, 
 
att bevilja Peter Byströms (S) avsägelse som ledamot i Norra Kajen 
Entreprenad AB, Norra Kajen Exploatering AB, Norra Kajen 
Holding AB, Norra Kajen Kvarter 3 AB, Norra Kajen Kvarter 4 AB, 
Norra Kajen Kvarter 6 AB, Norra Kajen Kvarter 7 AB, Norra Kajen 
Kvarter 8 AB, Norra Kajen Kvarter 11AB och Norra Kajen 
Utveckling AB, 
 
att notera att Lina Heidenbeck (M), politisk sekreterare för 
Moderaterna, minskar sin tjänst till 80% (från 100%) fr o m 2016-10-
01, 
 
att utse Annicka Burman (V) till ledamot i Mitthem AB efter Annika 
Strindlund (V), 
 
att utse Kenneth Challis (V) till ersättare i miljönämnden efter 
Annika Strindlund (V), 
 
att bevilja Martin Ahlströms (M) avsägelse som ledamot i barn- och 
utbildningsnämnden och som ersättare i kommunfullmäktige, 
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att utse Sven Bredberg (M) till ledamot i barn- och 
utbildningsnämnden efter Martin Ahlström (M) för återstående delen 
av mandatperioden, 
 
att utse Monika Lindberg (S) till ersättare i socialnämnden efter 
Samreen Malik (S) för återstående delen av mandatperioden, 
 
att bevilja Iwan Karlssons (S) avsägelse som nämndeman vid 
Sundsvalls tingsrätt, 
 
att utse Goran Garmiani (S) till nämndeman i Sundsvalls tingsrätt 
efter Iwan Karlsson (S) för återstående delen av mandatperioden 
 
att bevilja Therese Tjärnbergs (S) avsägelse som nämndeman vid 
Sundsvalls tingsrätt, 
 
att bevilja Sabina Tjärnbergs (S) avsägelse som ledamot i 
kommunfullmäktige, ledamot i nämnden för arbetsmarknad, 
vuxenutbildning och integration (NAVI) och som ersättare i 
Kommunförbundet Västernorrland, 
 
att bevilja Magnus Björks (L) avsägelse som ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden,  
 
att utse Ademir Zilic (L) till ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden efter Magnus Björk (L) för återstående delen av 
mandatperioden. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2016-09-14, reviderad 2016-09-23 

samt kompletteringar upplästa vid dagens sammanträde 
 
_ _ _ _ 
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§ 180  Antagande av Landsbygdsprogram 2021 för 
Sundsvalls kommun 
(KS-2015-00400-68) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta Landsbygdsprogram 2021 för Sundsvalls kommun som 
styrdokument, med följande förändringar: 

 
att i handlingsplan för landsbygden, under rubrik ”Offentlig och 
kommersiell service” stryka ”så långt det är möjligt” på punkt nr 1-8, 

 
att i handlingsplan för landsbygden, under rubrik ”Offentlig och 
kommersiell service” ändra punkt nr 10 till 

 
”Kommunstyrelsen ska under 2016 utreda vilka former 
kommunen ekonomiskt kan stödja servicepunkter i glesa 
områden, och ta fram riktlinjer för detta” 

 
att i handlingsplan för landsbygden, under rubriken ”Natur, friluftsliv 
och ideell sektor” lägga till punkten 

 
”Kultur- och fritidsnämnden ska fortsätta arbeta med att 
ekonomiskt stötta föreningslivet på landsbygden” 

 
att i handlingsplan för landsbygden, under rubriken ”Natur, friluftsliv 
och ideell sektor” lägga till punkten  

 
”Kultur- och fritidsnämnden ska fortsätta arbeta med att söka 
samarbeten med föreningslivet på landsbygden för att öka 
tillgängligheten till kultur- och idrottsverksamhet på 
landsbygden” 
 

att i handlingsplan för landsbygden, under rubriken ”Bebyggelse och 
kommunikationer” lägga till punkten 

 
”Kommunstyrelsen och Stadsbyggnadsnämnden ska arbeta 
för ett ökat bostadsbyggande i våra serviceorter” 

 
att i handlingsplan för landsbygden, under rubriken ”Bebyggelse och 
kommunikationer” lägga till punkten 
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”Kommunstyrelsen, ska i dialog med 
kollektivtrafikmyndigheten, utreda fler flexibla 
kollektivtrafiklösningar i glesare områden” 
 

att i handlingsplan för landsbygden, under rubrik ”Snabbt bredband” 
ändra punkt 5 till 

 
”Kommunstyrelsen ska under 2016 utreda förutsättningarna 
för att införa en kommunal helhetslösning för fiberföreningar 
i Sundsvall som vill bygga fibernät på landsbygden genom de 
kommunala bolagen Sundsvall Elnät AB och ServaNet AB” 

 
att i handlingsplan för landsbygden, under rubrik ”Snabbt bredband” 
ändra punkt 6 till 

 
”Kommunstyrelsen ska under 2016 ta fram en fördjupad 
handlingsplan för utbyggnad av snabbt bredband på 
landsbygden (under landsbygdsprogrammet) med fokus på 
hur kommunen ytterligare ska arbeta för att öka 
fiberutbyggnaden på landsbygden” 

 
att i övrigt föreslå att besluta enligt koncernstabens förslag till beslut. 

Ärendet 
Koncernstaben har under perioden 2015-2016 tagit fram ett förslag 
till nytt landsbygdsprogram för Sundsvalls kommun, i form av en 
övergripande strategi och handlingsplan för landsbygden till år 2021. 
Programmet består bl.a. av fem prioriterade fokusområden och pekar 
ut totalt nio serviceorter för kommundelarna. Koncernstaben föreslår 
bl.a. att kommunfullmäktige antar Landsbygdsprogram 2021 för 
Sundsvalls kommun, och i samband med detta upphäver kommunens 
landsbygdsprogram från 2006. 

Överläggning 
Inledningsanföranden görs av Bodil Hansson (S), Jörgen Berglund 
(M), Johnny Skalin (SD), Stefan Falk (L), Christiane Rüdiger (V), 
Hans Forsberg (C), Maria Algotsson (MP) och Liza-Maria Norlin 
(KD). 
 
Bodil Hansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
Landsbygdsprogram för Sundsvalls kommun. 
 
Stefan Falk (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
Landsbygdsprogram för Sundsvalls kommun men med följande 
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tilläggsattsats från Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna: 
 
att införa en landsbygdsgaranti i enlighet med nedanstående 
innehåll 
 
Bredband  
Garanti: 100 % av medborgarna ska ha tillgång till bredband år 
2021.  
Inför enhetstaxa för anslutning till bredband i hela kommunen 
 
Belysning  
Garanti: Inga ytterligare nedsläckningar av belysningspunkter. 
Årligen avsatta medel för nyinvestering i fler ljuspunkter. 
 
Vägar  
Garanti: Att inga fler kommunala vägar lämnas över till 
vägsamfällighetsföreningar. 
 
Skola och barnomsorg 
Garanti: Att barn i förskolan upp till årskurs tre inte ska behöva åka 
längre till skola eller barnomsorg än idag. 
 
Gång- och cykelvägar 
Garanti: Trygga vägar för våra barn och äldre. Belysta 
övergångsställen och busshållsplatser även på landsbygden.  
 
Landsbygdsombudman 
Garanti: En landsbygdsombudsman inrättas 2018, med uppgift att 
bevaka, initiera och driva frågor specifikt viktiga för landsbygden. 
 
