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Tid 
Ajournering 

Kl 13.00 - 15.40 
Kl 14.20 - 14.40 

Plats Kommunfullmäktigesalen i kommunhuset 

Beslutande Närvarande ledamöter och ersättare enligt bilaga 1 

Sekreterare Caroline Grafström 

Justeras 2017-04-03 

  

  

Underskrifter  Arianne Sundman Elisabeth Gisslin Burman 
  Ordförande Ordförande 
 §§ 40-62, 64, 68, 70-79, 81-95 §§ 63, 65-67, 69, 80 

  

 
  Lena Österlund  Tina Hellberg 
  Justerare Justerare 
 §§ 40-82, 84-95 §§ 40-95 

  

 João Pinheiro Caroline Graftström 
 Justerare Sekreterare 
 § 83 

 
 
Protokollet omfattar §§ 40-95 samt bilaga 1. 
 

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

Kommunfullmäktige 
 
Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum 

2017-03-27 2017-04-03 2017-04-04 
Anslaget tas ned tidigast Överklagandetid 

2017-04-26 2017-04-04 – 2017-04-25 
Protokollet finns tillgängligt på Internet (www.sundsvall.se) eller hos 

Koncernstabens kansli 
 

http://www.sundsvall.se/
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Justering 
 
Till justerare utses Lena Österlund och Tina Hellberg med João 
Pinheiro och Lars Skoglund som ersättare.  
 
_ _ _ _  
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§ 40  Information från tillförordnad 
kommundirektör Anneli Wikner 
(KS-2016-00005)  
 
Kommundirektören bereds möjlighet att vid kommunfullmäktiges 
sammanträden informera om aktuella ämnen.  
 

Överläggning  
Tillförordnad kommundirektör Anneli Wikner inleder punkten som 
vid detta sammanträde handlar om hur Sundsvall växer och de 
infrastruktursatsningar som ska genomföras inom de närmaste åren. 
Anneli presenterar Per-Henrik Fräjdin, planerare på Trafikverket och 
Maria Chruzander, avdelningschef stadsbyggnadskontoret, som är 
inbjudna för att ge mer fördjupad information om de kommande 
projekten.  
 
Vid sammanträdet informerar de om planerade infrastruktur-
satsningar de närmaste åren, gemensam trafikkoordinering och hur 
kommunikationen med allmänheten kring projekten ser ut. Några av 
de projekt som nämns är bl a: 
 

• Järnvägsprojekt: triangelspår Bergsåker, Dingersjö 
mötesstation, ombyggnad av bangården och Malandsprojektet 

• Vägprojekt: väg 562 (gamla E4) och E14  
• Övriga projekt: resecentrum, logistikpark, Norra kajen 

 
 
_ _ _ _ 
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§ 41  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  
• Hans Selling ställer en fråga om kostnader för genomförande av 

servicecenter.  
Frågan besvaras av infrastruktur- och serviceutskottets ordförande 
Hans Forsberg. 
 

• Sofia Lindberg, Tove Ericsson, Nea Svensson, Ida Koserius, 
Hanna Strid, Moa Hagström, Emil Persson, Axel Malm, Simon 
Tejbo, Alvin Christiansson ställer en fråga om 
kvicksilvertunnorna i Sundsvallsbukten.  
Frågan besvaras av kommunstyrelsens ordförande Peder Björk. 
 

• Erik Brogren ställer fråga om tillgången på parkeringsplatser på 
Västermalm.  
Frågan besvaras av stadsbyggnadsnämndens ordförande Anders 
Hedenius. 
 

 
_ _ _ _ 
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§ 42  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 barn- och 

utbildningsnämndens ordförande João Pinheiro (S) om väntetiden 
på dagisplatser i Sundsvalls kommun. Efter frågan följer ett 
replikskifte mellan frågeställaren och svaranden. 

 
 
_ _ _ _ 
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§ 43  Inkomna motioner 
(KS-2017-00227, KS-2017-00305) 
 

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

• Motion (MP) angående årlig redovisning inom 
integrationsområdet 

• Motion (KD) angående införande av kontaktpoliser 
 

Ärendet  
Två motioner har lämnats in till dagens sammanträde.  

Beslutsunderlag  
• Motion (MP) angående årlig redovisning inom 

integrationsområdet, 2017-02-27 
• Motion (KD) angående införande av kontaktpoliser, 2017-03-27  
 
 
_ _ _ _ 
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§ 44  Inkomna interpellationer 
(KS-2017-00232, KS-2017-00233) 
 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att följande interpellationer får ställas:  
 

• Interpellation om ”Hur genomförs genusstrategin i Sundsvalls 
skolor?” 

• Interpellation om konsekvenser av välfärdsutredningen 
 

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

Beslutsunderlag  
• Interpellation från Annelie Luthman (L) till João Pinheiro (S) om 

hur genusstrategin genomförs i Sundsvalls skolor, 2017-03-02 
 
• Interpellation från Arne Engholm (L) till Peder Björk (S) om 

konsekvenser av välfärdsutredningen, 2017-03-02 
 
 
 
_ _ _ _ 
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§ 45  Valärenden 
(KS-2017-00010) 
 
 

 
att bevilja Felicia Karlssons (M) avsägelse som ersättare i nämnden för 

arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration, 
  
att notera att Martin Klausen (SD), politisk sekreterare för 

Sverigedemokraterna, utökar sin tjänstgöringsgrad från nuvarande 
20% till 55% fr o m 2017-03-01 t o m 2017-03-31 samt utökar till 
95% tjänstgöring fr o m 2017-04-01 t o m 2018-10-14, 

  
att notera Länsstyrelsens beslut om val av nuvarande ersättare Rose-

Marie Antonic (S) som ledamot i kommunfullmäktige fr o m 2017-
03-13 efter Tobias Larsson (S), för återstående delen av 
mandatperioden, 

  
att notera Länsstyrelsens beslut om val av Laila Ågren (S) som ny 

ersättare i kommunfullmäktige fr o m 2017-03-13 efter Rose-Marie 
Antonic (S), för återstående delen av mandatperioden, 

  
att notera Länsstyrelsens beslut om val av Frida Smedberg (S) som ny 

ersättare i kommunfullmäktige fr o m 2017-03-13 efter Elisabeth 
Unander (S), för återstående delen av mandatperioden, 

  
att bevilja Anne-Li Sjölunds (C) avsägelse som ledamot i 

kommunfullmäktige, demokrati- och uppföljningsberedningen, 
barn- och utbildningsnämnden och som ersättare i Direktionen för 
Medelpads Räddningstjänstförbund, 

  
att utse nuvarande ersättare Maria Åström (C) till ledamot i barn- och 

utbildningsnämnden efter Anne-Li Sjölund (C) för återstående delen 
av mandatperioden, 

  
att utse Martin Lindh (C) till ny ersättare i barn- och 

utbildningsnämnden efter Maria Åström (C) för återstående delen 
av mandatperioden, 

  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
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att utse Anna Edin (C) till ny ersättare i Direktionen för Medelpads 
Räddningstjänstförbund efter Anne-Li Sjölund (C) för återstående 
delen av mandatperioden, 

  
att  notera att Lina Heidenbeck (M) slutat som politisk sekreterare för 

Moderaterna från och med 2017-03-01, 
  
att bevilja Jenny Bjerkås (S) avsägelse som ledamot i socialnämnden, 
  
att utse Diana Kapitanska (S) till ny ledamot i socialnämnden efter 

Jenny Bjerkås (S) för återstående delen av mandatperioden, 
  
att utse Lena Österlund (S) till ordförande i Överförmyndarnämnden 

Mitt efter Elisabeth Unander (S) för återstående delen av 
mandatperioden, 

  
att utse Monica Andersson (S) till nämndeman i Sundsvalls Tingsrätt 

efter Elisabeth Unander (S) för återstående delen av 
mandatperioden, 

  
att utse Hicham Elkahtib (V) till ny ersättare i Medelpads 

Räddningstjänstförbund efter Kristoffer Gustavsson Högstedt (S) 
för återstående delen av mandatperioden, 

