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Justering 
 
Till justerare utses Lena Sjöberg och Arne Engholm med Hans 
Zetterqvist och Ingeborg Wiksten som ersättare. 
 
_ _ _ _  
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§ 20  Information från tillförordnad 
kommundirektör Anneli Wikner 
(KS-2017-00005)  
 
Kommundirektören bereds möjlighet att vid kommunfullmäktiges 
sammanträden informera om aktuella ämnen. 

Överläggning 
Vid dagens sammanträde informerar tillförordnad kommundirektör 
Anneli Wikner om följande: 
 

• Bokslutet 2016 för kommunen.   
 

• Sundsvall växer. Enligt statistik från Statistiska centralbyrån 
är vi idag 98 325 Sundsvallsbor, vilket är en ökning med 692 
personer under 2016. 

 
• Under hösten 2016 utfördes en resevaneundersökning för att 

kartlägga hur Sundsvallsborna reser. Resultatet från denna 
resevaneundersökning visar att bilen är det dominerande 
färdmedlet i Sundsvall. Den fullständiga rapporten finns 
tillgänglig på Sundsvalls kommuns hemsida.  

 
• Ankarsviks skola segrade i länsfinalen i Vi i femman.  

 
• Rekordmånga sökande till Sundsvalls gymnasium 2017/2018.  

 
• Stora måltidsdagen 7 mars 2017 arrangeras av Sundsvalls 

gymnasium på Hedbergska.  
 

• Resecentrumprojektet är i gång med arkitekter för 
utformningen.  

 
• Första sportoteket invigdes i skönsberg den 17 februari 2017.  

 
• Den 2 februari 2017 togs första spadtaget i bygget för en ny 

och modern simhall.  
 

• Planer för en ny park i Nacksta, Nackstapark en året-runt 
park.  

 
_ _ _ _ 
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§ 21  Allmänhetens frågestund 
(KS-2017-00004) 
 

Ärendet 
Allmänheten har möjlighet att ställa frågor till ledamöterna i 
fullmäktige. Frågorna ska lämnas in skriftligen senast klockan 12.00 
torsdagen före fullmäktige sammanträder. 

Överläggning 
• Arthur Löwinger ställer en fråga om Sundsvalls kommuns 

engagemang i Kommungaranti Skandinavien Försäkring AB.  
Frågan besvaras av kommunstyrelsens ordförande Peder 
Björk (S). 

 
• Arthur Löwinger ställer en fråga om beslut om ändrade 

ägarförhållande för Sundsvalls Hamn AB kopplat till det 
ärende som behandlas i Mark och Miljödomstolen. 
Frågan besvaras av kommunstyrelsens ordförande Peder 
Björk (S). 
  

• Börje Wasserman ställer en fråga om Sundsvalls kommuns 
politikers intresse för den inbjudan till information och 
diskussion i frågor om alkohol och andra droger som skickats 
ut till ovan nämnda i januari 2017. 
Frågan besvaras av infrastruktur- oh serviceutskottets 
ordförande Hans Forsberg (C). 

 
• Jan Karlsson ställer en fråga om bidrag till vägbelysning 

avseende enskilda vägar. 
Frågan besvaras av stadsbyggnadsnämndens ordförande 
Anders Hedenius (S). 

 
_ _ _ _ 
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§ 22  Information från kommunfullmäktiges 
demokrati- och uppföljningsberedning 
(KS-2017-00006) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att notera informationen. 

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 diskuterar och analyserar 
politiska frågor på tematisk nivå, samt återför detta till 
kommunfullmäktige genom att beredningen två gånger årligen 
återrapporterar till kommunfullmäktige. 
 
Vid dagens sammanträde informerar Johanna Thurdin (MP) om 
initierandet av forskningsprojektet mellanvalsdemokrati där 
Sundsvalls kommun samarbetar med mittuniversitet.  
 
Valdeltagande är en annan fråga som demokrati- och 
uppföljningsberedningen ser över. Detta med syfte att försöka nå ut 
till medborgare för att öka valdeltagandet.   
 
_ _ _ _ 
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§ 23  Frågor enligt kommunallagen 
(KS-2017-00011) 
 

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 
• Liza-Maria Norlin (KD) ställer en fråga till infrastruktur- och 

serviceutskottets ordförande Hans Forsberg (C) om status för 
Kristdemokraternas återremitterade motion om rörelse på 
schemat, när man ska återkomma i denna fråga och om man har 
landat i några slutsatser ännu. 

 
_ _ _ _ 
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§ 24  Inkomna motioner 
(KS-2017-00135, KS-2017-00158, KS-2017-00226) 
 

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

• Motion (MP) angående om att fram en strategi för hållbar 
konsumtion 

• Motion (M) utredning av avgiftsfria broddar till personer som 
70 år eller äldre 

• Motion (KD) angående införande av digitaliseringspott i 
skolan 

Ärendet 
Tre motioner har lämnats in till dagens sammanträde. 

Beslutsunderlag 
• Motion (MP) angående om att fram en strategi för hållbar 

konsumtion, 2017-01-31 
• Motion (M) utredning av avgiftsfria broddar till personer som 

70 år eller äldre, 2017-02-08 
• Motion (KD) angående införande av digitaliseringspott i 

skolan, 2017-02-27 
 
_ _ _ _ 
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§ 25  Inkomna interpellationer 
 
Inga interpellationer har kommit in till dagens sammanträde. 
 