Kommunens förvaltningsfastigheter   
Garanti: Tillgänglighet och skälig hyreskostnad överordnas 
kostnadstäckning. 
 
Jobb och bostäder 
Garanti: Trygghetsboenden i hela kommunen. 
 
Byggklara tomter i hela kommunen. 
Garanti: Ny Inköpsstrategi för att möjliggöra köp av varor och 
tjänster av det lokala näringslivet. 
 
Kollektivtrafik  
Garanti: Hundralappen för ungdomar införs och bibehållen 
hundralapp för pensionärer. 
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Johnny Skalin (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
Landsbygdsprogam för Sundsvalls kommun men med följande 
tilläggsattsatser:  
 
att inrätta en landsbygdsnämnd som ska garantera och stimulera 
utvecklingen på landsbygden samt vara referensorgan i de frågor 
som rör landsbygden i Sundsvalls kommun, 
 
att Landsbygdsnämnden ska inom sitt ansvarsområde ansvara för: 
-Beslut om och fördelning av medel till landsbygdsutveckling 
-Verka för kunskapsspridning om landsbygdsfrågor. 
-Uppmärksamt följa villkor för bosättning och företagande på 
landsbygden. 
-Etablera god kontakt med nätverk, föreningar och företag 
verksamma inom kommunens landsbygd. 
-Stödja och stimulera lokala initiativ och lokala 
utvecklingssatsningar. 
 
Jörgen Berglund (M), Liza-Maria (KD), Ingeborg Wiksten (L) och 
Elin Nilsson (M) instämmer i Stefan Falks (L) yrkande. 
 
Christiane Rüdiger (V), João Pinheiro (S), Malin Larsson (S), Jan 
Lahti (S) Kjell Bergkvist (C) instämmer i Bodil Hanssons (S) 
yrkande. 
 
Hans Forsberg (C) instämmer i Bodil Hanssons (S) yrkande. Vidare 
yrkar han avslag på Stefan Falks (L) tilläggsattsats. 
 
Johnny Skalin (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
Landsbygdsprogram för Sundsvalls kommun men med tidigare 
nämnda tilläggsattsatser samt Stefan Falks (L) tilläggsattsats. 
 
Niklas Säwén (S) instämmer i Bodil Hanssons (S) yrkande. Vidare 
yrkar han avslag på Stefan Falks (L) förslag och Johnny Skalins (SD) 
förslag.  
 
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut, dels 
kommunstyrelsens förslag, dels Stefan Falk (L) med fleras förslag 
och dels Johnny Skalins (SD) förslag.  
Hon ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.  
 
Votering begärs av Stefan Falk (L) och ska verkställas. 
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Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsens förslag är 
huvudförslag och ska nu ta fram ett motförslag. 
 
Votering genomförs med följande propositionsordning, den som 
röstar bifall till Stefan Falk (L) med fleras förslag röstar JA och den 
som röstar bifall till Johnny Skalins (SD) förslag röstar NEJ. 
Voteringen resulterar i 25 JA-röster, 8 NEJ-röster och 48 som avstår, 
se bilaga 2.  
 
Efter avslutad votering konstaterar ordföranden att Stefan Falk (L) 
med fleras förslag blir motförslag. 
 
Vidare genomförs votering med följande propositionsordning, den 
som röstar bifall till kommunstyrelsens förslag röstar JA och den som 
röstar bifall till Stefan Falk (L) med fleras förslag röstar NEJ. 
Voteringen resulterar i 50 JA-röster, 22 NEJ-röster och 9 som avstår, 
se bilaga 3. 
 
Efter avslutad votering konstaterar ordföranden att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2016-09-12, § 211 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll 2016-08-30, § 38 
• Koncernstabens skrivelse, KS-2015-00400 
• Kommunstyrelsens protokoll 2016-04-11 § 112 
• Koncernstabens skrivelse, KS-2016-00200 
• Service och teknikförvaltningens remiss Landsbygdsprogram 

2021 för Sundsvalls kommun 
• Lantmäterinämndens protokoll 2016-02-17 § 7 
• Lantmäterikontorets skrivelse 
• Protokoll NSAB 2016-04-07 § 19 
• Näringslivsbolagets skrivelse 2016-03-23 
• Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations 

protokoll 2016-03-23 § 37 
• Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations 

skrivelse 
• Socialnämndens protokoll 
• Socialnämndens skrivelse 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2016-03-23 § 37 
• Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse 
• Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2016-03-23 § 34 
• Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse 
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• Mitthems remissvar  
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2016-03-16 § 41 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 
• Mittsverige Vattens remissvar 2016-03-04 
• Miljönämndens protokoll 2016-03-02 § 16 
• Miljökontorets skrivelse 
• Sundsvall Vatten AB protokoll 2016-03-16 § 11 
• Mittsverige Vatten AB tjänsteskrivelse 
• Mittsverige Vatten AB styrelseyttrande 
• SKIFU:s yttrande 
• Sundsvall Elnät och Servanets remissvar 
• Sammanställning över externa remissvar 
• Sammanställning över koncernstabens beaktande av interna 

remissvar 
• Sammanställning över koncernstabens beaktande av externa 

remissvar 
• Landsbygdsprogram 2021 för Sundsvalls kommun 
 
_ _ _ _ 
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§ 181  Ombyggnad av väg 562 till en stadsgata på 
delen resecentrum-trafikplats Skönsberg, samt 
justering av avtal mellan Sundsvalls kommun och 
Trafikverket 
 (KS-2016-00549-4) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna av stadsbyggnadsnämnden beslutad korrigering av 
”Avtal om finansiering och genomförande Väg 562 (gamla E4) delen 
Sundsvalls Resecentrum – Trafikplats Skönsberg” (bilaga 2, märkt 
med Trafikverkets diarienummer TRV 2016/56710). 

Ärendet 
Ärendet består av två delar – se rubriken. 
 
En del är Trafikverkets samråd angående vägplan för aktuell del av 
väg 562. Samrådet är en löpande process fram till att Trafikverket 
sammanställt en slutlig granskningshandling. Som underlag för 
samrådet har en samrådshandling daterad 2016-05-23 tagits fram. 
Trafikverket önskar få kommunens yttrande så snart som möjligt 
eftersom målsättningen är att färdigställa granskningshandlingen i 
oktober. Trafikverkets samrådshandlingar finns här: 
http://www.trafikverket.se/nara-
dig/Vasternorrland/Vasternorrland/vag-562-njurunda-sundsvall-
ombyggnad/vag562-sundsvalls-resecentrum-trafikplats-
skonsberg/dokument/   
Stadsbyggnadsnämnden och miljönämnden har yttrat sig som 
underlag för kommunens samlade yttrande. 
 