  
att bevilja Marie Sjöboms (MP) avsägelse som nämndeman i 

Sundsvalls Tingsrätt, 
  
att utse Sabina Mattsson (MP) till ny nämndeman i Sundsvalls 

Tingsrätt efter Marie Sjöbom (MP) för återstående delen av 
mandatperioden,  

  
att utse Kjell Bergkvist (C) till ny ledamot i Demokrati- och 

uppföljningsberedningen efter Anne-Li Sjölund (C), för återstående 
delen av mandatperioden, 

  
att utse Björn Kjellman (C) till ny ledamot i Sundsvalls 

Sjöfolksstiftelse efter avlidne Björn Hallström (C), för återstående 
delen av mandatperioden, 

  
att  bevilja Sven Nordlunds (SD) avsägelse som ersättare i 

socialnämnden, 
  
att utse Sandra Persson (SD) till ny ersättare i socialnämnden efter 

Sven Nordlund (SD) för återstående delen av mandatperioden, 
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att notera ändrad tjänstgöringsgrad i procent fr.o.m. 2017-04-01 för 
socialdemokraternas gruppledare Lena Österlund (S), från 
nuvarande 56 % till 36 %, för återstående delen av mandatperioden, 

  
att notera ändrad tjänstgöringsgrad i procent fr.o.m. 2017-04-01 för 

socialdemokraternas gruppledare Niklas Säwén (S), från nuvarande  
30% till 50%, för återstående delen av mandatperioden, 

  
 

Beslutsunderlag  
• Koncernstabens skrivelse, 2017-03-16, reviderad 2017-03-24 samt 

kompletteringar upplästa vid dagens sammanträde  
 
_ _ _ _ 
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§ 46  Utvärdering av kommunens samlade 
system för intern kontroll 2016, nämnderna 
(KS-2017-00024-9) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att notera föreliggande rapport. 
 

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.  
 
En del av kommunstyrelsens uppgifter enligt kommunallagen består 
av att ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet.  
 
Sammantaget fungerar systemet för intern kontroll relativt bra. Det 
sker hela tiden förbättringar. Kommunen har omfattande 
uppföljningar som månads- och tertialredovisningar, som är en del i 
internkontrollen. En annan del är tillsynen och regelverket kring 
kontrollplanerna. Samtliga nämnder tar beslut om 
kontrollpunkter/planer, genomför de flesta åtgärderna under året och 
rapporterar i tid. Att nämnderna allt oftare i sina kontrollplaner anger 
vilka mål/rapportering/regler som kontrollpunkterna hör till och 
genomför risk och väsentlighetsbedömningar, innebär att man visar 
att man arbetar med att säkerställa styrbarhet, säkerhet och 
effektivitet. 
 
Förvaltningarna har utvecklat sitt arbete med den interna kontrollen 
men det finns en del områden för ytterligare utveckling. 
Koncernstaben nämner exempelvis området riskbedömning, både att 
beskriva och dokumentera motiveringarna. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2017-03-13, § 81 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott 2017-02-21, § 12 
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• Koncernstabens skrivelse, KS-2017-00024-9 
• Bilaga 1 Uppföljning av internkontroll 2016 nämnderna 
• Miljönämndens protokoll 2016-12-07 § 81 
• Miljökontorets skrivelse 2016-11-14 
• Miljönämndens handlingar 
• NAVI protokoll 2016-12-14 § 125 
• FAVI skrivelse 2016-11-24 
• NAVI handlingar 
• Socialnämndens protokoll 2016-12-14 § 230 
• Socialtjänstens skrivelse 2016-12-02 
• Socialnämndens handlingar 
• Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2016-12-21 § 122 
• Kultur- och fritidskontorets skrivelse 2016-11-15 inkl bilagor 
• Lantmäterinämndens protokoll 2016-12-21 § 15 
• Lantmäterikontorets skrivelse 2016-12-01 
• Lantmäterinämndens handlingar 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2016-12-21 § 201 
• Barn- och utbildningskontorets skrivelse 2016-11-30 
• Barn- och utbildningsnämndens handlingar 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2016-12-21 § 183 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2016-11-14 
• Stadsbyggnadsnämndens handlingar 
• Överförmyndarnämndens protokoll 2017-01-20 § 3 
• Överförmyndarnämndens handlingar 
• Förvaltningar KS protokoll 2016-12-05 § 306 
• Förvaltningar INSU protokoll 2016-11-15 § 95 
• Förvaltningar Koncernstabens skrivelse 2016-10-24 
• Förvaltningar KS handlingar 
• Uppsiktsplikt KS protokoll 2016-12-05 § 307 
• Uppsiktsplikt FINU protokoll 2016-11-22 § 122 
• Uppsiktsplikt Koncernstabens skrivelse 2016-10-24 
• Uppsiktsplikt KS handlingar 

 
 

_ _ _ _ 
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§ 47  Kommunrevisorernas berättelse angående 
verksamheten år 2016 
(KS-2017-00272) 
 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att lägga revisionsberättelsen till handlingarna. 
 

Bakgrund 
Kommunrevisionen har till kommunfullmäktige överlämnat 2016 års 
revisionsberättelse. Till berättelsen har fogats dels revisorernas redo-
görelse för år 2016, dels granskningsrapporter från 
lekmannarevisorerna i de kommunala aktiebolagen. 
 
Kommunrevisionen tillstyrker ansvarsfrihet och att årsredovisningen 
godkänns. 

Överläggning 
Rodney Engström, kommunrevisionens ordförande, informerar om 
de granskningar och bedömningar av kommunens verksamheter som 
genomförts av kommunrevisionen under 2016. 

Beslutsunderlag 
• Revisionsberättelse för år 2016, 2017-03-16 med bilagor: 

o Revisorernas redogörelse, 2017-03-16 
o Rapport EY: Granskning av årsredovisning 2016 - 

Sundsvalls kommun  
utlagda på Inloggad, under politikernas flik ”Förtroendevald” 

• Nämndernas granskningsrapporter och revisionsberättelser 
utlagda på Inloggad, under politikernas flik ”Förtroendevald” 

• Bolagens granskningsrapporter och revisionsberättelser, utlagda 
på Inloggad, under politikernas flik ”Förtroendevald” 

 
 
_ _ _ _ 
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§ 48  Ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i 
kommunstyrelsen 
(KS-2017-00286) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att i enlighet med revisionens förslag, bevilja kommunstyrelsens 
ledamöter och ersättare ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.  
 

Bakgrund 
Sundsvalls kommuns revisorer har avgett en revisionsberättelse, 
undertecknad den 16 mars 2017. 

Jäv 
Jäv antecknas för Peder Björk (S), Anders Hedenius (S), Jan-Olov 
Lampinen (S), Malin Larsson (S), Leif Nilsson (S), João Pinheiro (S), 
Åsa Ulander (S), Bodil Hansson (S), Lisa Lööf (S), Jonas Väst (S), 
Hans Zetterkvist (V), Christiane Rüdiger (V), Linnéa Kjellman (C), 
Hans Forsberg (C), Jörgen Berglund (M), Habib Effati (M), Elin 
Nilsson (M), Alicja Kapica (M), Stefan Falk (L), Maria Algotsson 
(MP), Angel Villaverde (MP), Johanna Thurdin (MP), Liza-Maria 
Norlin (KD), Martin Klausen (SD) och Johnny Skalin (SD).  

Beslutsunderlag 
• Revisionsberättelse för år 2016 med bilagor, 2017-03-16, utlagd 

på Inloggad under fliken ”förtroendevald” 
 
 
_ _ _ _ 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunfullmäktige 2017-03-27 17 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 49  Ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i 
barn- och utbildningsnämnden 
(KS-2017-00287) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att i enlighet med revisionens förslag, bevilja barn- och 
utbildningsnämndens ledamöter och ersättare ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2016.  
 

Bakgrund 
Sundsvalls kommuns revisorer har avgett en revisionsberättelse, 
undertecknad den 16 mars 2017. 

Jäv 
Jäv antecknas för João Pinheiro (S), Lisa Lööf (S), Patrik Eriksson 
(S), Rebecca Lampinen (S), Hans Zetterkvist (V), Sven Bredberg 
(M), Elin Nilsson (M) och Roland Persson (SD). 