_ _ _ _ 
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§ 26  Valärenden 
(KS-2017-00010) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bevilja Jennie Elfströms (M) avsägelse som ersättare i 
socialnämnden, 
 
att utse Kristoffer Gustavsson Högstedt (S) till ny ledamot i 
Medelpads Räddningstjänstförbund efter Peter Byström (S), för 
återstående delen av mandatperioden, 
 
att notera Länsstyrelsens beslut om val av nuvarande ersättare Ulf 
Sjölinder (S) som ledamot i kommunfullmäktige efter Peter Byström 
(S) fr.o.m. 9 februari för återstående delen av mandatperioden, 
 
att notera Länsstyrelsens beslut om val av Jessica Höglin (s) som ny 
ersättare i kommunfullmäktige efter Ulf Sjölinder (S) fr.o.m. 9 
februari för återstående delen av mandatperioden, 
 
att upphäva beslutet som togs i kommunfullmäktige 2017-01-30 om 
beviljande av Pirjo Holmströms (MP) avsägelse som ledamot i barn- 
och utbildningsnämnden, 
 
att upphäva beslutet som togs i kommunfullmäktige 2017-01-30 om 
val av Mathias Rex (MP) som ledamot i barn- och 
utbildningsnämnden efter Pirjo Holmström (MP) för återstående 
delen av mandatperioden, 
 
att bevilja Pirjo Holmströms (MP) avsägelse som ersättare i barn- 
och utbildningsnämnden, 
 
att utse Mathias Rex (MP) som ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden efter Pirjo Holmström (MP) för återstående 
delen av mandatperioden, 
 
att bevilja Tobias Larssons (S) avsägelse som ledamot i 
kommunfullmäktige och som ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden, 
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att utse Martin Jägesten (V) till ny ersättare i 
Överförmyndarnämnden MITT efter Kerstin Böhlmark (V) för 
återstående delen av mandatperioden, 
 
att utse Thomas Jäärf (V) till ny ledamot i kommunrevisionen, 
revisor i Kommunens stiftelser och donationsfonder, revisorsersättare 
i Samordningsförbundet i Sundsvall, Sundsvalls Sjöfolksstiftelse, 
lekmannarevisor i Sundsvalls hamn AB, SKIFU, Sundsvalls 
Logistikpark AB och Sundsvalls Oljehamn, 
lekmannarevisorsersättare i Midlanda Fastigheter AB, Midlanda 
flygplats AB, Mitthem AB, Norra Kajen KV 1 AB, Norra Kajen 
KV 2 AB efter avlidne Bo Byström (V) för återstående delen av 
mandatperioden, 
 
att bevilja Elisabeth Unanders (S) avsägelse som ersättare i 
kommunfullmäktige, nämndeman i Sundsvalls Tingsrätt samt som 
ordförande i Överförmyndarnämnden MITT, 
 
att bevilja Anna Edins (C) avsägelse som ersättare i 
personalnämnden och som ledamot i socialnämnden, 
 
att utse Helge Sjödin (C) som ny ersättare i personalnämnden efter 
Anna Edin (C) för återstående delen av mandatperioden, 
 
att utse Sanna Jonsson (C) som ny ledamot i socialnämnden efter 
Anna Edin (C) för återstående delen av mandatperioden, 
 
att utse Lina Heidenbeck (M) som ny ersättare i socialnämnden efter 
Jennie Elfström (M) för återstående delen av mandatperioden. 
 
_ _ _ _ 
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§ 27  Allmänpolitisk debatt 
(KS-2017-00006) 
 
Ordföranden informerar om dagens allmänpolitiska debatt. Varje 
parti tilldelas fem minuter för sina inledningsanföranden. Därutöver 
har kommunstyrelsens ordförande och oppositionsrådet ytterligare 
fem minuter var till sitt förfogande i sina inledningsanföranden. I den 
efterföljande debatten har den som begär ordet två minuter till sitt 
förfogande. För repliker och genmälen gäller högst två minuter. 

Inledningsanföranden 
Inledningsanföranden framförs av Peder Björk (S), Jörgen Berglund 
(M), Johnny Skalin (SD), Stefan Falk (L), Christiane Rüdiger (V), 
Hans Forsberg (C), Maria Algotsson (MP) och Liza-Maria Norlin 
(KD). 
 
Därefter följer en allmän debatt. 
 
_ _ _ _ 
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§ 28  Ändrade ägarförhållanden Sundsvall Hamn 
AB 
(KS-2016-00902-2) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna att aktieägartillskott om 162 miljoner tillförs Sundsvalls 
Hamn AB (SHAB) genom apport av kommunens fastigheter i avsikt 
att kapitalisera bolaget så att detta, tillsammans med det 
aktieägartillskott som SCA Logistics AB (SCA) parallellt tillför, 
förmår finansiera anläggandet av en containerhamn,  
 
att med tillämpliga kompletteringar som får tillföras avtalet i 
samband med kapitaliseringens genomförande, godkänna bifogat 
aktieägaravtal, daterat 2016-11-11, 
 
att uppdra åt kommunstyrelsen och styrelsen för Stadsbacken AB 
(SBAB) att lämna aktieägartillskott genom apport av kommunens 
fastigheter, 
 
att uppdra till styrelsen för SBAB att genomföra den nyemission som 
följer av apporten, samt 
 
att uppdra till styrelsen för SBAB att se till att styrelsen för SHAB 
genomför den nyemission som följer av lämnade aktieägartillskott, 
 
att ovanstående beslutssatser är avhängiga kommunfullmäktiges 
slutliga investeringsbeslut rörande den planerade logistikparken.  

Ärendet 

Kapitalisering av SHAB i avsikt att ge bolaget finansiella 
förutsättningar att anlägga en containerhamn. Kapitaliseringen 
medför ändrade ägarförhållanden i SHAB, vilket föranleder till 
ändringar i aktieägaravtalet mellan SBAB och SCA. 

Överläggning 
Peder Björk (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Stefan Falk (L) och Jörgen Berglund (M) instämmer i Peder Björks 
(S) yrkande. 
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Vidare önskar Stefan Falk (L) få lämna en protokollsantekning. 
 