Den andra delen i ärendet handlar om en mening i ”Avtal om 
finansiering och genomförande Väg 562 (gamla E4) delen Sundsvalls 
Resecentrum – Trafikplats Skönsberg” som blev felaktigt formulerat 
och som behöver justeras. Det var i samband med handläggningen 
mellan stadsbyggnadsnämndens beslut och kommunfullmäktiges 
beslut om avtalet i våras som en mindre korrigering missades. 
Stadsbyggnadsnämnden och Trafikverket är överens om hur avtalet 
ska se ut. 

http://www.trafikverket.se/nara-dig/Vasternorrland/Vasternorrland/vag-562-njurunda-sundsvall-ombyggnad/vag562-sundsvalls-resecentrum-trafikplats-skonsberg/dokument/
http://www.trafikverket.se/nara-dig/Vasternorrland/Vasternorrland/vag-562-njurunda-sundsvall-ombyggnad/vag562-sundsvalls-resecentrum-trafikplats-skonsberg/dokument/
http://www.trafikverket.se/nara-dig/Vasternorrland/Vasternorrland/vag-562-njurunda-sundsvall-ombyggnad/vag562-sundsvalls-resecentrum-trafikplats-skonsberg/dokument/
http://www.trafikverket.se/nara-dig/Vasternorrland/Vasternorrland/vag-562-njurunda-sundsvall-ombyggnad/vag562-sundsvalls-resecentrum-trafikplats-skonsberg/dokument/
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Överläggning 
Jörgen Berglund (M) yrkar avslag på ärendet med hänvisning till 
tidigare ställningstagande i frågan, gjorda i kommunfullmäktige 
2016-03-29 § 80. 
 
Johnny Skalin (SD) yrkar avslag på ärendet med hänvisning till 
tidigare ställningstagande i frågan, gjorda i kommunstyrelsen 2016-
09-12 § 205. 
 
Peder Björk (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut, dels 
kommunstyrelsens förslag med bifall från Peder Björk (S), dels 
Jörgen Berglunds (M) förslag och dels Johnny Skalins (SD) förslag. 
Hon ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.  

Reservation 
Lina Heidenbeck (M), Margareta Engström (M), Hjördis Bredberg 
(M), Bertil Swenson (M), Mikael Gäfvert (M), Alicja Kapica (M), 
Elisabeth Gisslin Burman (M), Mats-Johan Adner (M), Jörgen 
Berglund (M), Tom Emanuelz (M), Per-Magnus Forsberg (M), Habib 
Effati (M), Bertil Kjellberg (M), Elin Nilsson (M), Sven Bredberg 
(M), Patrik Gustavsson (M), Johnny Skalin (SD), Lars Skoglund 
(SD), Sven Nordlund (SD), Mats Hellhoff (SD), Jan Björnefax (SD), 
Roland Persson (SD), Christina Vallsten (SD) och Börje Mattsson 
(SD) reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2016-09-12 § 205 
• Koncernstabens skrivelse, KS-2016-00549-4 
• Yttrande från Sundsvalls kommun vägplan samråd v562 2016-

09-02 
• Avtal Väg 562 delen Sundsvalls RC - Tpl Skönsberg 
• Beslutad principlösning hantering av remissärenden 

infrastrukturprojekt 2016-08-18 
• Miljönämndens protokoll 2016-06-08 § 38  
• Miljökontorets skrivelse 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2016-08-31 § 126 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 
• Yttrande angående Samrådshandling för ombyggnad av väg 562 

till en stadsgata 
• Utskick Samrådshandling väg 562 2016-05-23 - Trafikverket 
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• Samrådshandling Genomfart Sundsvall 2016-05-23 
• PM Trafikverket - Nya Landsvägsallén 2016-05-23 
 
_ _ _ _ 
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§ 182  IT-strategi för e-förvaltning för Sundsvalls 
kommunkoncern 2011-2021, återrapportering 
(KS-2015-00863-1) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna återrapporteringen av strategins genomförande för 
perioden 2011-2015.  

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2011-02-28 om en IT-strategi för e-
förvaltning, år 2011-2021. Strategins målbild är enkla, flexibla och 
tydliga IT-tjänster (strategin finns i sin helhet på 
www.utveckling.sundsvall.se). Kommunfullmäktige beslutade att 
återrapportering av IT-strategins genomförande skulle ske år 2015. 

Överläggning 
Liza-Maria Norlin (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut vilket är 
kommunstyrelsens förslag. Detta blir också kommunfullmäktiges 
beslut. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2016-09-12 § 216 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2016-06-14 § 48 
• Koncernstabens skrivelse, KS-2015-00863-1  
• Illustration IT-strategi för e-förvaltning, 2011-2021  
• IT-strategi 2011-2021 
 
_ _ _ _ 
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§ 183   Taxa 2016 för Medelpads 
Räddningstjänstförbund 
(KS-2016-00074-2) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa Taxa 2016 för uppdrag i räddningsavdelningens område, 
att gälla från 2016-09-26   

Ärendet 
Medelpads räddningstjänstförbund (MRF) har tagit fram ett förslag 
på ändring av taxan för förbundets olika verksamheter för år 2016.  

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2016-09-12 § 214 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2016-06-21, § 84 
• Koncernstabens skrivelse, KS-2016-00074-2 
• Taxa räddningsavdelningen MRF 2016 
• Taxaberäkning tillsynsverksamhet 
 
_ _ _ _ 
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§ 184  Rapport och utvärdering av Medelpads 
räddningstjänstförbunds system för internkontroll 
2015 
(KS-2016-00236-2) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att notera föreliggande rapport och utvärdering. 

Ärendet 
Kommunallagen föreskriver att kommunens nämnder, var och en 
inom sitt område, ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med 
de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter 
som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna 
kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt 
tillfredsställande sätt.  
 
Enligt kommunallagen ska tillämpliga delar även gälla 
kommunalförbund. 
 
En del av kommunstyrelsens uppgifter enligt kommunallagen består 
av att ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Styrelsen skall 
också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana 
kommunalförbund som kommunen är medlem i. 
 
Sammantaget fungerar systemet för intern kontroll relativt bra. 
Kommunen och räddningstjänstförbundet har omfattande 
uppföljningar som månads- och tertialredovisningar, som är en del i 
internkontrollen. En annan del är tillsynen och regelverket kring 
kontrollplanerna.  
Medelpads räddningstjänstförbund har tagit fram en kontrollplan för 
2015 och också redovisat utfallet. Det finns möjlighet att ytterligare 
utveckla arbetet och i högre grad anpassa det till Sundsvalls 
kommuns regelverk.  
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Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2016-09-12 § 215 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2016-06-21, § 77 
• Koncernstabens skrivelse, KS-2016-00236-2 
• Årsredovisning MRF 2015 
 
_ _ _ _ 
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§ 185  Uppsägning av förbundsordning och 
samarbetsavtal mellan landstinget och länets 
kommuner för Kommunalförbundet 
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län 
(KS-2016-00513-1) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att  säga upp förbundsordningen för Kommunalförbundet 

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län för 
omförhandling,  

att  säga upp samarbetsavtalet mellan landstinget Västernorrland 
och Västernorrlands läns kommuner om bildande av en 
kollektivtrafikmyndighet, i form av ett kommunalförbund 
med direktion, för omförhandling. 

Ärendet 
Sedan den 1 januari 2012 är den regionala kollektivtrafiken i Väster-
norrland organiserad i ett kommunalförbund. Medlemmar i 
kommunalförbundet är Landstinget Västernorrland och länets sju 
kommuner. Detta ärende handlar om att säga upp gällande 
styrdokument som antagits av medlemmarnas fullmäktigen, då det 
finns behov av att revidera dessa. Det handlar om förbundsordning 
och samarbetsavtal.  
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Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2016-09-12 § 219 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll 2016-08-23 § 63 
• Koncernstabens skrivelse, KS-2016-00513-1 
• Kommunfullmäktige protokoll 2011-10-31 § 258 
• KTM slutrapport 
• Sollefteå kommun kommunfullmäktige protokoll 2016-04-25  

§ 30 
• Minnesanteckningar från möte om organisation och styrning av 

kollektivtrafiken i Västernorrland den 26 maj 2016 i 
Örnsköldsvik 

 
_ _ _ _ 
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§ 186  Årsredovisning 2015 för 
Samordningsförbundet i Sundsvall 
(KS-2016-00065-1) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bevilja styrelsen för Samordningsförbundet i Sundsvall 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015 enligt revisorernas förslag i 
revisionsberättelsen, 
 
att godkänna årsredovisningen 2015 för Samordningsförbundet i 
Sundsvall. 