Beslutsunderlag 
• Revisionsberättelse för år 2016 med bilagor, 2017-03-16, utlagd 

på Inloggad under fliken ”förtroendevald” 
 
 
_ _ _ _ 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunfullmäktige 2017-03-27 18 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 50  Ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i 
nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 
integration 
(KS-2017-00288) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att i enlighet med revisionens förslag, bevilja nämnden för arbets-
marknad, vuxenutbildning och integrations ledamöter och ersättare 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.  
 

Bakgrund 
Sundsvalls kommuns revisorer har avgett en revisionsberättelse, 
undertecknad den 16 mars 2017. 

Jäv 
Jäv antecknas för Stefan Eriksson (S), Håkan Byberg (S), Priscilda 
Helenius (S), Christiane Rüdiger (V), Hjördis Bredberg (M), Habib 
Effati (M), Elisabeth Gisslin Burman (M) och Maria Lilja (L). 

Beslutsunderlag 
• Revisionsberättelse för år 2016 med bilagor, 2017-03-16, utlagd 

på Inloggad under fliken ”förtroendevald” 
 
 
_ _ _ _ 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunfullmäktige 2017-03-27 19 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 51  Ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i 
krisledningsnämnden 
(KS-2017-00289) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att i enlighet med revisionens förslag, bevilja krisledningsnämndens 
ledamöter och ersättare ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.  
 

Bakgrund 
Sundsvalls kommuns revisorer har avgett en revisionsberättelse, 
undertecknad den 16 mars 2017. 

Jäv 
Jäv antecknas för Peder Björk (S), Anders Hedenius (S), Bodil 
Hansson (S), Malin Larsson (S), João Pinheiro (S), Åsa Ulander (S), 
Lisa Lööf (S), Jonas Väst (S), Hans Zetterkvist (V), Hans Forsberg 
(C), Jörgen Berglund (M), Elin Nilsson (M) och Stefan Falk (L). 

Beslutsunderlag 
• Revisionsberättelse för år 2016 med bilagor, 2017-03-16, utlagd 

på Inloggad under fliken ”förtroendevald” 
 
 
_ _ _ _ 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunfullmäktige 2017-03-27 20 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 52  Ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i 
kultur- och fritidsnämnden 
(KS-2017-00290) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att i enlighet med revisionens förslag, bevilja kultur- och 
fritidsnämndens ledamöter och ersättare ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2016.  
 

Bakgrund 
Sundsvalls kommuns revisorer har avgett en revisionsberättelse, 
undertecknad den 16 mars 2017. 

Jäv 
Jäv antecknas för Åsa Ulander (S), Jeanette Hedlund (S), Roger 
Johansson (S), Jan Lahti (S) och Christina Vallsten (SD).  

Beslutsunderlag 
• Revisionsberättelse för år 2016 med bilagor, 2017-03-16, utlagd 

på Inloggad under fliken ”förtroendevald” 
 
 
_ _ _ _ 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunfullmäktige 2017-03-27 21 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 53  Ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i 
lantmäterinämnden 
(KS-2017-00291) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att i enlighet med revisionens förslag, bevilja lantmäterinämndens 
ledamöter och ersättare ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.  
 

Bakgrund 
Sundsvalls kommuns revisorer har avgett en revisionsberättelse, 
undertecknad den 16 mars 2017. 

Jäv 
Jäv antecknas för Rose-Marie Antonic (S), Anders Hedenius (S), Per-
Magnus Forsberg (M) och Gunilla Molin (M). 

Beslutsunderlag 
• Revisionsberättelse för år 2016 med bilagor, 2017-03-16, utlagd 

på Inloggad under fliken ”förtroendevald” 
 
 
_ _ _ _ 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunfullmäktige 2017-03-27 22 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 54  Ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i 
miljönämnden 
(KS-2017-00292) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att i enlighet med revisionens förslag, bevilja miljönämndens 
ledamöter och ersättare ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.  
 

Bakgrund 
Sundsvalls kommuns revisorer har avgett en revisionsberättelse, 
undertecknad den 16 mars 2017. 

Jäv 
Jäv antecknas för Leif Nilsson (S), Kent Larsson (S), Kjell Bergkvist 
(C), Margareta Engström (M), Mikael Gäfvert (M) och Mats Hellhoff 
(SD).  

Beslutsunderlag 
• Revisionsberättelse för år 2016 med bilagor, 2017-03-16, utlagd 

på Inloggad under fliken ”förtroendevald” 
 
 
_ _ _ _ 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunfullmäktige 2017-03-27 23 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 55  Ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i 
personalnämnden 
(KS-2017-00293) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att i enlighet med revisionens förslag, bevilja personalnämndens 
ledamöter och ersättare ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.  
 

Bakgrund 
Sundsvalls kommuns revisorer har avgett en revisionsberättelse, 
undertecknad den 16 mars 2017. 

Jäv 
Jäv antecknas för Bodil Hansson (S) och Hans Brynielsson (KD). 

Beslutsunderlag 
• Revisionsberättelse för år 2016 med bilagor, 2017-03-16, utlagd 

på Inloggad under fliken ”förtroendevald” 
 
 
_ _ _ _ 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunfullmäktige 2017-03-27 24 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 56  Ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i 
stadsbyggnadsnämnden 
(KS-2017-00294) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att i enlighet med revisionens förslag, bevilja 
stadsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2016.  
 

Bakgrund 
Sundsvalls kommuns revisorer har avgett en revisionsberättelse, 
undertecknad den 16 mars 2017. 

Jäv 
Jäv antecknas för Anders Hedenius (S), Rose-Marie Antonic (S), 
Adele Flodin (S), Per-Magnus Forsberg (M), Gunilla Molin (M), 
Börje Mattsson (SD) och Mats Hellhoff (SD).  

Beslutsunderlag 
• Revisionsberättelse för år 2016 med bilagor, 2017-03-16, utlagd 

på Inloggad under fliken ”förtroendevald” 
 
 
_ _ _ _ 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunfullmäktige 2017-03-27 25 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 57  Ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i 
socialnämnden 
(KS-2017-00295) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att i enlighet med revisionens förslag, bevilja socialnämndens 
ledamöter och ersättare ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.  
 

Bakgrund 
Sundsvalls kommuns revisorer har avgett en revisionsberättelse, 
undertecknad den 16 mars 2017. 

Jäv 
Jäv antecknas för Malin Larsson (S), Burhan Hussain (S), Ulf 
Sjölinder (S), Therese Westin (S), Hans Backlund (S), Annika 
Söderberg (S), Alicja Kapica (M), Sven Bredberg (M), Per-Magnus 
Forsberg (M), Thomas Burman (M), Jan Björnefax (SD), Sven 
Nordlund (SD) och Hans Brynielsson (KD). 

Beslutsunderlag 
• Revisionsberättelse för år 2016 med bilagor, 2017-03-16, utlagd 

på Inloggad under fliken ”förtroendevald” 
 
 
_ _ _ _ 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunfullmäktige 2017-03-27 26 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 58  Ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i 
valnämnden 
(KS-2017-00296) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att i enlighet med revisionens förslag, bevilja valnämndens 
ledamöter och ersättare ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.  
 

Bakgrund 
Sundsvalls kommuns revisorer har avgett en revisionsberättelse, 
undertecknad den 16 mars 2017. 

Jäv 
Jäv antecknas för Rose-Marie Antonic (S), Margareta Engström (M) 
och Jan Heijbel (M). 

Beslutsunderlag 
• Revisionsberättelse för år 2016 med bilagor, 2017-03-16, utlagd 

på Inloggad under fliken ”förtroendevald” 
 
 
_ _ _ _ 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunfullmäktige 2017-03-27 27 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 59  Ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i 
Överförmyndarnämnden MITT 
(KS-2017-00297) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att i enlighet med revisionens förslag, bevilja 
Överförmyndarnämnden MITT:s ledamöter och ersättare 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.  
 

Bakgrund 
Sundsvalls kommuns revisorer har avgett en revisionsberättelse, 
undertecknad den 16 mars 2017. 

Jäv 
Jäv antecknas för Lars-Åke Andersson (S) och Bertil Swenson (M).  