Johnny Skalin (SD) yrkar avslag på ärendet. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
kommunstyrelsens förslag och dels Johnny Skalins (SD) 
avslagsyrkande. Hon ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Vidare godkänner ordföranden att protokollsanteckningen får lämnas. 

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

Protokollsanteckning 
Stefan Falk (L) lämnar följande protokollsanteckning: 
 
Liberalerna har under viss tvekan beslutat att tillstyrka 
kommunstyrelsens förslag till beslut i detta ärende. Vi menar dock att 
det finns ett negativt signalvärde i att genomföra de föreslagna 
åtgärderna för att minimera stämpelskatten i fastighetsombildningen, 
särskilt i ljuset av att det finns alternativ som i princip ger samma 
ekonomiska resultat. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - 2017-02-13 - § 34 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott - 2017-01-24 - § 3 
• Koncernstabens skrivelse, KS-2016-00902-2 
• Stadsbacken AB protokoll, 2016-11-17 § 121 
• Slutligt utkast aktieägaravtal, 2016-11-11 
• Värdering Tunadal, uppdaterad 2016-03-02 
• Sundsvalls Hamn AB finansiering 2013-03-26, uppd 2016-06-10 
• Sundsvalls Hamn AB affärsplan, 2016-11-04 
• Stadsbacken AB PM-Beslut, 2016-11-11 
 
_ _ _ _ 
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§ 29  Kvittering av nämndernas och bolagens mål 
och resursplaner 2017 
(KS-2017-00026-11) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avsluta de MRP-uppdrag från tidigare års mål och resursplaner 
som finns förtecknade i bilaga 1 till slutrapporten ”Kvittering av 
nämndernas och bolagens mål och resursplaner 2017”, 
 
att stadsbyggnadsnämndens budgetram för 2017 justeras ned med 
4,6 mnkr för driftmedel för ”övertagande av gamla E4:an drift och 
underhåll” och att motsvarande uppskrivning sker av 
resultatbudgeten för 2017, 
 
att godkänna att nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 
integration ska erbjuda sommarjobb på 3-4 veckor inom ramen för 
verksamhetssatsningen ”Sommarjobb för ungdomar”, 
 
att begränsa nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 
integrations ansvar för verksamhetssatsningen ”Nya jobb” till att 
omfatta åtgärdsanställningar, samt 
 
att notera nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 
integrations förslag om att ändra mål och önskat resultat för 
prioriterat område Likvärdig skola.    
 
Ärendet 
Kvitteringen av nämnderna mål och resursplaner är sista steget i 
planeringen inför 2017 för att säkerställa att nämnderna har gjort en 
fullgod nedbrytning av kommunfullmäktige mål och resursplan 
2017-2018 med plan för 2019-2020.  
 
Koncernstaben har granskat samtliga nämnders, helägda bolags samt 
Medelpads Räddningstjänstförbunds mål och resursplaner (MRP) 
2017 för att se om de stämmer överens med kommunfullmäktiges 
MRP 2017-2018 med plan för 2019-2020. I mål och resursplan 2017 
beslutad av kommunfullmäktige framgår tydligt att mål och 
handlingsplaner inom kommunfullmäktiges beslutade prioriterade 
områden, ska godkännas av kommunstyrelsen.  
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Deltagande i beslut 
Ingeborg Wiksten (L), Stefan Falk (L), Ulla Norgren (L), Annelie 
Luthman (L) och Arne Engholm (L) meddelar att de inte deltar i 
beslutet.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - 2017-02-13 - § 35 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott - 2017-01-24 - § 9 
• Koncernstabens skrivelse, KS-2017-00026-11 
• Kvittering nämndernas mål och resursplaner 2017, 2017-01-05 

 
_ _ _ _ 
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§ 30  Biblioteksplan för Sundsvalls kommun 
(KS-2016-00729-4) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta koncernstabens förslag till biblioteksplan för Sundsvalls 
kommun, daterat 2017-01-03, samt 
 
att uppdra till kultur- och fritidsnämnden att överlämna 
kommunfullmäktiges beslut, biblioteksplan för Sundsvalls kommun 
och kultur- och fritidsförvaltningens handlingsplan kopplad till 
biblioteksplan 2017-2021 till Statens kulturråd. 

Ärendet 
Enligt bibliotekslagen (2013:801 § 17) ska kommuner och landsting 
anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. 
Biblioteksplanen ska antas av kommunfullmäktige. Den senast 
antagna biblioteksplanen för Sundsvalls kommun upphörde att gälla 
vid utgången av 2016 och i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 
(2015-05-25 § 219) har ett nytt förslag på biblioteksplan utarbetats av 
kultur- och fritidsnämnden. Planen ska gälla för tidsperioden 2017-
2021. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - 2017-02-13 - § 36 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 

- 2017-01-24 - § 3 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2016-00729-4  
• Beskrivningar och motiveringar till ändringar 
• Handlingsplan kopplad till Biblioteksplan 2017-2021 
• Koncernstabens förslag biblioteksplan för Sundsvalls kommun 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2016-12-21 § 208 
• Barn- och utbildningskontorets skrivelse 2016-11-17 
• Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2016-09-28 § 79 
• Kultur- och fritidskontorets skrivelse 2016-09-21 
 
_ _ _ _ 
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§ 31  Strategi för långsiktig 
informationsförvaltning och införande av e-arkiv 
(KS-2016-00895-1) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att upphäva gällande strategidokument Strategi för dokument- och 
arkivhantering i Sundsvalls kommunkoncern, fastställt av 
kommunfullmäktige 2008-05-26 § 358, 
 
att fastställa förslag till Strategi för långsiktig 
informationsförvaltning i Sundsvalls kommunkoncern (2016-12-15), 
 
att förnya kommunstyrelsens delegation att i egenskap av 
arkivmyndighet göra de ändringar i Regler för hantering av allmänna 
handlingar i Sundsvalls kommunkoncern som vid varje tidpunkt 
anses nödvändiga och som kan göras med stöd av lag eller 
kommunfullmäktiges styrdokument, 
 
att anta Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter, som en 
grund utifrån vilken Sundsvalls kommuns myndigheter gör egna 
tillägg efter behov, 
 
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att införa ett e-arkiv för 
Sundsvalls kommunkoncern, samt 
 
att ge koncernstaben i uppdrag att återkomma med nytt förslag om 
finansiering av e-arkiv.  