Ärendet 
Samordningsförbundet i Sundsvall har upprättat årsredovisning för 
2015. Förbundets revisorer har lämnat en revisionsberättelse. 

Jäv 
Jäv antecknas för Jonas Väst (S) och Elisabeth Gisslin Burman (M). 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2016-06-13 § 170 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2016-05-24 - § 56 
• Koncernstabens skrivelse, KS-2016-00065-1 
• Samordningsförbundet i Sundsvall - granskning bokslut 

årsredovisning 
• Samordningsförbundet i Sundsvall - revisionsberättelse 
• Samordningsförbundet i Sundsvall - revisionsrapport 
• Samordningsförbundet i Sundsvall - årsredovisning 2015 
 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunfullmäktige 2016-09-26 27 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 187  Översyn av service- och teknikförvaltningen 
(KS-2015-00845-4) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att upphäva beslut 2010-03-29 § 742 att hantering av beredskap, kris 

och säkerhet ska organiseras på service- och 
teknikförvaltningen 

 
att hanteringen av beredskap, kris och säkerhet från 2017-01-01 

organiseras på koncernstaben. 

Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2015-12-07 § 414 bland annat att uppdra 
åt koncernstaben att ta fram ett förslag till hur verksamheterna inom 
service och teknik ska samorganiseras med och integreras i 
servicecenter. Detta ärende gäller redovisning av det förslag som 
tagits fram med anledning av beslutet. 
 
Den del av beslutet som avser investeringsprocessen och dess 
organisation hanteras i ett separat ärende.  

Överläggning 
Johanna Thurdin (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut vilket är 
kommunstyrelsens förslag. Detta blir också kommunfullmäktiges 
beslut. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2016-09-12 § 217 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll 2016-08-30, § 39 
• Koncernstabens skrivelse, KS-201500845 
• Förslag till organisationsförändringar 
 
_ _ _ _ 
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§ 188  Upphävande av beslut om ledamöter i 
SocialKOLA 
(KS-2016-00327-1) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att upphäva kommunfullmäktiges beslut i valärende rörande 
ledamöter i samverkansforumet SocialKOLA (beslut 2014-12-15, § 
55, i ärende KS-2014-00010), 
 
att utse ordföranden i socialnämnden till ledamot i SocialKOLA. 

Ärendet 
Utseende av ledamot i samverkansforumet SocialKOLA.  

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2016-09-12 § 210 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll 2016-06-14, § 51 
• Koncernstabens skrivelse, KS-2016-00327-1  
• Kommunfullmäktiges protokoll 2014-12-15 § 55 
 
_ _ _ _ 
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§ 189  Tillsynsansvar för sprängämnesprekursorer 
(KS-2016-00283-1) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att placera ansvaret för kommunens tillsyn enligt lagen om 
sprängämnesprekursorer hos Medelpads Räddningstjänstförbund,  
 
att ge Medelpads Räddningstjänstförbund i uppdrag att revidera sin 
förbundsordning med ett tillägg om att förbundet ansvarar för 
kommunens myndighetsutövning enligt lagen om sprängämnes-
prekursorer, 
 
att ge Medelpads Räddningstjänstförbund  i uppdrag att utforma ett 
förslag till taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer.  

Ärendet 
Utseende av tillsynsmyndighet inom kommunen för tillsyn enligt 
lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - 2016-09-12 - § 222 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2016-06-21 § 83 
• Koncernstabens skrivelse, KS-2016-00283-1 
• Lag om sprängämnesprekursorer  
 
_ _ _ _ 
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§ 190  Regional indelning SOU 2016:48 - remiss 
 (KS-2016-00564-2) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta koncernstabens remissvar som eget, samt 
 
att överlämna remissvaret till finansdepartementet senast den 6 
oktober 2016. Remissvaret skickas i elektronisk form i både word 
och pdf-format till fi.registrator@regeringskansliet.se. Remissvaret 
ska ange finansdepartementets diarienummer Fi2016/02568/K. 

Ärendet 
Sundsvalls kommun är inbjuden att lämna synpunkter på förslagen 
eller materialet i delbetänkandet av indelningskommittén SOU 
2016:48 Regional indelning – tre nya län.  
 
Kommittén har haft i uppdrag att föreslå en ny läns- och 
landstingsindelning som innebär att Sverige delas in i väsentligt färre 
län och landsting. I uppdraget ingår även att föreslå en enhetlig 
beteckning för kommuner på regional nivå och hur landsting ska 
tilldelas det regionala utvecklingsansvaret. 
 
Enligt uppdraget ska kommittén lämna förslag på flera 
indelningsändringar som kan träda i kraft den 1 januari 2023. I detta 
delbetänkande lämnas förslag som, för läns- och landstingens del, 
kan träda i kraft den 1 januari 2019. 

Överläggning 
Peder Björk (S), Kjell Bergkvist (C) och Roger Johansson (S) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Jörgen Berglund (M) yrkar bifall till moderaternas förslag till 
remissvar. 
 
Arne Engholm (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Vidare 
önskar han lämna en protokollsanteckning.  
 
Linnéa Kjellman (C) önskar lämna en protokollsanteckning. 

mailto:fi.registrator@regeringskansliet.se
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Johnny Skalin (SD) och Liza-Maria Norlin (KD) instämmer i Jörgen 
Berglunds (M) yrkande. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
kommunstyrelsens förslag och dels Jörgen Berglund med fleras 
förslag. Hon ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.  
 
Vidare godkänner ordföranden att Arne Engholms (L) 
protokollsanteckning och Linnéa Kjellmans (C) protokollsanteckning 
får lämnas.   

Reservation 
Lina Heidenbeck (M), Margareta Engström (M), Hjördis Bredberg 
(M), Bertil Swenson (M), Mikael Gäfvert (M), Alicja Kapica (M), 
Elisabeth Gisslin Burman (M), Mats-Johan Adner (M), Jörgen 
Berglund (M), Tom Emanuelz (M), Per-Magnus Forsberg (M), Habib 
Effati (M), Bertil Kjellberg (M), Elin Nilsson (M), Sven Bredberg 
(M), Patrik Gustavsson (M), Hans Brynielsson (KD), Liza-Maria 
Norlin (KD), Johnny Skalin (SD), Lars Skoglund (SD), Ove Skalin 
(SD), Mats Hellhoff (SD), Jan Björnefax (SD), Roland Persson (SD), 
Christina Vallsten (SD) och Börje Mattsson (SD) reserverar sig mot 
beslutet. 