Beslutsunderlag 
• Revisionsberättelse för år 2016 med bilagor, 2017-03-16, utlagd 

på Inloggad under fliken ”förtroendevald” 
 
 
_ _ _ _ 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunfullmäktige 2017-03-27 28 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 60  Överföring av nämndernas resultat och 
investeringsanslag 2016 samt anslag för 
förbrukning av överskott 
(KS-2017-00138-1) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa resultatöverföring från 2016 enligt koncernstabens 
förslag inkluderande att bevilja undantag enligt Synnerliga skäl för 
kostnader inom stadsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen, 
Drakfastigheter, 
 
att bevilja nämnderna anslag på 15 055 tkr för planerad förbrukning 
av tidigare års överskott, samt 
 
att finansiering sker med 15 055 tkr ur kommunfullmäktiges anslag 
för ianspråktagande av överskott. 
 

Ärendet 
Överföring av nämndernas resultat, drift och investeringar, behandlas 
i en egen process – Överföring av resultat. Enligt reglerna så ska 
nämnderna beviljas anslag för den förbrukning som nämnderna ska 
göra av ackumulerat överskott under innevarande år. Prövning av 
undantag från överföring av resultat ska ske enligt begreppet 
Synnerliga skäl.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2017-03-13, § 58 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott 2017-03-06, § 20 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00138-1 
• Överföring resultat 2016 till 2017 bilaga 1 
• Överföring resultat 2016 till 2017 bilaga 2 
• Överföring resultat 2016 till 2017 bilaga 3 
• Överföring resultat 2016 till 2017 bilaga 4 
• Överföring resultat 2016 till 2017 bilaga 5 
_ _ _ _ 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunfullmäktige 2017-03-27 29 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 61  Årsredovisning 2016 för kommunen och 
kommunkoncernen 
(KS-2017-00027-6) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna årsredovisningen för 2016 för kommunen och 
kommunkoncernen.  
 

Ärendet 
Koncernstaben har upprättat ett förslag till årsredovisning 2016 för 
kommunen och kommunkoncernen. Årets resultat i årsredovisningen 
uppgår till 130,8 miljoner kronor för kommunen och till 216,4 
miljoner kronor i den sammanställda redovisningen. Avstämningen 
mot kommunallagens balanskrav visar att kommunens ekonomi är i 
balans. Kommunen uppnår dock inte alla målen för god ekonomisk 
hushållning.  

Överläggning 
Ekonomidirektör Örjan Folkesson presenterar årsredovisningen 2016 
för kommunen och kommunkoncernen. 
 
Peder Björk (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
kommunstyrelsens förslag. Detta blir också kommunfullmäktiges 
beslut. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2017-03-13, § 57 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott 2017-03-06, § 19 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00027-6 
• Årsredovisning 2016, separat utlagd 
 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunfullmäktige 2017-03-27 30 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 62  Årsredovisning 2016 för Stadsbacken AB 
 (KS-2017-00053-1) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att kommunens ombud till årsstämman i Stadsbacken AB följer 
revisorns förslag och  

- fastställer resultat- och balansräkning 
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016 
 

Ärendet 
Styrelsen i Stadsbacken AB har överlämnat årsredovisning för 2016 
till Sundsvalls kommun.  

Jäv 
Jäv antecknas för Frida Burman (S), Sven Bredberg (M) och Erik 
Thunström(C).  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2017-03-13, § 59 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00053-1 
• Årsredovisning Stadsbacken AB 2016, separat utlagd 
• Lekmannarevisorns granskningsrapport Stadsbacken AB, separat 

utlagd 
• Årsredovisning 2016-Stadsbackenkoncernen, separat utlagd 
 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunfullmäktige 2017-03-27 31 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 63  Årsredovisning 2016 för MittSverige Vatten 
AB 
 (KS-2017-00066-1) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att kommunens ombud till årsstämman i MittSverige Vatten AB 
följer revisorns förslag och  

- fastställer resultat- och balansräkning 
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016 
 

Ärendet 
Styrelsen i MittSverige Vatten AB har överlämnat årsredovisning för 
2016 till Sundsvalls kommun.  
 

Jäv 
Jäv antecknas för Arianne Sundman (S) och Mikael Gäfvert (M). 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen - 2017-03-13 - § 60 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00066-1 
• Årsredovisning MittSverige Vatten AB 2016, separat utlagd 
• Lekmannarevisorns granskningsrapport MittSverige Vatten AB, 

separat utlagd 
 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunfullmäktige 2017-03-27 32 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 64  Årsredovisning 2016 för Sundsvall Vatten 
AB 
 (KS-2017-00065-1) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att kommunens ombud till årsstämman i Sundsvall Vatten AB följer 
revisorns förslag och  

- fastställer resultat- och balansräkning 
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016 
 

Ärendet 
Styrelsen i Sundsvall Vatten AB har överlämnat årsredovisning för 
2016 till Sundsvalls kommun.  

Jäv 
Jäv antecknas för Mikael Gäfvert (M). 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - 2017-03-13 - § 61 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00065-1 
• Årsredovisning Sundsvall Vatten AB 2016, separat utlagd 
• Lekmannarevisorns granskningsrapport Sundsvall Vatten AB, 

separat utlagd 
 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunfullmäktige 2017-03-27 33 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 65  Årsredovisning 2016 för Sundsvall Energi 
AB 
 (KS-2017-00070-1) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att kommunens ombud till årsstämman i Sundsvall Energi AB följer 
revisorns förslag och  

- fastställer resultat- och balansräkning 
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016 
 

Ärendet 
Styrelsen i Sundsvall Energi AB har överlämnat årsredovisning för 
2016 till Sundsvalls kommun.  

Jäv 
Jäv antecknas för Arianne Sundman (S), Rose-Marie Antonic (S), Ulf 
Sjölinder (S), Erik Thunström (C) och Mikael Gäfvert (M). 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - 2017-03-13 - § 62 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00070-1 
• Årsredovisning Sundsvall Energi AB 2016, separat utlagd 
• Lekmannarevisorns granskningsrapport Sundsvall Energi AB, 

separat utlagd 
 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunfullmäktige 2017-03-27 34 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 66  Årsredovisning 2016 för Sundsvall Elnät AB 
 (KS-2017-00072-1) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att kommunens ombud till årsstämman i Sundsvall Elnät AB följer 
revisorns förslag och  

- fastställer resultat- och balansräkning 
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016 
 

Ärendet 
Styrelsen i Sundsvall Elnät AB har överlämnat årsredovisning för 
2016 till Sundsvalls kommun.  

Jäv 
Jäv antecknas för Arianne Sundman (S), Rose-Marie Antonic (S), 
och Mikael Gäfvert (M)  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2017-03-13, § 63 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00072-1 
• Årsredovisning Sundsvall Elnät AB 2016, separat utlagd 
• Lekmannarevisorns granskningsrapport Sundsvall Elnät AB, 

separat utlagd 
 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunfullmäktige 2017-03-27 35 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 67  Årsredovisning 2016 för ServaNet AB 
 (KS-2017-00073-1) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att kommunens ombud till årsstämman i ServaNet AB följer 
revisorns förslag och  

- fastställer resultat- och balansräkning 
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016 
 

Ärendet 
Styrelsen i ServaNet AB har överlämnat årsredovisning för 2016 till 
Sundsvalls kommun.  

Jäv 
Jäv antecknas för Arianne Sundman (S), Rose-Marie Antonic (S) och 
Mikael Gäfvert (M). 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2017-03-13, § 64 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00073-1 
• Årsredovisning ServaNet AB 2016, separat utlagd 
• Lekmannarevisorns granskningsrapport ServaNet AB, separat 

utlagd 
 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunfullmäktige 2017-03-27 36 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 68  Årsredovisning 2016 för Mitthem AB 
 (KS-2017-00075-1) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att kommunens ombud till årsstämman i Mitthem AB följer revisorns 
förslag och  

- fastställer resultat- och balansräkning 
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016 
 

Ärendet 
Styrelsen i Mitthem AB har överlämnat årsredovisning för 2016 till 
Sundsvalls kommun.  