Ärendet 
Ärendet rör en förnyad strategi för Sundsvalls kommunkoncerns 
långsiktiga informationsförvaltning samt införandet av e-arkiv. 
Genom en förnyad strategi anpassar sig Sundsvalls kommun till den 
tekniska utvecklingen och möjliggör därigenom en långsiktig, säker 
och strukturerad informationsförvaltning till nytta för alla.  
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Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - 2017-02-13 - § 37 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens infrastruktur- och 

serviceutskott - 2017-01-17 - § 4 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2016-00895-1 
• Strategi för långsiktig informationsförvaltning i Sundsvalls 

kommunkoncern 
 
_ _ _ _ 
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§ 32  Revidering av kommunfullmäktiges 
arbetsordning - återremitterat ärende 
(KS-2016-00451-5) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att upphäva kommunfullmäktiges arbetsordning, antagen av 
kommunfullmäktige 2013-04-29, § 121, samt 
 
att fastställa reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige, enligt 
koncernstabens förslag med ändringar gjorda vid plan- och 
utvecklingsutskottets sammanträde 2017-01-24 - § 5, dnr KS-2016-
00451-5.  

Ärendet 
Koncernstaben har fått i uppdrag att revidera kommunfullmäktiges 
arbetsordning med en komplettering som underlättar hantering av 
punkten ”Allmänhetens frågestund” som finns med på 
kommunfullmäktiges sammanträden. Kompletteringen innebär ett 
införande av rutiner kring hur frågan ska behandlas och ett 
klargörande kring vem som ansvarar för att frågan får ställas. 
 
På uppdrag av kommunfullmäktiges presidiekonferens har 
koncernstaben även föreslagit att flytta inlämningstiden för ”Frågor 
enligt kommunallagen” från ”vardagen närmast” till ”två arbetsdagar 
före” kommunfullmäktiges sammanträden, för att ge svaranden en 
större möjlighet att diskutera frågan med tjänstemännen och på så sätt 
lämna ett bättre svar på sammanträdet. 
 
Slutligen föreslår koncernstaben en språklig justering i 
arbetsordningen, för att den bättre ska överensstämma med 
kommunallagen. 

Överläggning 
Stefan Falk (L) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag och yrkar 
bifall till koncernstabens förslag.  
 
Niklas Säwén (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  
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Vidare förtydligar han att ändringar gjorda vid plan- och 
utvecklingsutskottets sammanträde 2017-01-24 - § 5 innebär att 
paragraf 28, punkt 11 får följande lydelse: 
 

Interpellationsdebatten inleds av interpellanten. 
Interpellanten och den som ska besvara interpellationen har 
inledningsvis vardera 10 minuter till sitt förfogande. 
Efterföljande replikskifte/genmäle omfattar upp till två 
repliker och upp till två genmälen. För repliker gäller högst 
två minuter och för genmälen gäller också högst två minuter. 
Härefter är ordet fritt, där den som begär ordet har två 
minuter samt en replikrätt på två minuter till sitt förfogande.  

 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag, dels 
kommunstyrelsens förslag och dels Stefan Falks (L) förslag. 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) och Arne Engholm (L) reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - 2017-02-13 - § 38 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 

- 2017-01-24 - § 5 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2016-00451-5  
• Arbetsordning för Sundsvalls kommunfullmäktige, förslag till 

revidering 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2016-10-17 § 259 
• Presidiekonferensens protokoll 2016-12-09 
• Arbetsordning för Sundsvalls kommunfullmäktige 
 
_ _ _ _ 
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§ 33  Driftbidrag till icke statliga flygplatser enligt 
förordning (1997:263) om länsplaner för regional 
transportinfrastruktur - fr o m 2016 
(KS-2016-00628-4) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att uppdra åt kommunstyrelsen att betala ut erhållet driftsstöd från 
Trafikverket för 2016 till Midlanda Flygplats AB, samt 
 
att fortsättningsvis uppdra åt kommunstyrelsen att betala ut erhållet 
driftsstöd från Trafikverket till Midlanda Flygplats AB. 

Ärendet 
Utbetalning av driftsstöd för Midlanda Flygplats AB. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - 2017-02-13 - § 41 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott - 2017-01-24 - § 7 
• Koncernstabens skrivelse, KS-2016-00628-4 
• Stadsbacken AB protokoll, 2016-12-09 § 135 
• Stadsbacken AB skrivelse, 2016-12-02 
 
_ _ _ _ 
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§ 34  Plan för investeringar i Midlanda 
Fastigheter AB samt Midlanda Flygplats AB 
(KS-2016-00984-1) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att godkänna planen för investeringar i Midlanda Fastigheter AB 
samt Midlanda Flygplats AB till totalt 13,7 mnkr för 2017, samt 
 
att fortsättningsvis delegera till styrelsen i Stadsbacken AB att 
årligen godkänna planen för investeringar i Midlanda Fastigheter AB 
och Midlanda Flygplats AB. 