Protokollsanteckning 
Arne Engholm (L) lämnar följande protokollsanteckning: 
 
”Ansvarskommittén presenterade i december 2003 den offentliga 
utredningen Utvecklingskraft för hållbar välfärd (SOU 2003:123). 
Redan då stod det klart, för oss Liberaler, att 
samhällsorganisationen måste förändras för att möta en ny 
verklighet. Vi Liberaler anser att framtiden kommer att ställa sådana 
krav att länen måste samverka i en fastare form än det samarbete 
som redan är etablerat inom t.ex. sjukvård och kultur. Ett annat skäl 
är förstärka insyn och demokrati. Det kan bara ske inom lagbunden 
samarbetsform som en regionbildning kommer att utgöra. 
Vi menar att en större region kommer att underlätta rekrytering av 
medarbetare på många områden men främst inom slutenvården. Den 
medicintekniska utvecklingen kräver specialistkunskaper under 
ständig utveckling. Den miljön kan knappast etableras i varje enskilt 
landsting. 
Politikerrollen kommer förändras och det måste partierna beakta i 
nomineringsprocessen. Det blir ett annat ansvar och sannolikt nya 
arbetsformer när e-demokrati blir ett faktum. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/2003
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Landstinget tar över det regionala utvecklingsansvaret och inom 
ramen för detta förstärks samverkan ytterligare mellan kommunerna 
och landstinget. Vi är därigenom förberedda betr. förändrad 
ansvarsfördelning den dagen då beslutet om att inrätta region 
Norrland fattas. 
Norrland har i sin helhet ett mycket stort behov av 
näringslivsutveckling och goda transportmöjligheter för att nå 
tillväxt och bra välfärd. Därför är det viktigt att ta ett stort ansvar i 
regionbildningen för mångfald och främjande av ett obyråkratiskt 
och kreativt näringsliv i hela Norrland. 
Naturligtvis kommer det att bli en jobbig process att bilda region 
Norrland. Hur skall organisationen se ut? Vart skall regioncentret 
placeras? Blir det slagsmål om residensstaden? Vi kan få en del 
lärdom från befintliga regioner som Västra Götaland och Skåne. 
Västra Götaland har nyligen presenterat en rapport; ”Så gjorde vi! 
Erfarenheter av att bilda en stor region”. Där kan bl.a. se hur man 
valt att placera s.k. regioncentra på fem platser i regionen. Så bör vi 
också tänka inför vår regionprocess. 
Delbetänkandet berör i huvudsak landstingets ansvarsområden och 
ligger därför ej i den kommunala kompetensen. 
 
Liberalerna stödjer således delbetänkandets förslag som innebär att 
Norrlands län kan träda i kraft den 1 januari 2019.”  
 
Linnéa Kjellman (C) lämnar följande protokollsanteckning: 
 
”Centerpartiet ställer sig bakom remissvaret, då skrivelsen ställer 
viktiga frågor som mer ingående behöver belysas inför en kommande 
regionbildning; bland annat vad avser tillväxt- och regionutveckling, 
såsom den funktionella arbetsmarknadens förutsättningar med 
kompetensförsörjning och Mittuniversitetets framtida roll för 
regionen med Sundsvall som gränskommun.”   

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2016-09-12 § 206 
• Koncernstabens skrivelse, KS-2016-00564-2 
• Sundsvalls kommuns remissvar regionindelning 
• Moderaternas förslag till remissvar, separat utskick till 

kommunstyrelsen 2016-09-12 
 
_ _ _ _ 
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§ 191  Inlösen av fastigheten Sköle 1:28 
(KS-2016-00578-2) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att genom inlösen förvärva fastigheten Sundsvall Sköle 1:28 av 
Skjöle Elektriska distributionsförening u.p.a för 100 000 kronor och 
utföra rivning av industribyggnaden som är uppförd inom fastigheten 
för 150 000 kronor, 
 
att tillföra stadsbyggnadsnämndens investeringsbudget för 2016  
250 000 kronor att finansieras genom ianspråktagande av likvida 
medel, 
 
att den ökade kostnaden för årligt drift och underhåll av den 
tillkommande marken finansieras inom stadsbyggnadsnämndens 
befintliga budgetram. 

Ärendet 
Stadsbyggnadsnämnden föreslår att kommunen genom inlösen 
förvärvar fastigheten Sundsvall Sköle 1:28 av Skjöle Elektriska 
distributionsförening u.p.a. för 100 000 kronor och utför rivning av 
industribyggnaden som är uppförd inom fastigheten för 150 000 
kronor. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2016-09-12 § 237 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2016-08-30 § 97 
• Koncernstabens skrivelse, KS-2016-00578-2  
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2016-06-22 §99 
• Köpeavtal, undertecknat 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2016-05-23 
• Karta Sköle 1:28 
 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunfullmäktige 2016-09-26 34 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 192  Motion (S) angående CEMR-deklarationen 
för jämställdhet på lokal och regional nivå 
(KS-2015-00229-17) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bifalla motionen, 
 
att handlingsplanen tas fram som en del av nya MRP-uppdraget ”En 
jämställd och jämlik kommun”, 
 
att tillskjuta 1 mnkr till en central resurs inom ramen för 
koncernstaben, som samlar och ansvarar för kommunens alla 
jämställdhets- och mångfaldsuppdrag, 
 
att eventuella kostnader som uppstår under 2016 får hanteras inom 
kommunstyrelsens kommungemensamma anslag för 
personalkostnads-ökningar, 
 
att finansieringen av anslaget för 2017 på 1 mnkr hänskjuts till 
kompletteringsbudget 2017, 
 
att det årliga anslaget på 1 mnkr därefter inarbetas i teknisk 
omräkning av MRP 2018 samt kommande Mål- och resursplaner fr o 
m 2019 och framåt, 

Ärendet 
Socialdemokraterna har i en motion till kommunfullmäktige 
föreslagit att Sundsvalls kommun ska underteckna ”Den europeiska 
deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och 
regional nivå”. Deklarationen är framtagen av The council of 
European Municipalities and Regions (CEMR).  

Överläggning 
Lisa Lööf (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag men med 
följande ändring av att-sats två: 
 
att handlingsplanen tas fram som en del av nya MRP-uppdraget ”En 
jämställd och jämlik kommun”.   
 
Mats Hellhoff (SD) yrkar avslag till motionen.  
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Annelie Luthman (L) instämmer i Lisa Lööfs (S) yrkande men med 
följande tillägg i att-sats tre: 
 
att tillskjuta 1 mnkr till en central resurs inom ramen för 
koncernstaben, som samlar och ansvarar för kommunens alla 
jämställdhets- och mångfaldsuppdrag, 
 
Lisa Lööf (S) instämmer med Annelie Luthmans (L) tilläggsyrkande.  
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
kommunstyrelsens förslag med ändringar och tillägg gjorda vid 
dagens sammanträde och dels Mats Hellhoffs (SD) avslagsyrkande. 
Hon ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med Lisa Lööfs (S) 
ändringsyrkande och Annelie Luthmans (L) tilläggsyrkande.  