Jäv 
Jäv antecknas för Leif Nilsson (S), Åsa Ulander (S) och Annicka 
Burman (V). 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - 2017-03-13 - § 65 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00075-1 
• Årsredovisning Mitthem AB 2016, separat utlagd 
• Lekmannarevisorns granskningsrapport Mitthem AB, separat 

utlagd 
 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunfullmäktige 2017-03-27 37 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 69  Årsredovisning 2016 för REKO Sundsvall 
AB 
 (KS-2017-00074-1) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att kommunens ombud till årsstämman i Reko Sundsvall AB följer 
revisorns förslag och  

- fastställer resultat- och balansräkning 
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016 
 

Ärendet 
Styrelsen i Reko Sundsvall AB har överlämnat årsredovisning för 
2016 till Sundsvalls kommun.  

Jäv 
Jäv antecknas för Arianne Sundman (S), Rose-Marie Antonic (S), Ulf 
Sjölinder (S), Erik Thunström (C) och Mikael Gäfvert (M). 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - 2017-03-13 - § 66 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00074-1 
• Årsredovisning Reko AB 2016, separat utlagd 
• Lekmannarevisorns granskningsrapport Reko AB, separat utlagd 
 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunfullmäktige 2017-03-27 38 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 70  Årsredovisning 2016 för Norra Kajen 
Exploatering AB 
 (KS-2017-00056-1) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att kommunens ombud till årsstämman i Norra Kajen Exploatering 
AB följer revisorns förslag och  

- fastställer resultat- och balansräkning 
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016 
 

Ärendet 
Styrelsen i Norra Kajen Exploatering AB har överlämnat 
årsredovisning för 2016 till Sundsvalls kommun.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - 2017-03-13 - § 67 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00056-1 
• Norra Kajen Exploatering AB ÅR 2016, separat utlagd 
• Lekmannarevisorns granskningsrapport Norra Kajen 

Exploatering AB, separat utlagd 
 

_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunfullmäktige 2017-03-27 39 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 71  Årsredovisning 2016 för Norra Kajen 
Kvarter 11 AB 
 (KS-2017-00057-1) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att kommunens ombud till årsstämman i Norra Kajen Kvarter 11 AB 
följer revisorns förslag och  

- fastställer resultat- och balansräkning 
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016 
 

Ärendet 
Styrelsen i Norra Kajen Kvarter 11 AB har överlämnat 
årsredovisning för 2016 till Sundsvalls kommun.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - 2017-03-13 - § 68 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00057-1 
• Årsredovisning Norra Kajen Kvarter 11 AB ÅR 2016, separat 

utlagd 
• Lekmannarevisorns granskningsrapport Norra Kajen Kvarter 11 

AB, separat utlagd 
 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunfullmäktige 2017-03-27 40 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 72  Årsredovisning 2016 för Norra Kajen 
Utveckling AB 
 (KS-2017-00058-1) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att kommunens ombud till årsstämman i Norra Kajen Utveckling AB 
följer revisorns förslag och  

- fastställer resultat- och balansräkning 
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016 
 

Ärendet 
Styrelsen i Norra Kajen Utveckling AB har överlämnat 
årsredovisning för 2016 till Sundsvalls kommun.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - 2017-03-13 - § 69 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00058-1 
• Årsredovisning Norra Kajen Utveckling AB 2016, separat utlagd 
• Lekmannarevisorns granskningsrapport Norra Kajen Utveckling 

AB, separat utlagd 
 

_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunfullmäktige 2017-03-27 41 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 73  Årsredovisning 2016 för Norra Kajen 
Holding AB 
 (KS-2017-00059-1) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att kommunens ombud till årsstämman i Norra Kajen Holding AB 
följer revisorns förslag och  

- fastställer resultat- och balansräkning 
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016 
 

Ärendet 
Styrelsen i Norra Kajen Holding AB har överlämnat årsredovisning 
för 2016 till Sundsvalls kommun.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - 2017-03-13 - § 70 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00059-1 
• Årsredovisning Norra Kajen Holding AB 2016, separat utlagd 
• Lekmannarevisorns granskningsrapport Norra Kajen Holding 

AB, separat utlagd 
 

_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunfullmäktige 2017-03-27 42 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 74  Årsredovisning 2016 för Norra Kajen 
Kvarter 3 AB 
 (KS-2017-00060-1) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att kommunens ombud till årsstämman i Norra Kajen Kvarter 3 AB 
följer revisorns förslag och  

- fastställer resultat- och balansräkning 
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016 
 

Ärendet 
Styrelsen i Norra Kajen Kvarter 3 AB har överlämnat årsredovisning 
för 2016 till Sundsvalls kommun.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - 2017-03-13 - § 71 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00060-1 
• Årsredovisning Norra Kajen Kvarter 3 AB 2016, separat utlagd 
• Lekmannarevisorns granskningsrapport Norra Kajen Kvarter 3 

AB, separat utlagd 
 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunfullmäktige 2017-03-27 43 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 75  Årsredovisning 2016 för Norra Kajen 
Kvarter 8 AB 
 (KS-2017-00062-1) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att kommunens ombud till årsstämman i Norra Kajen Kvarter 8 AB 
följer revisorns förslag och  

- fastställer resultat- och balansräkning 
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016 
 

Ärendet 
Styrelsen i Norra Kajen Kvarter 8 AB har överlämnat årsredovisning 
för 2016 till Sundsvalls kommun.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - 2017-03-13 - § 72 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00062-1 
• Årsredovisning Norra Kajen Kvarter 8 AB 2016, separat utlagd 
• Lekmannarevisorns granskningsrapport Norra Kajen Kvarter 8 

AB, separat utlagd 
 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunfullmäktige 2017-03-27 44 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 76  Årsredovisning 2016 för Näringslivsbolaget 
AB 
 (KS-2017-00063-1) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att kommunens ombud till årsstämman i Näringslivsbolaget i 
Sundsvall AB följer revisorns förslag och  

- fastställer resultat- och balansräkning 
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016 
 

Ärendet 
Styrelsen i Näringslivsbolaget i Sundsvall AB har överlämnat 
årsredovisning för 2016 till Sundsvalls kommun.  

Jäv 
Jäv antecknas för Bodil Hansson (S), Anders Hedenius (S) och Tom 
Emanuelz (M). 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - 2017-03-13 - § 73 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00063-1 
• Årsredovisning Näringslivsbolaget i Sundsvall AB 2016, separat 

utlagd 
• Lekmannarevisorns granskningsrapport Näringslivsbolaget AB, 

separat utlagd 
 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunfullmäktige 2017-03-27 45 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 77  Årsredovisning 2016 för Sundsvall 
Logistikpark AB 
 (KS-2017-00067-1) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att kommunens ombud till årsstämman i Sundsvall Logistikpark AB 
följer revisorns förslag och  

- fastställer resultat- och balansräkning 
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016 
 

Ärendet 
Styrelsen i Sundsvall Logistikpark AB har överlämnat årsredovisning 
för 2016 till Sundsvalls kommun.  

Jäv 
Jäv antecknas för Jan-Olov Lampinen (S). 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen  2017-03-13, § 74 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00067-1 
• Årsredovisning Sundsvall Logistikpark AB 2016, separat utlagd 
• Lekmannarevisorns granskningsrapport Sundsvall Logistikpark 

AB, separat utlagd 
 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunfullmäktige 2017-03-27 46 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 78  Årsredovisning 2016 för Sundsvall 
Oljehamn AB 
 (KS-2017-00068-1) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att kommunens ombud till årsstämman i Sundsvall Oljehamn AB 
följer revisorns förslag och  

- fastställer resultat- och balansräkning 
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016 
 

Ärendet 
Styrelsen i Sundsvall Oljehamn AB har överlämnat årsredovisning 
för 2016 till Sundsvalls kommun.  

Jäv 
Jäv antecknas för Jan-Olov Lampinen (S) och Gunilla Molin (M). 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2017-03-13, § 75 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00068-1 
• Årsredovisning Sundsvall Oljehamn AB 2016, separat utlagd 
• Lekmannarevisorns granskningsrapport Sundsvall Oljehamn AB, 

separat utlagd 
 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunfullmäktige 2017-03-27 47 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 79  Årsredovisning 2016 för Sundsvalls Hamn 
AB 
 (KS-2017-00069-1) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att kommunens ombud till årsstämman i Sundsvalls Hamn AB följer 
revisorns förslag och  

- fastställer resultat- och balansräkning 
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016 
 

Ärendet 
Styrelsen i Sundsvalls Hamn AB har överlämnat årsredovisning för 
2016 till Sundsvalls kommun.  