Ärendet 
Enligt aktieägaravtal med Timrå kommun avseende Midlanda 
Fastigheter och Midlanda Flygplats AB ska investeringar som 
överstiger 15 mnkr under en treårsperiod fastställas av 
kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - 2017-02-13 - § 42 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott - 2017-01-24 - § 6 
• Koncernstabens skrivelse, KS-2016-00984-1 
• Stadsbacken AB protokoll, 2016-12-09 § 135 
• Stadsbacken AB skrivelse, 2016-12-02 
• Mål och resursplan 2017-2018 Stadsbacken AB 
• Mål och resursplan 2015-2016 Midlanda Fastigheter AB 
• Mål och resursplan 2017-2018 Midlanda Fastigheter AB 
• Mål och resursplan 2017-2018 Midlanda Flygplats AB 
 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunfullmäktige 2017-02-27 24 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 35  Förordnande av tjänst av allmänt 
ekonomiskt intresse  
 (KS-2015-00951-6) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att ändra och förtydliga kommunfullmäktiges beslut 2014-04-28, § 
131, om att Midlanda Fastigheter AB och Midlanda Flygplats AB 
(Bolagen) ska tillhandahålla tjänster av allmänt ekonomiskt intresse 
(SGEI) samt villkoren för Bolagens rätt till ersättning för dessa 
tjänster (Förordnandet), 

 
att Bolagen ska säkerställa att kommersiell flygtrafik till och från 
Sundsvall Timrå Airport kan bedrivas under Förordnandets löptid. 
Bolagens skyldigheter inkluderar därför förvaltning av 
flygplansinfrastrukturen så att den uppfyller vid var tid gällande krav 
för bedrivande av kommersiell flygtrafik avseende säkerhet, 
tillgänglighet och beredskap. Bolagen ska tillhandahålla tjänster i den 
utsträckning de är nödvändiga för att kommersiell trafik ska bedrivas 
vid flygplatsen, såsom bagagehantering, incheckning av passagerare, 
tankning och de-icing av flygplan, 
 
att alla ekonomiska förbindelser mellan Bolagen och flygbolag ska 
vara förenliga med marknadsekonomitestet i 2014 års 
luftfartsriktlinjer,  
 
att Bolagen som underlag för beräkning av ersättning inför varje 
årsbokslut ska redovisa följande avseende det gångna räkenskapsåret:  
 

- Bolagens nettokostnad för de tjänster av allmänt 
ekonomiskt intresse som omfattas av Förordnandet och 
detta tilläggsbeslut. Redovisningen ska ske med en 
metod som bygger på kostnadsfördelning i enlighet 
med p.28-31 i Rambestämmelserna.  

 
-Vilka övriga verksamheter (utöver tjänster av allmänt 
ekonomiskt intresse) som bedrivs av Bolagen under året 
och den nettokostnad eller nettovinst dessa 
verksamheter sammantaget medfört. Redovisningen ska 
ske med en metod som bygger på kostnadsfördelning i 
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enlighet med p.28-31 i Rambestämmelserna.  
 

-Nyckeltal för verksamhetens effektivitet relativt 
jämförbara flygplatser i Sverige (för närvarande 
Norrköping Airport AB, Smaland Airport AB, 
Örnsköldsvik Airport AB, Jönköping Airport AB, 
Skellefteå City Airport AB, Kalmar Öland Airport AB 
och Karlstad Airport AB) som minst omfattar 
flygplatsernas antal anställda i medeltal, totala 
driftskostnader, antal resenärer och flygrörelser. Om 
Flygplatsen redovisar sämre utveckling under året än 
jämförelseflygplatserna ska en godtagbar förklaring 
lämnas av orsaken samt de åtgärder som kommer att 
vidtas för att öka effektiviteten.   

 
att ersättning för utförandet av tjänsterna av allmänt ekonomiskt 
intresse från kommunen fastställs varje år i efterskott,  
 
att ersättningen till Sundsvall Timrå Airport inte ska överstiga den 
nettokostnad för tjänsterna av allmänt ekonomiskt intresse som 
Bolagen redovisat enligt kraven ovan,  
 
att om Bolagen inte lämnat en godtagbar förklaring till en sämre 
produktivitetsutveckling än hos sina jämförelseflygplatser ska 
ersättningen inte överstiga den nettokostnad Bolagen skulle haft om 
dess produktivitetsutveckling för det relevanta nyckeltalet motsvarat 
jämförelseflygplatsernas.  
 
att Kommunernas ersättning till Bolagen ska utgå inom ramen för 
mellan Sundsvalls och Timrå kommuner tecknat aktieägaravtal.    
 
att ersättning för utförandet av tjänsterna av allmänt ekonomiskt 
intresse från kommunerna lämnas årligen i förskott genom 
aktieägartillskott med ett belopp som motsvarar Sundsvall Timrå 
flygplats budgeterade nettokostnad för tjänsterna. Ytterligare 
ersättning kan begäras av Sundsvall Timrå flygplats på grund av 
oförutsedda kostnader avseende tjänsterna av allmänt ekonomiskt 
intresse under året. I samband med årsbokslut och redovisning enligt 
ovan fastställs ersättningens storlek för året. Aktieägartillskottet ska 
lämnas med villkor att om de sammantagna tillskotten avseende året 
överstigit den maximala ersättningen enligt ovan är Sundsvall Timrå 
flygplats skyldig att utan dröjsmål återbetala det överskjutande 
beloppet i enlighet med bestämmelserna om vinstutdelning i 18 kap. 
aktiebolagslagen. 
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att om Sundsvall Timrå flygplats inte lämnar en godtagbar förklaring 
till en sämre produktivitetsutveckling än hos sina 
jämförelseflygplatser i samband med ett årsbokslut för ett 
räkenskapsår ska kommunerna fatta beslut om ett produktivitetsmål 
avseende det relevanta nyckeltalet för närmast kommande 
räkenskapsår (år 3) som motsvarar jämförelseflygplatsernas 
utveckling. Ersättningen enligt ovan till Sundsvall Timrå flygplats för 
det senare räkenskapsåret ska inte överstiga den nettokostnad för 
tjänsterna av allmänt ekonomiskt intresse som bolagen skulle haft om 
de uppfyllt detta produktivitetsmål under året. 
 
att Sundsvalls kommun åtar sig att, i enlighet med punkt 60 i 
riktlinjerna för SGEI, publicera följande på internet: 

 
- Resultatet av det offentliga samrådet eller andra 
lämpliga instrument som avses i punkt 14. 
- Innebörden av skyldigheterna i samband med 
tillhandahållandet av allmännyttiga tjänster och 
skyldigheternas varaktighet. 
- Företaget och, i förekommande fall, berörda 
territoriet. 
- De stödbelopp som beviljats företaget på årsbasis. 