Reservation 
Johnny Skalin (SD), Lars Skoglund (SD), Ove Skalin (SD), Mats 
Hellhoff (SD), Jan Björnefax (SD), Roland Persson (SD), Christina 
Vallsten (SD) och Börje Mattsson (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2016-09-12 § 240 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll 2016-08-30 § 46 
• Koncernstabens skrivelse, KS-2015-00229-17 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2015-10-21 § 163 
• Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2015-10-21 § 141 
• Stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse 
• Service och teknikförvaltningens remissvar 
• Socialnämndens protokoll 2015-10-21 § 186 
• Socialtjänstens skrivelse 
• Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2015-10-14 § 107 
• Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse 
• NAVI protokoll 2015-10-07 § 68 
• FAVI:s skrivelse 
• Stadsbacken AB protokoll 2015-09-25 § 138 
• Stadsbacken AB skrivelse 
• SBAB PM - Motion (S) angående CEMR-deklarationen för 

jämställdhet på lokal och regional nivå 
• Protokollsutdrag MSVAB 20150825-§29 
• MSVAB-RemissvarCEMR-deklaration-Sundsvall2015 
• Miljönämndens protokoll 2015-09-09 § 44 samt 
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miljöförvaltningens skrivelse  
• Internremiss från koncernstaben 1 
• Internremiss från koncernstaben 2 
• CEMR:s jämställdhetsdeklaration 
• Motion (S) angående CEMR-deklarationen för jämställdhet på 

lokal och regional nivå¨ 
 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunfullmäktige 2016-09-26 37 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 193  Motion (S) om att stärka barnkonventionen i 
Sundsvalls kommun 
(KS-2015-00954-3) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motionens första att-sats 
 
att bifalla motionens andra att-sats. 

Ärendet 
En motion om att stärka barnkonventionen i Sundsvalls kommun har 
lämnats in av den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen.  

Överläggning 
Jeanette Hedlund (S) och Liza-Maria Norlin (KD) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut, vilket är 
kommunstyrelsens förslag. Detta blir också kommunfullmäktiges 
beslut. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2016-09-12 § 241 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll 2016-08-30 § 45 
• Koncernstabens skrivelse, KS-2015-00954-3 
• Motion (S) om att stärka barnkonventionen i Sundsvalls kommun 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2015-12-21§ 346 
 
_ _ _ _ 
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§ 194  Motion (V) om att anlägga en botanisk 
trädgård i Sundsvall 
(KS-2016-00471-2) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att bifalla motionen, 
 
att stadsbyggnadsnämnden i samråd med andra berörda nämnder 
utreder möjligheterna, inklusive kostnader och finansieringsförslag, 
för att anlägga och driva en trädgårdsanläggning eller botanisk 
trädgård, 
 
att utredningen ska undersöka möjligheterna till en placering inom 
Sundsvalls tätort, och så centralt som möjligt,  
 
att utredningen analyserar efterfrågan och intresset hos 
kommunmedborgarna samt nyttan för kommunen i stort, om 
utredningen kommer fram till att ett eller båda alternativen är 
möjliga, samt 
 
att utredningen behandlas av kommunfullmäktige senast i december 
2017.  

Ärendet 
Ärendet är ett förslag till beslut på en motion från Vänsterpartiet. 
Förslaget i motionen är att ”berörda förvaltningar undersöker 
förutsättningarna för att anlägga en botanisk trädgård eller 
trädgårdsanläggning med central placering i Sundsvalls kommun”.  

Överläggning 
Annicka Burman (V) och Maria Algotsson (MP) yrkar bifall till 
motionen.  
 
Stefan Falk (L), Patrik Gustavsson (M), Christina Vallsten (SD) och 
Liza-Maria Norlin (KD) yrkar avslag till motionen.  
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
kommunstyrelsens förslag med bifall från Annicka Burman (V) och 
Maria Algotsson (MP) och dels Stefan Falk (L) med fleras förslag att 
avslå motionen. Vidare ställer hon förslagen mot varandra och finner 
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att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.  

Reservation 
Hans Brynielsson (KD), Liza-Maria Norlin (KD), Lina Heidenbeck 
(M), Margareta Engström (M), Hjördis Bredberg (M), Bertil Swenson 
(M), Mikael Gäfvert (M), Alicja Kapica (M), Elisabeth Gisslin 
Burman (M), Mats-Johan Adner (M), Jörgen Berglund (M), Tom 
Emanuelz (M), Per-Magnus Forsberg (M), Habib Effati (M), Bertil 
Kjellberg (M), Elin Nilsson (M), Sven Bredberg (M) och Patrik 
Gustavsson (M) reserverar sig mot beslutet. 
 
Ingeborg Wiksten (L), Stefan Falk (L), Maria Lilja (L), Annelie 
Luthman (L) och Arne Engholm (L) reserverar sig mot beslutet med 
följande motivering: 
 
”Vi reserverar oss mot beslutet till förmån för avslagsyrkande. 
Även om en botanisk trädgård är en trevlig idé kan det inte vara 
kommunens uppgift att skapa en sådan. Kommunen upplever ett stort 
eftersatt underhåll på bla våra skolor och Liberalerna anser att de 
investeringspengar som finns i första hand ska användas till att rusta 
upp kommunens kärnverksamheter.” 
 
Johnny Skalin (SD), Lars Skoglund (SD), Ove Skalin (SD), Mats 
Hellhoff (SD), Jan Björnefax (SD), Roland Persson (SD), Christina 
Vallsten (SD) och Börje Mattsson (SD) reserverar sig mot beslutet 
och instämmer i ovan motivering. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2016-09-12 § 242 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll 2016-08-30 § 47 
• Koncernstabens skrivelse, KS-2016-00471-2 
• Motion (V) om att anlägga en botanisk trädgård i Sundsvall 
 
_ _ _ _ 
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§ 195  Motion (M) om fler utegym i Sundsvalls 
kommun 
(KS-2015-00416-5) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motionen. 

Ärendet 
Ärendet är svar på motion (M) om fler utegym i Sundsvalls kommun. 

Överläggning 
Patrik Gustavsson (M), Maria Algotsson (MP), Liza-Maria Norlin 
(KD) och Stefan Falk (L) yrkar bifall till motionen. 
 
Åsa Ulander (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
kommunstyrelsens förslag att avslå motionen och dels Patrik 
Gustavsson (M) med fleras förslag att bifalla motionen. Hon ställer 
förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar 
enligt kommunstyrelsens förslag. 

Reservation 
Ingeborg Wiksten (L), Stefan Falk (L), Ulla Norgren (L), Annelie 
Luthman (L), Arne Engholm (L), Angel Villaverde (MP), Maria 
Algotsson (MP), Johanna Thurdin (MP), Tina Hellberg (MP), Lina 
Heidenbeck (M), Margareta Engström (M), Hjördis Bredberg (M), 
Bertil Swenson (M), Mikael Gäfvert (M), Alicja Kapica (M), 
Elisabeth Gisslin Burman (M), Mats-Johan Adner (M), Jörgen 
Berglund (M), Tom Emanuelz (M), Per-Magnus Forsberg (M), Habib 
Effati (M), Bertil Kjellberg (M), Elin Nilsson (M), Sven Bredberg 
(M) och Patrik Gustavsson (M) reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2016-09-12 § 243 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll 2016-08-23 § 75 
• Koncernstabens skrivelse, KS-2015-00416-5 
• Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2015-09-16 § 90 
• Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse 
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• Motion (M) om fler utegym i Sundsvalls kommun 
 
_ _ _ _ 
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§ 196  Motion (M) om avgifter inom 
stadsbyggnadsnämndens verksamhetsområde 
(KS-2015-00789-4) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anse första att-satsen besvarad,  
 
att avslå andra att-satsen.  

Ärendet 
Moderaterna yrkar i en motion 2015-10-08 att 
Stadsbyggnadsnämnden ska utreda sina taxor och presentera intäkter 
och utgifter samt utarbeta taxor som är mer individuellt anpassade till 
varje enskilt ärende.  