Jäv 
Jäv antecknas för Jan-Olov Lampinen (S) och Gunilla Molin (M).  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2017-03-13, § 76 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00069-1 
• Årsredovisning Sundsvalls Hamn AB 2016, separat utlagd 
• Lekmannarevisorns granskningsrapport Sundsvalls Hamn AB, 

separat utlagd 
 

_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunfullmäktige 2017-03-27 48 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 80  Årsredovisning 2016 för Korsta Oljelager AB 
 (KS-2017-00071-1) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunens ombud till årsstämman i Korsta Oljelager AB följer 
revisorns förslag och  

- fastställer resultat- och balansräkning 
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016 
 

Ärendet 
Styrelsen i Korsta Oljelager AB har överlämnat årsredovisning för 
2016 till Sundsvalls kommun.  

Jäv 
Jäv antecknas för Arianne Sundman (S), Rose-Marie Antonic (S), Ulf 
Sjölinder (S) och Mikael Gäfvert (M). 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - 2017-03-13 - § 77 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00071-1 
• Årsredovisning Korsta Oljelager AB 2016, separat utlagd 
• Lekmannarevisorns granskningsrapport Korsta Oljelager AB, 

separat utlagd 
 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunfullmäktige 2017-03-27 49 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 81  Årsredovisning 2016 för Sundsvalls 
kommuns Industrifastighetsutveckling AB 
 (KS-2017-00064-1) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att kommunens ombud till årsstämman i SKIFU AB följer revisorns 
förslag och  

- fastställer resultat- och balansräkning 
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016 
 

Ärendet 
Styrelsen i SKIFU AB har överlämnat årsredovisning för 2016 till 
Sundsvalls kommun.  

Jäv 
Jäv antecknas för Elisabeth Gisslin Burman (M) och Hans Backlund 
(S).  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2017-03-13, § 78 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00064-1 
• Årsredovisning SKIFU AB 2016, separat utlagd 
• Lekmannarevisorns granskningsrapport SKIFU AB, separat 

utlagd 
 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunfullmäktige 2017-03-27 50 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 82  Årsredovisning 2016 för Midlanda Flygplats 
AB 
 (KS-2017-00054-1) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att kommunens ombud till årsstämman i Midlanda Flygplats AB 
följer revisorns förslag och  

- fastställer resultat- och balansräkning 
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016 
 

Ärendet 
Styrelsen i Midlanda Flygplats AB har överlämnat årsredovisning för 
2016 till Sundsvalls kommun.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2017-03-1, § 79 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00054-1 
• Årsredovisning Midlanda Flygplats AB 2016, separat utlagd 
• Lekmannarevisorns granskningsrapport Midlanda Flygplats AB, 

separat utlagd 
 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunfullmäktige 2017-03-27 51 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 83  Årsredovisning 2016 för Midlanda 
Fastigheter AB 
 (KS-2017-00055-1) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att kommunens ombud till årsstämman i Midlanda Fastigheter AB 
följer revisorns förslag och  

- fastställer resultat- och balansräkning 
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016 
 

Ärendet 
Styrelsen i Midlanda Fastigheter AB har överlämnat årsredovisning 
för 2016 till Sundsvalls kommun.  

Jäv 
Jäv antecknas för Anders Hedenius (S), Lena Österlund (S) och 
Mikael Gäfvert (M).  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2017-03-13, § 80 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00055-1 
• Årsredovisning Midlanda Fastigheter AB 2016, separat utlagd 
• Lekmannarevisorns granskningsrapport Midlanda Fastigheter 

AB, separat utlagd 
 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunfullmäktige 2017-03-27 52 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 84  Tilläggsavtal till Genomförande- och 
finansieringsavtal. Sundsvalls hamns anslutning 
till Ådalsbanan i Maland, upprustning och 
elektrifiering av Tunadalsbanan, kombiterminal 
samt anslutnings-spår till Ortvikens pappersbruk 
och Tunadalssågen 
(KS-2017-00134-1) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna och anta Tilläggsavtal till Genomförande- och 
finansieringsavtal - Sundsvalls hamns anslutning till Ådalsbanan i 
Maland, upprustning och elektrifiering av Tunadalsbanan, 
kombiterminal samt anslutningsspår till Ortvikens pappersbruk och 
Tunadalssågen 
 

Ärendet 
Trafikverket har inför framtagandet av en ny nationell 
transportinfrastrukturplan för åren 2018-2029, ansett att det finns ett 
behov av att uppdatera Genomförande- och finansieringsavtal – 
Sundsvalls hamns anslutning till Ådalsbanan i Maland, upprustning 
och elektrifiering av Tunadalsbanan, kombiterminal samt 
anslutningsspår till Ortvikens pappersbruk och Tunadalssågen 
(diarienummer F09-7686/IN00). Behoven berör den föreslagna 
lösning om ett tredje mötesspår vid Birsta station, som har tagits fram 
i projektet samt de nya beräknade kostnaderna för åtgärderna. 
 
Avtalsparter till tilläggsavtalet är Sundsvalls kommun, Länsstyrelsen 
i Västernorrland, SCA samt Landstinget Västernorrland som sedan 
årsskiftet 2016/2017 är regional planupprättare för 
infrastrukturfrågor. 

Överläggning 
Johnny Skalin (SD) yrkar på att ärendet bordläggs till nästkommande 
kommunfullmäktigesammanträde i avvaktan på dom i 
Miljödomstolen. 
 
Peder Björk (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 
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Ordföranden frågar först om ärendet ska avgöras idag eller 
bordläggas. Hon finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet 
ska avgöras idag. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
kommunstyrelsens förslag. Detta blir också kommunfullmäktiges 
beslut. 

Reservation  
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 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2017-03-13, § 84 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott 2017-02-21, § 14 
• Koncernstabens tjänsteskrivelse - KS-2017-00134-1  
• Genomförande- och finansieringsavtal 2009-09-30 
• Tilläggsavtal till Genomförande och finansieringavtal Maland 

Tunadal 13 feb - slutlig 
 
 
_ _ _ _ 
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Sammanträdesdatum 
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§ 85  Bättre mat (kostpolitiskt program) VHT 2, 
KS 2015 
(KS-2016-00624-7) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att upphäva styrdokumentet Övergripande måltidspolicy för 
Sundsvalls kommun, 
 
att anta dokumentet Kostpolitiska riktlinjer för Sundsvalls kommun 
(daterat 2017-01-30) som styrdokument för måltidsverksamheten i 
Sundsvalls kommun, 
 
att kommunstyrelsen får i uppdrag att inrätta funktionen 
måltidscontroller, 
 
att kommunstyrelsens ram utökas med 150 tkr för att funktionen 
måltidscontroller, 
 
att ställa sig bakom ett successivt införande av en styrande 
huvudprincip för måltidsverksamheten på kommunala skolor och 
förskolor i Sundsvalls kommun, vilken innebär lokal tillagning av 
mat på skolan i så stor utsträckning som möjligt, 
 
att anta en anpassad lösning när huvudprincipen inte är tillämplig, 
där skolan köper mat från Servicecenter, 
 
att uppdra till Barn- och utbildningsnämnden att implementera det 
steg 1 som beskrivs i utredningen under 2017 och 2018 
 
att i de fall mindre investeringar behövs för genomförandet av steg 1 
behandlas dessa av barn- och utbildningsnämnden 
 
att uppdra till kommunstyrelsen att efter två år utvärdera 
implementeringen och kostnadsutvecklingen av steg 1 och 
återkomma till kommunfullmäktige för vidare ställningstagande 
 
att uppdra till kommunstyrelsen att i samband med utvärderingen 
också utreda måltidsverksamheten inom socialnämndens 
verksamheter och möjligheter till samordning 
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att kommunstyrelsen får i uppdrag att rapportera 
kostnadsutvecklingen till barn- och utbildningsnämnden och föreslå 
eventuella åtgärder vid avvikelser 
 
att kommunstyrelsen får i uppdrag att införa tjänsten 
”näringsberäknade matsedlar och recept” i Servicecenters 
tjänstekatalog,  
 
att kommunstyrelsen får i uppdrag att införa tjänsten ”specialkost” i 
Servicecenters tjänstekatalog,  
 
att Sundsvalls Mat & Måltider (Servicecenter) får i uppdrag att 
anpassa sin verksamhet efter gällande efterfrågan, på sådant sätt att 
befintligt portionspris kan bibehållas (eller sänkas), exkluderat 
ordinarie uppräkning, 
 
att åtgärder vidtas för att säkerställa att samtlig måltidspersonal i 
Sundsvalls kommun, oavsett vart i organisationen den är anställd, 
garanteras likvärdig kompetensutveckling, 
 
att åtgärder vidtas för att säkerställa att tidigare fattade beslut i 
inköpsstrategin följs även med ny huvudprincip och 
organisationsform, 

 

Ärendet 
Ärendet är en slutrapportering av MRP-uppdraget Bättre mat, MRP 
2015-16. 