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-04-281 att förordna Sundsvall 
Timrå flygplats (”Flygplatsen”) till leverantör av en tjänst av allmänt 
ekonomiskt intresse (”Förordnandet”). Förordnandet har i efterhand 
godkänts av EU-kommissionen.2 Kommissionens godkännande har 
föregåtts av olika tilläggsåtaganden från ägarkommunernas sida, 
vilka kommer till uttryck i beslutssatserna i denna tjänsteskrivelse.  
 
Koncernstaben föreslog i en tidigare skrivelse i detta ärende att 
kommunernas tilläggsåtaganden genast skulle manifesteras i 
Sundsvall Timrå Airports ägardirektiv och i aktieägaravtalet mellan 
ägarkommunerna.  
Förslaget förelades kommunstyrelsen för beslut 2016-11-14, § 291. 
Kommunstyrelsen återremitterade ärendet med anledning av en 
diskussion gällande bl.a. aktieägaravtalet med Timrå kommun.  
 
Diskussionen innebar i grunden att Timrå kommun valt en annan väg 
att införliva Förordnandet i kommunens verksamhet. Koncernstaben 
                                                 
1 KS-2014-00174, § 131 
2 Beslut av EU kommissionen 2016-01-19 i ärende SA 38892 (2015/NN), 
Sundsvall Timrå flygplats – Förordnande om tillhandahållande av en tjänst av 
allmänt ekonomiskt intresse.  
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ansluter sig i denna tjänsteskrivelse till Timrå kommuns systematik, 
vilket innebär att kommunfullmäktige först beslutar om 
tilläggsåtagandena och senare, i separata ärenden, beslutar om 
ändring av Sundsvall Timrå Airports ägardirektiv och 
aktieägaravtalet mellan ägarkommunerna.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - 2017-02-13 - § 43 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2015-00951-6  
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2016-11-14 § 291 
 
_ _ _ _ 
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§ 36  Avgifter för vård och omsorg 2017 - 
återremitterat ärende 
 (KS-2016-00727-7) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anse frågorna som låg till grund för återremissen besvarade,   
 
att godkänna av socialnämnden föreslagna ändringar av avgifter för 
vård och omsorg, med undantag för den föreslagna avgiften för 
matdistribution, 
 
att bestämma avgiften för matdistribution till 300 kr per månad, 
 
att de nya avgifterna ska gälla från dagen för kommunfullmäktiges 
beslut, samt  
 
att avgifterna årligen ska omräknas enligt maxtaxa och/eller 
omsorgsprisindex (OPI). 

Ärendet 
Ändring av taxorna för vård och omsorg.  

Överläggning 
Malin Larsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 
 
Alicja Kapica (M) yrkar på följande: 
 

att kommunfullmäktige avslår de föreslagna ändringarna med 
anledning av att fullmäktiges tidigare program om ”Valfrihet 
och mångfald” först ska genomföras innan avgiftshöjningar 
behandlas och att redan avsatta medel i budget för 2017 till 
socialnämnden används för tillfällig inkomstförstärkning i det 
fall behov uppstår. 

 
Johanna Thurdin (MP) instämmer i Malin Larssons (S) yrkande. 
 
Vidare önskar hon lämna en protokollsanteckning. 
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Johnny Skalin (S) yrkar avslag i ärendet. 
 
Vidare yrkar han på följande: 
 

att nuvarande avgifter minskas med 5 procent.  
 
Hans Brynielsson (KD) och Stefan Falk (L) instämmer i Alicja 
Kapicas (M) yrkande. 
 
Leif Nilsson (L), Roger Johansson (S), Bodil Hansson (S), Jeanette 
Hedlund (S), Niklas Säwén (S), Kjell Andersson (S) och Kjell 
Bergqvist (C) instämmer i Malin Larssons (S) yrkande. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut, dels 
kommunstyrelsens förslag, dels Alicja Kapica (M) med fleras förslag 
och dels Johnny Skalins (SD) avslagsyrkande till fördel för eget 
förslag. Hon ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Votering begärs av Stefan Falk (L) och ska verkställas. 
 
Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsens förslag är 
huvudförslag och ska nu ta fram ett motförslag.  
 
Hon ställer Alicja Kapica (M) med fleras förslag och Johnny Skalins 
(SD) avslagsyrkande till fördel för eget förslag mot varandra och 
finner att Alicja Kapica (M) med fleras förslag blir motförslag. 
 
Votering genomförs med följande propositionsordning, den som 
röstar bifall till kommunstyrelsens förslag röstar JA och den som 
röstar bifall till Alicja Kapica (M) med fleras förslag röstar NEJ. 
Voteringen resulterar i 49 JA-röster, 22 NEJ-röster, 9 som avstår och 
1 som är frånvarande. 
 