Överläggning 
Jörgen Berglund (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut vilket är 
kommunstyrelsens förslag. Detta blir också kommunfullmäktiges 
beslut. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2016-09-12 § 244 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2016-06-21 § 85 
• Koncernstabens skrivelse, KS-2015-00789-4 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2016-04-27 § 53 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 
• Motion (M) om avgifter inom stadsbyggnadsnämndens 

verksamhetsområde 
  
_ _ _ _ 
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§ 197  Motion (L) om att utveckla Sundsvall som 
cykelstad 
 (KS-2015-00946-5) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anse motionen vara besvarad. 

Ärendet 
Liberalerna har i en motion lämnat förslag om att utveckla Sundsvall 
som cykelstad genom att: 
 

• Åtgärder vidtas för att så snart som möjligt kunna ta med sig 
sin cykel vid resa med kollektivtrafiken inom kommunen 

• Kommunens GC-vägar så snart som möjligt förses med 
skyltar och mittlinjemarkering för att, där det går separera 
gång- och cykeltrafiken 

• Åtgärder vidtas för att tydligt prioritera cykeltrafiken i gatu- 
och vägkorsningar 

• Ett program för att utveckla Sundsvall som cykelstad 
utarbetas 

Överläggning 
Stefan Falk (L), Maria Algotsson (MP), Jörgen Berglund (M) och 
Liza-Maria Norlin (KD) yrkar bifall till motionen. 
 
Anders Hedenius (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
kommunstyrelsens förslag att anse motionen besvarad och dels 
Stefan Falk (L) med fleras förslag att bifalla motionen. Hon ställer 
förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar 
enligt kommunstyrelsens förslag. 

Reservation 
Ingeborg Wiksten (L), Stefan Falk (L), Ulla Norgren (L), Annelie 
Luthman (L), Arne Engholm (L), Angel Villaverde (MP), Maria 
Algotsson (MP), Johanna Thurdin (MP), Tina Hellberg (MP), Hans 
Brynielsson (KD), Liza-Maria Norlin (KD), Lina Heidenbeck (M), 
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Margareta Engström (M), Hjördis Bredberg (M), Bertil Swenson (M), 
Mikael Gäfvert (M), Alicja Kapica (M), Elisabeth Gisslin Burman 
(M), Mats-Johan Adner (M), Jörgen Berglund (M), Tom Emanuelz 
(M), Per-Magnus Forsberg (M), Habib Effati (M), Bertil Kjellberg 
(M), Elin Nilsson (M), Sven Bredberg (M) och Patrik Gustavsson 
(M) reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2016-09-12 § 245 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll 2016-06-14 § 59 
• Koncernstabens skrivelse, KS-2015-00946-5  
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2016-03-16 § 42 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2016-02-22 
• Motion (L) utveckla Sundsvall som cykelstad, inkommen 2015-

12-18 
 
_ _ _ _ 
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§ 198  Motion (MP) om bättre framkomlighet för 
kollektivtrafiken 
(KS-2015-00310-5) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anse motionen besvarad. 

Ärendet 
Miljöpartiet de gröna har i en motion inlämnad den 23 mars 2015 
föreslagit åtgärder för kommunen som de tror bidrar till målen i 
kommunens översiktsplan (och RIKARE) om att utveckla logistik-
lösningar och gröna transporter, samt att utveckla en livsmiljö i 
toppklass där alla ges möjlighet att växa i ett klimatsmart och 
klimatsäkert samhälle. De hänvisar även till översiktsplan 2021:s 
skrivningar om att transporter bör ske med miljövänliga transportsätt 
och att det bör finnas en attraktiv kollektivtrafik både på landsbygd 
och i staden. 
 
Miljöpartiet de gröna föreslår ett antal åtgärder för att uppfylla 
översiktsplanens intentioner. Dessa är att satsa på bussfiler, bussgator 
och anpassade trafikljus. På så vis kan kollektivtrafiken vara ett 
realistiskt alternativ till resor med bil. 
 
De vill därför  

- att kommunen utreder vilka gator som skulle kunna göras om 
till bussgator 

- att kommunen utreder ett system för trafiksignaler som slår 
om till grönt när bussarna kommer 

- att utredningen sker i nära samarbete med kollektivtrafik-
myndigheten, Länstrafiken och busschaufförerna i kommunen 

- att kommunen utreder möjligheten att anlägga bussfiler på 
statliga vägar som kommunen tar över som t ex gamla E4:an 
genom Sundsvall 

- att kommunen trycker på för att både nya och befintliga 
statliga vägar som går genom kommunen skall förses med 
bussfiler 

- att kommunen ansöker om de statliga pengar och/eller EU-
pengar som finnas att söka för projekt som dessa  
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Överläggning 
Johanna Thurdin (MP), Stefan Falk (L), Liza-Maria Norlin (KD) och 
Jörgen Berglund (M) yrkar bifall till motionen. 
 
Anders Hedenius (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
kommunstyrelsens förslag att anse motionen besvarad och dels 
Johanna Thurdin (MP) med fleras förslag att bifalla motionen. Hon 
ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 

Reservation 
Lina Heidenbeck (M), Margareta Engström (M), Hjördis Bredberg 
(M), Bertil Swenson (M), Mikael Gäfvert (M), Alicja Kapica (M), 
Elisabeth Gisslin Burman (M), Mats-Johan Adner (M), Jörgen 
Berglund (M), Tom Emanuelz (M), Per-Magnus Forsberg (M), Habib 
Effati (M), Bertil Kjellberg (M), Elin Nilsson (M), Sven Bredberg 
(M), Patrik Gustavsson (M), Angel Villaverde (MP), Maria 
Algotsson (MP), Johanna Thurdin (MP), Tina Hellberg (MP), 
Ingeborg Wiksten (L), Stefan Falk (L), Ulla Norgren (L), Annelie 
Luthman (L), Arne Engholm (L), Hans Brynielsson (KD) och Liza-
Maria Norlin (KD) reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2016-09-12 § 246 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll 2016-06-14 § 58 
• Koncernstabens skrivelse, KS-2015-00310-5  
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2015-10-21, § 151 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2015-09-15 
• Motion (MP) om bättre framkomlighet för kollektivtrafiken, 

daterad 2015-03-23 
 
_ _ _ _ 
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§ 199  Korta frågor - korta svar 
(KS-2016-00007) 
 

Bakgrund 
Vid kommunfullmäktiges sammanträden har varje ledamot möjlighet 
att ställa frågor till övriga ledamöter i kommunfullmäktige. Frågor får 
även ställas till ordföranden eller vice ordföranden i en nämnd eller 
kommunstyrelsens utskott. 

Överläggning 
• Annelie Luthman (L) ställer en fråga om när målsättningarna 

”Sundsvall – Norrlands huvudstad” och ”Sveriges bästa 
skolkommun 2021” kommer begäras upp till 
kommunfullmäktige för att upphävas? 

Frågan besvaras av kommunstyrelsens ordförande Peder Björk 
(S). 

 
• Sven Bredberg (M) ställer en fråga om uppföljning av det nya 

servicecenters verksamhet och huruvida medborgarna på ett 
enkelt sätt kommer kunna konstatera om besparingsmålet på 
50 mkr uppnås i samband med uppföljning. 

Frågan besvaras av kommunstyrelsens ordförande Peder Björk 
(S). 

 
_ _ _ _ 
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§ 200  För kännedom 
(KS-2016-00008) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att lägga ärendena till handlingarna. 