Överläggning 
Jörgen Berglund (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med 
ändringen att den sjätte att-satsen får följande lydelse: 
 

att anta en anpassad lösning när huvudprincipen inte är 
tillämplig, där skolan köper mat från Servicecenter eller annan 
leverantör 

 
Vidare yrkar han på att att-sats 16 stryks. 
 
Stefan Falk (L), Liza-Maria Norlin (KD) och Johanna Thurdin (MP) 
instämmer i Jörgen Berglunds (M) yrkande. 
 
Hans Forsberg (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 
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Odföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
kommunstyrelsens förslag och dels Jörgen Berglund (M) med fleras 
förslag. Hon ställer förslagen mot varandra och konstaterar att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Reservation 
Jörgen Berglund (M), Thomas Burman (M), Margareta Engström 
(M), Hjördis Bredberg (M), Bertil Swenson (M), Mikael Gäfvert 
(M), Alicja Kapica (M), Elisabeth Gisslin Burman (M), Jan Heijbel 
(M), Tom Emanuelz (M), Per-Magnus Forsberg (M), Habib Effati 
(M), Gunilla Molin (M), Elin Nilsson (M), Sven Bredberg (M), Linus 
Johansson (M), Ingeborg Wiksten (L), Stefan Falk (L), Maria Lilja 
(L), Annelie Luthman (L), Arne Engholm (L), Hans Brynielsson 
(KD) och Liza-Maria Norlin (KD) reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2017-03-13, § 85 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens infrastruktur- och 

serviceutskott 2017-02-14, § 13 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2016-00624-7  
• Bilaga 1 Kostpolitiska riktlinjer för Sundsvalls kommun 
• Bilaga 2 Utredning av möjligheten till tillagning nära matgästen 
• Bilaga 3 Kalkyl över investeringsbehov i skolkök vid egen 

tillagning 
• Bilaga 4 Rapport Miljökontoret - Inventering av 

investeringsbehov i skolkök 
• Bilaga 5 PM från Addera Upphandling angående inköp av 

närproducerat samt krav på djurskydd 
• Bilaga 6 Övergripande måltidspolicy för Sundsvalls kommun 
• Protokollsutdrag socialnämnden 2016-10-19 § 183 
• Socialtjänstens skrivelse 2016-10-11 
• Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2016-10-25 § 

140 
• Barn- och utbildningskontorets skrivelse 2016-09-30 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2016-11-14 § 285 
• Koncernstabens skrivelse 2016-09-30 

 
_ _ _ _ 
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§ 86  Revidering och fastställande av 
verksamhetsområden för allmänna vattentjänster 
inom Sundsvalls kommun 
(KS-2015-00710-19) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa nya verksamhetsområden för dagvatten gata och 
dagvatten fastighet enligt karta D1, D6 och D10 daterade 2017, 
 
att fastställa nya verksamhetsområden för dagvatten gata och 
dagvatten fastighet enligt karta D2-D5 och D7-D9 samt D11-D17 
daterade 2014, samt  
 
att fastställa nya verksamhetsområden för dricksvatten och 
spillvatten enligt karta VS1-VS31 daterade 2017. 
 

Ärendet 
Ett verksamhetsområde är det geografiska område inom vilket en 
eller flera vattentjänster ordnats eller ska ordnas genom allmän VA-
anläggning. Sundsvall Vatten AB föreslår att tidigare beslutade 
verksamhetsområden för dricksvatten och avloppsvatten ersätts med 
de i bifogade kartor utritade verksamhetsområdena för: 
 

o Dricksvatten  
o Spillvatten  
o Dagvatten fastighet  
o Dagvatten gata 

Överläggning 
Bodil Hansson (S) och Anders Hedenius (S) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
kommunstyrelsens förslag. Detta blir också kommunfullmäktiges 
beslut. 
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Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2017-03-13, § 87 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 

2017-02-21, § 13 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2015-00710-19  
• Revidering verksamhetsområden för dricksvatten, spillvatten och 

dagvatten 2017-01-30 
• Översikt verksamhetsområden dagvatten (D) Sundsvall, separat 

utlagd 
• D1-Liden, separat utlagd 
• D2-Indal, separat utlagd 
• D3-Kovland, separat utlagd 
• D4-Stöde, separat utlagd 
• D5-Nedansjö, separat utlagd 
• D6-Bergsåker, separat utlagd 
• D7-Töva, separat utlagd 
• D8-Sundsvall, separat utlagd 
• D9-Sundsvall, separat utlagd 
• D10-Sundsvall, separat utlagd 
• D11-Alnö, separat utlagd 
• D12-Alnö, separat utlagd 
• D13-Alnö, separat utlagd 
• D14-Matfors, separat utlagd 
• D15-Lucksta, separat utlagd 
• D16-Stockvik Essvik, separat utlagd 
• D17-Njurundabommen Juniskär, separat utlagd 
• Översikt verksamhetsområden dricksvatten, spillvatten (VS) 

Sundsvall, separat utlagd 
• VS 1-LidensbodaJärkvissle, separat utlagd 
• VS 2-Liden, separat utlagd 
• VS 3-Liden, separat utlagd 
• VS 4-GimåforsVikeAnundgård, separat utlagd 
• VS 5-StorHullsjönSulå, separat utlagd 
• VS 6-Indal, separat utlagd 
• VS 7-Indal, separat utlagd 
• VS 8-Kovland, separat utlagd 
• VS 9-Stöde, separat utlagd 
• VS 10-Stöde, separat utlagd 
• VS 11-Fanbyn, separat utlagd 
• VS 12-Nedansjö, separat utlagd 
• VS 13-Bergsåker, separat utlagd 
• VS 14-Töva, separat utlagd 
• VS 15-Sundsvall, separat utlagd 
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• VS 16-Sundsvall, separat utlagd 
• VS 17-Sundsvall, separat utlagd 
• VS 18-Alnön, separat utlagd 
• VS 19-Alnön, separat utlagd 
• VS 20-Alnön, separat utlagd 
• VS 21-Matfors, separat utlagd 
• VS 22-Matfors, separat utlagd 
• VS 23-Lucksta, separat utlagd 
• VS 24-Allsta Klingsta, separat utlagd 
• VS 25-Stockvik Essvik, separat utlagd 
• VS 26-NjurundabommenJuniskär, separat utlagd 
• VS 27-Veda, separat utlagd 
• VS 28-Ovansjö, separat utlagd 
• VS 29-Björkön, separat utlagd 
• VS 30-Västanå, separat utlagd 
• VS 31-LubbanGaltström, separat utlagd 
• Protokollsutdrag stadsbyggnadsnämnden 2016-04-27, § 55 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2016-03-22 
• Protokollsutdrag miljönämnden 2016-04-13, § 26 
• Stadsbacken AB protokoll 2015-08-21 
• Stadsbacken AB skrivelse 2015-07-27 
• SVAB protokoll 2014-02-20, § 17 
• SVAB protokoll 2014-09-17, § 53 
• SVAB protokoll 2015-02-19, § 9 
• SVAB skrivelse 2013-02-11 
• SVAB skrivelse 2015-03-20 
• MittSverige Vatten AB -Komplettering verksamhetsområden 

dricks-, spill- och dagvatten 2016-03-09 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2016-05-16, § 138 
• Koncernstabens skrivelse 2016-03-23 
 
 
_ _ _ _ 
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§ 87  Ansökan om internlån - ny taklösning för 
Nordichallen 
(KS-2016-00933-2) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bevilja kommunstyrelsen (Drakfastigheter) ett internlån på 22,0 
mnkr i syfte att genomföra en s.k. airdomelösning över taket på 
Nordichallen, samt 
 
att finansiera internlånet genom att använda 22,0 mnkr av 
internlåneramen 2017.  
 