Efter avslutad votering konstaterar ordföranden att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Vidare godkänner ordföranden att protokollsanteckningen 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), Thomas Burman (M), Jörgen 
Berglund (M), Jan Heijbel (M), Per-Magnus Forsberg (M), Habib 
Effati (M), Bertil Kjellberg (M), Linus Johansson (M), Sven 
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Bredberg (M), Patrik Gustavsson (M), Ingeborg Wiksten (L), Stefan 
Falk (L), Ulla Norgren (L), Annelie Luthman (L), Arne Engholm (L) 
och Hans Brynielsson (KD) reserverar sig mot beslutet. 

Protokollsanteckning 
Johanna Thurdin (MP) lämnar följande protokollsanteckning: 
 
Miljöpartiet ser positivt på förslagets intention att höja vissa avgifter, 
men befarar att ändringen som leder till att fler brukare kommer upp 
i maxtaxa kan leda till kostnadsökningar snarare än besparingar, 
eftersom brukarnas incitament att hålla nere antalet 
hemtjänsttimmar och annan service försvinner. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - 2017-02-13 - § 49 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2016-00727-7  
• Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2016-12-19 § 251 
• Protokollsutdrag socialnämnden 2016-09-21 § 165 
• Socialtjänstens skrivelse 2016-09-14 
 
_ _ _ _ 
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§ 37  Taxor och avgifter för Medelpads 
Räddningstjänstförbund 2017  
(KS-2016-00921-2) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att meningen på sidan tre i Medelpads Räddningstjänstförbunds 
(MRF) förslag till taxa 2017 som lyder ”Enligt Sundsvalls kommuns 
taxa för kopior av allmänna handlingar from 2009-02-09, antagen av 
kommunfullmäktige 1995-12-18” ersätts med ”Enligt Sundsvalls 
kommuns taxa för kopior av allmänna handlingar from 2016-03-07, 
antagen av kommunfullmäktige 2016-02-27”, 
 
att fastställa av Medelpads Räddningstjänstförbund (MRF) 
föreslagen taxa avseende avgifter för förebyggande verksamhet och 
avgifter för räddningsverksamhet, att gälla från dagen för 
kommunfullmäktiges beslut, samt  
 
att bemyndiga Medelpads Räddningstjänstförbund (MRF) att, 
avseende avgifter för förebyggande verksamhet och avgifter för 
räddningsverksamhet, årligen uppräkna sina taxor med en procentsats 
som motsvarar Prisindex Kommunal Verksamhet (PKV).  

Ärendet 
Ändring av MRF:s taxa0F0F0F

3 avseende avgifter för förebyggande 
verksamhet och avgifter för räddningsverksamhet.  

                                                 
3 Notering som föranleder denna skrivelses första attsats: MRF:s ”Taxa 2017” 
innehåller ett faktafel på sidan tre angående kopiering av allmänna handlingar. 
Texten hänvisar till Sundsvalls kommuns taxa för kopior av allmänna handlingar 
”from 2009-02-09, antagen av kommunfullmäktige 1995-12-18”. Det har dock 
tagits ett nytt beslut angående taxan, så den korrekta texten borde istället lyda 
”from 2016-03-07, antagen av kommunfullmäktige 2016-02-29” 
(Kommunfullmäktiges protokoll, 2016-02-29 § 27). Motiveringen till ändringen är 
att taxan annars inte får tillämpas. Synpunkten har framförts till MRF. 
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Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - 2017-02-13 - § 50 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott - 2017-01-24 - § 4 
• Koncernstabens skrivelse, KS-2016-00921-2  
• Översändelse 2016-12-01 
• Medelpads räddningstjänstförbunds protokoll, 2016-11-11 § 47 
• Taxa för tjänster inom förebyggande avdelningens 

verksamhetsområde 2017 
• Taxa 2017 
 
_ _ _ _ 
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§ 38  Korta frågor - korta svar 
(KS-2017-00007) 
 

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 
• Anders Hedenius (S) svarar på Patrik Gustavssons (M) fråga 

som ställdes vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-01-
30 om huruvida vägbelysningen kommer tillbaka på 
Trafikgatan efter ombyggnationerna på E4 vid Skönsberg.  

 
_ _ _ _ 
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§ 39  För kännedom 
(KS-2017-00008) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att lägga ärendena till handlingarna. 

Ärendet 
• Redovisning av förbrukningen av anslaget till 

kommunfullmäktiges förfogande för oförutsedda behov, 
daterad 2017-02-14 

• Angående revisorernas granskning av delårsrapport för 
Medelpads Räddningstjänstförbund, daterad 2017-01-31 

• Valärenden – vakanta uppdrag per 2017-02-20, reviderad 
2017-02-24 (KS-2017-00010) 

 
_ _ _ _ 
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 Sammanträdesdatum 
 2017-02-27 
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Sida  
1 (3) 

 
 
 

Ordförandens signatur Justerarnas signaturer  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

 
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    
Patrik Eriksson (S) -  Roland Grafström §§ 20-39 
Kjell Andersson (S) X    
Therese Westin (S) X    
Håkan Byberg (S) X    
Åsa Ulander (S) X §§ 21-36  Rose-Marie Antonic 

Kristoffer Gustavsson 
Högstedt  

§§ 20 
§§ 37-39 

Anders Hedenius (S) X    
Lena Österlund (S) -  Michael Sjödin §§ 20-39 
Leif Nilsson (S) X    
Arianne Sundman (S) X    
Jonas Väst (S) X    
Jenny Bjerkås (S) X    
Tobias Larsson (S) -  Carina Staf 

Kenneth Högström 
§§ 20-36 
§§ 37-39 

Adele Flodin (S) X §§ 20-27  Rose-Marie Antonic §§ 28-39 
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) -  Hans Backlund §§ 20-39 
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) -  Annika Söderberg §§ 20-39 
Ulf Sjölinder (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 (M) X    