Ärenden 
• Redovisning av förbrukningen av anslaget till 

kommunfullmäktiges förfogande för oförutsedda behov, 
daterad 2016-09-13 

 
• Ej verkställda beslut enligt LSS 1 Q 2016 (SN-2016-00014-

31) 
 

• Ej verkställda beslut enligt SoL Q 1 (SN-2016-00013-9) 
 

• Valärenden – vakanta uppdrag per 2016-09-14, reviderad 
2016-09-23 (KS-2016-00010) 

 
_ _ _ _ 
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Ledamöter 

 
Parti 

 
Närvarande1 

 
Jäv paragraf 

 
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) -  Patrik Eriksson §§ 174-200 
Kjell Andersson (S) X    
Therese Westin (S) X    
Samreen Malik (S) -  Håkan Byberg §§ 174-200 
Åsa Ulander (S) X    
Anders Hedenius (S) X    
Lena Österlund (S) -  Rose-Marie Antonic §§ 174-200 
Leif Nilsson (S) X    
Arianne Sundman (S) X    
Jonas Väst (S) X §§ 174-185, 187-

200 
§ 186   

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) -  Ulf Sjölinder §§ 174-200 
Lisa Lööf (S) X    
Jan-Olov Lampinen (S) X    
Ann-Charlotte Evrung (S) -  Annika Söderberg §§ 174-200 
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    
Bertil Swenson (M) X    
Mikael Gäfvert (M) X    
Alicja Kapica (M) X    
Elisabeth Gisslin 
Burman 

(M) X §§ 174-185, 187-
200 

§ 186   

                                                           
1 Närvaro markeras med X, frånvaro markeras med -.  
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Mats-Johan Adner (M) X §§ 174-198  Thomas Burman §§ 199-200 
Jörgen Berglund (M) X    
Tom Emanuelz (M) X    
Per-Magnus Forsberg (M) X    
Habib Effati (M) X    
Bertil Kjellberg (M) X    
Elin Nilsson (M) X    
Sven Bredberg (M) X    
Patrik Gustavsson (M) X    
Ingeborg Wiksten (L) X    
Stefan Falk (L) X    
Maria Lilja (L) X §§ 174-194  Ulla Norgren  §§ 195-200 
Annelie Luthman (L) X    
Arne Engholm (L) 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) 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    
Johanna Thurdin (MP) X    
Tina Hellberg (MP) X    
Johnny Skalin (SD) X    
Lars Skoglund (SD) X    
Sven Nordlund (SD) X §§ 174-185  Ove Skalin §§ 187-200 
Stig Bergström (SD) -  Mats Hellhoff §§ 174-200 
Jan Björnefax (SD) X    
Roland Persson (SD) X    
Christina Vallsten (SD) X    
Börje Mattsson (SD) X    
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Ersättare Parti Närvarande2 Tjänstgör paragraf  
    

Patrik Eriksson (S) X §§ 174-200 
Roland Grafström (S) X  
Cecilia Edholm (S) X  
Lars-Åke Andersson (S) X  
Håkan Byberg (S) X §§ 174-200 
Rose-Marie Antonic (S) X §§ 174-200 
Michael Sjödin (S) -  
Carina Staf (S) X §§ 186 
Kristoffer Högstedt Gustavsson  (S) X  
Elisabeth Unander (S) -  
Hans Backlund (S) X  
Frida Burman (S) X  
Leif Wiklund (S) X  
Ulf Sjölinder (S) X §§ 174-200 
Annika Söderberg (S) X §§ 174-200 
Kent Larsson (S) X  
Rebecca Lampinen (S) X  
Robert Kuusikko (S) X  
Bo Markusson (S) X  
Thomas Burman (M) X §§ 199-200 
Eva Lohman (M) -  
Jan Heijbel (M) X §§ 186 
Gunilla Molin (M) X  
Martin Ahlström (M) -  
Linus Johansson (M) X  
Åse Johansson (M) X  
Per Wahlberg (M) -  
Ulla Norgren (L) X §§ 195-200 
Lars Holmgren (L) X  
Jonas Öhrnell (L) -  
Erik Thunström  (C) -  
Anna Edin (C) X  
Elisabet Finné (V) X §§ 174-189  
Åke Johansson (V) X  
Bertil Hörnqvist (KD) X §§ 174-194  
Miriam Monsell (KD) X §§ 174-194  
Birgir Hjörleifsson (MP) X  
Birgitta Skoglund (MP) X  
Mats Hellhoff (SD) X §§ 174-200 
Ove Skalin (SD) X §§ 187-200 
Anders Haraldh (SD) X  
Magnus Fagerström (SD) -  

 

                                                           
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) Patrik Eriksson   X  
Kjell Andersson (S)    X  
Therese Westin (S)    X  
Samreen Malik (S) Håkan Byberg   X  
Åsa Ulander (S)    X  
Anders Hedenius (S)    X  
Lena Österlund (S) Rose-Marie Antonic   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) Ulf Sjölinder   X  
Lisa Lööf (S)    X  
Jan-Olov Lampinen (S)    X  
Ann-Charlotte Evrung (S) Annika Söderberg   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    
Bertil Swenson (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    
Per-Magnus Forsberg (M)  X    
Habib Effati (M)  X    
Bertil Kjellberg (M)  X    
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Elin Nilsson (M)  X    
Sven Bredberg (M)  X    
Patrik Gustavsson (M)  X    
Ingeborg Wiksten (L)  X    
Stefan Falk (L)  X    
Maria Lilja (L)  X    
Annelie Luthman (L)  X    
Arne Engholm (L)  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)    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  
Johanna Thurdin (MP)    X  
Tina Hellberg (MP)    X  
Johnny Skalin (SD)   X   
Lars Skoglund (SD)   X   
Sven Nordlund (SD)   X   
Stig Bergström (SD) Mats Hellhoff  X   
Jan Björnefax (SD)   X   
Roland Persson (SD)   X   
Christina Vallsten (SD)   X   
Börje Mattsson (SD)   X   
   25 8 48 0 
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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) Patrik Eriksson X    
Kjell Andersson (S)  X    
Therese Westin (S)  X    
Samreen Malik (S) Håkan Byberg X    
Åsa Ulander (S)  X    
Anders Hedenius (S)  X    
Lena Österlund (S) Rose-Marie Antonic 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) Ulf Sjölinder X    
Lisa Lööf (S)  X    
Jan-Olov Lampinen (S)  X    
Ann-Charlotte Evrung (S) Annika Söderberg 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   
Bertil Swenson (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   
Per-Magnus Forsberg (M)   X   
Habib Effati (M)   X   
Bertil Kjellberg (M)   X   
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Elin Nilsson (M)   X   
Sven Bredberg (M)   X   
Patrik Gustavsson (M)   X   
Ingeborg Wiksten (L)   X   
Stefan Falk (L)   X   
Maria Lilja (L)   X   
Annelie Luthman (L)   X   
Arne Engholm (L)    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)  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    
Johanna Thurdin (MP)  X    
Tina Hellberg (MP)  X    
Johnny Skalin (SD)    X  
Lars Skoglund (SD)    X  
Sven Nordlund (SD)    X  
Stig Bergström (SD) Mats Hellhof   X  
Jan Björnefax (SD)    X  
Roland Persson (SD)    X  
Christina Vallsten (SD)    X  
Börje Mattsson (SD)    X  
   50 22 9 0 
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