                                                           
1 Närvaro markeras med X, frånvaro markeras med -.  
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 2017-02-27 
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Burman 
Mats-Johan Adner (M) -  Thomas Burman §§ 20-39 
Jörgen Berglund (M) X    
Tom Emanuelz (M) -  Jan Heijbel §§ 20-39 
Per-Magnus Forsberg (M) X    
Habib Effati (M) X    
Bertil Kjellberg (M) X    
Elin Nilsson (M) -  Linus Johansson §§ 20-39 
Sven Bredberg (M) X    
Patrik Gustavsson (M) X    
Ingeborg Wiksten (L) X    
Stefan Falk (L) X    
Maria Lilja (L) X §§ 20-27  Ulla Norgren §§ 28-39 
Annelie Luthman (L) X §§ 28-39  Ulla Norgren §§ 20-27 
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 §§ 20-27  Elisabet Finné  §§ 28-39  
Hicham Elkahtib (V) X §§ 20-27  Åke Johansson  §§ 28-39 
Hans Brynielsson (KD) X    
Liza-Maria Norlin (KD) X §§ 20-27    
Angel Villaverde (MP) X    
Maria Algotsson (MP) X    
Johanna Thurdin (MP) X    
Tina Hellberg (MP) X    
Johnny Skalin (SD) X    
Lars Skoglund (SD) X §§ 20-27  Ove Skalin §§ 28-39 
Sven Nordlund (SD) -  Mats Hellhoff §§ 20-39 
Stig Bergström (SD) X    
Jan Björnefax (SD) X    
Roland Persson (SD) X    
Christina Vallsten (SD) X    
Börje Mattsson (SD) X    



 

 Närvarolista 
  
  
  
 Sammanträdesdatum 
 2017-02-27 

Bilaga 1 
 
 
 
Sida  
3 (3) 

 
 
 

Ordförandens signatur Justerarnas signaturer  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

 
 

Ersättare Parti Närvarande2 Jäv paragraf 
 

Tjänstgör paragraf  

     

Roland Grafström (S) X  §§ 20-39 
Lars-Åke Andersson (S) X   
Lena Sjölén (S) X   
Evert Nederberg (S) X   
Rose-Marie Antonic (S) X  §§ 20, 28-39 
Michael Sjödin (S) X  §§ 20-39  
Carina Staf (S) X §§ 20-36  §§ 20-36 
Kristoffer Högstedt 
Gustavsson  

(S) X  §§ 37-39 

Kenneth Högström (S) X  §§ 37-39 
Elisabeth Unander (S) -   
Hans Backlund (S) X  §§ 20-39 
Frida Burman (S) -   
Leif Wiklund (S) X   
Annika Söderberg (S) X  §§ 20-39 
Kent Larsson (S) X   
Rebecca Lampinen (S) -   
Robert Kuusikko (S) X   
Bo Markusson (S) -   
Jessica Höglin (S) -   
Thomas Burman (M) X  §§ 20-39 
Eva Lohman (M) -   
Jan Heijbel (M) X  §§ 20-39 
Gunilla Molin (M) -   
Linus Johansson (M) X  §§ 20-39 
Åse Johansson (M) X   
Per Wahlberg (M) X   
Efva Åström (M) X   
Ulla Norgren (L) X  §§ 20-39 
Lars Holmgren (L) X   
Jonas Öhrnell (L) -   
Erik Thunström  (C) -   
Anna Edin (C) X   
Elisabet Finné (V) X  §§ 28-39 
Åke Johansson (V) X  §§ 28-39 
Bertil Hörnqvist (KD) X §§ 20-27   
Miriam Monsell (KD) -   
Birgir Hjörleifsson (MP) X §§ 20-27   
Birgitta Skoglund (MP) X   
Mats Hellhoff (SD) X  §§ 20-39 
Ove Skalin (SD) X  §§ 28-39 
Anders Haraldh (SD) X §§ 20-36   
Magnus Fagerström (SD) -   

 

                                                           
2 Närvaro markeras med X, frånvaro markeras med -.  
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§ 36 Avgifter för vård och omsorg 2017 - återremitterat ärende 
  
 Sammanträdesdatum 
 2017-02-27 

Bilaga 2 
 
 
 
Sida  
1 (2) 

 
 
 

Ordförandens signatur Justerarnas signaturer  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

 
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    
Patrik Eriksson (S) Roland Grafström X    
Kjell Andersson (S)  X    
Therese Westin (S)  X    
Håkan Byberg (S)  X    
Åsa Ulander (S)  X    
Anders Hedenius (S)  X    
Lena Österlund (S) Michael Sjödin X    
Leif Nilsson (S)  X    
Arianne Sundman (S)  X    
Jonas Väst (S)  X    
Jenny Bjerkås (S)  X    
Tobias Larsson (S) Carina Staf X    
Adele Flodin (S) Rose-Marie Antonic 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) Hans Backlund 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) Annika Söderberg X    
Ulf Sjölinder (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) Thomas Burman  X   
Jörgen Berglund (M)   X   
Tom Emanuelz (M) Jan Heijbel  X   
Per-Magnus Forsberg (M)   X   
Habib Effati (M)   X   
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Bertil Kjellberg (M)   X   
Elin Nilsson (M) Linus Johansson  X   
Sven Bredberg (M)   X   
Patrik Gustavsson (M)   X   
Ingeborg Wiksten (L)   X   
Stefan Falk (L)   X   
Maria Lilja (L) Ulla Norgren  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) Elisabeth Finné X    
Hicham Elkahtib (V) Åke Johansson 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) Ove Skalin   X  
Sven Nordlund (SD) Mats Hellhoff   X  
Stig Bergström (SD)    X  
Jan Björnefax (SD)    X  
Roland Persson (SD)    X  
Christina Vallsten (SD)    X  
Börje Mattsson (SD)    X  
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