Ärendet 
Kommunstyrelsen (Drakfastigheter) ansöker om ett internlån på 22,0 
mnkr för att finansiera en s.k airdomelösning över taket på 
Nordichallen. 

Överläggning 
Stefan Falk (L) yrkar avslag på ärendet.  
 
Roland Persson (SD), Jörgen Berglund (M) och Liza-Maria Norlin 
(KD) instämmer i Stefan Falks (L) yrkande. 
 
Hans Forsberg (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
kommunstyrelsens förslag och dels Stefan Falk (L) med fleras 
förslag. Hon ställer dessa förslag mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Reservation 
Jörgen Berglund (M), Thomas Burman (M), Margareta Engström 
(M), Hjördis Bredberg (M), Bertil Swenson (M), Mikael Gäfvert 
(M), Alicja Kapica (M), Elisabeth Gisslin Burman (M), Jan Heijbel 
(M), Tom Emanuelz (M), Per-Magnus Forsberg (M), Habib Effati 
(M), Gunilla Molin (M), Elin Nilsson (M), Sven Bredberg (M), Linus 
Johansson (M), Ingeborg Wiksten (L), Stefan Falk (L), Maria Lilja 
(L), Annelie Luthman (L), Arne Engholm (L), Hans Brynielsson 
(KD), Liza-Maria Norlin (KD), Johnny Skalin (SD), Lars Skoglund 
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(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 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen - 2017-03-13 - § 94 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott 2017-02-21, § 17 
• Koncernstabens skrivelse, KS-2016-00933-2 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2016-12-05 § 312 

 
 

_ _ _ _ 
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§ 88  Genomförandeavtal kv Brohuvudet, 
Västermalm 1:4 
(KS-2017-00028-2) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna upprättat genomförandeavtal mellan exploatören 
Hattens Fastigheter AB och Sundsvalls kommun, 
 
att uppdra till stadsbyggnadsnämnden att underteckna upprättat 
genomförandeavtal, 
 
att uppdra till stadsbyggnadsnämnden att upprätta och underteckna 
köpeavtal och köpebrev för mark i enlighet med 
genomförandeavtalet, samt 
 
att i arbetet med Mål- och resursplan 2019-2020 med plan för 2021-
2022 inarbeta 50 000 kronor i utökad budgetram för 
stadsbyggnadsnämnden för skötsel av allmän plats, parkmark i 
området. 
 

Ärendet 
Stadsbyggnadsnämnden har upprättat förslag till genomförandeavtal 
med Hattens Fastigheter AB för bebyggelse i del av kv. Brohuvudet 
inom fastigheten Västermalm 1:4. 

Jäv 
Jäv antecknas för Jörgen Berglund (M). 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2017-03-13, § 95 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott 2017-02-21, § 15 
• Koncernstabens skrivelse, KS-2017-00028-2 
• Karta Brohuvudet översikt sk 1;4000 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll, 2016-12-21 § 187 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse, 2016-11-29 
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• Förslag genomförandeavtal Västermalm 1;4 
 
 
_ _ _ _
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§ 89  Riktlinjer för motioner och motionssvar 
(KS-2016-00418-1) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att upphäva riktlinjer för hantering av motioner, enligt 
koncernstabens förslag, dnr KS 14/09 030, fastställda av 
kommunfullmäktige 2009-01-26, § 491, 
 
att fastställa riktlinjer för motioner och motionssvar, enligt 
koncernstabens förslag dnr KS-2016-00418. 
 

Ärendet 
Koncernstaben har tagit fram nya riktlinjer för motioner och 
motionssvar, som ersätter de tidigare riktlinjerna från 2009. Ärendet 
är tänkt att vara till hjälp för både ledamöter i fullmäktige som vill 
väcka ärenden genom motion, samt för tjänstemännen i behandlingen 
av ärendet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2017-03-13, § 96 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 

2017-02-21, § 14 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2016-00418-1  
• Förslag till nya riktlinjer 
• Bilaga 1 - Mall för motioner 
• Riktlinjer för hantering av motioner, antagna 2009 
 
 
_ _ _ _ 
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§ 90  Motion (M) om minnessten för veteraner i 
Sundsvall  
(KS-2015-00889-10) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bifalla motionen, 
 
att tillskjuta stadsbyggnadsnämnden ett anslag på 100 000 kr för 
kostnader i samband med uppförande av minnesstenen, 
 
att finansieringen av anslaget 2017 för 100 000 kr hänskjuts till 
kompletteringsbudget 2017. 

Ärendet 
Jörgen Berglund (M) har inkommit med en motion till 
kommunfullmäktige om att resa en minnessten för veteraner i 
Sundsvall, för att hedra de svenska medborgare som omkommit i 
tjänst, på olika FN-uppdrag i världen. Ärendet har återremitterats av 
plan- och utvecklingsutskottet och detta ärende är ett svar på den 
återremissen samt ett förslag till beslut i ärendet. 

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

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2017-03-13, § 98 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 

2017-02-21, § 15 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2015-00889-10 
• Protokollsutdrag plan- och utvecklingsutskottet 2016-11-01 § 61 
• Protokollsutdrag stadsbyggnadsnämnden 2016-03-16 § 43 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2016-03-22 
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• Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2015-11-30 § 324 
• Motion (M) angående minnessten för veteraner i Sundsvall 

 
_ _ _ _
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§ 91  Motion (MP) angående att inrätta 
kommunala verksamheter för asylsökande 
(KS-2016-00910-3) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att förklara motionen besvarad.  
 

Ärendet 
Miljöpartiet (MP) föreslår i en motion att kommunfullmäktige ska 
inrätta fler verksamheter som riktar sig till asylsökande i Sundsvalls 
kommun, samt att dessa verksamheter kan ske i samarbete med andra 
parter och organisationer eller helt i egen regi. Ärendet är ett förslag 
till beslut på motionen.  

Överläggning 
Angel Villaverde (MP) yrkar bifall till motionen. Vidare önskar han  
få lämna en protokollsanteckning. 
 
Christina Vallsten (SD) yrkar avslag på motionen. 
 
Bodil Hansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut, dels 
kommunstyrelsens förslag, dels Angel Villaverdes (MP) förslag och 
dels Christina Vallstens (SD) förslag. Hon ställer dessa förslag mot 
varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag.  
 
Vidare godkänner ordföranden att Angel Villaverdes (MP) 
protokollsanteckning får lämnas. 

Reservation 
Angel Villaverde (MP), Maria Algotsson (MP), Johanna Thurdin 
(MP), Tina Hellberg (MP), 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. 
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Protokollsanteckning 
Angel Villaverde (MP) lämnar följande protokollsanteckning: 
 

Miljöpartiet ser fram emot framtagande av ett styrdokument för 
kommunens integrationsarbete där asylsökande inkluderas, 
eftersom det behövs ett mer samordnat och stöttande kommunalt 
arbete gentemot asylsökande. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2017-03-13, § 99 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 

2017-02-21, § 16 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2016-00910-3  
• Motion (MP) angående att inrätta kommunala verksamheter för 

asylsökande, daterad 2016-11-28 
 
 
_ _ _ _ 
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§ 92  Motion (L) anställ vårdbiträden (och låt 
proffsen vara proffs) 
(KS-2016-00217-6) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att motionen anses vara besvarad. 
 

Ärendet 
Liberalerna föreslår i en motion att Sundsvalls kommunorganisation 
ska anställa personer inom yrkeskategorin vårdbiträden. Motionen 
har varit på remiss till socialnämnden och personalnämnden. Båda 
nämnder föreslår att motionen ska anses vara besvarad. 

Överläggning 
Ingeborg Wiksten (L) yrkar bifall till motionen. 
 
Hans Forsberg (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
kommunstyrelsens förslag om att anse motionen vara besvarad och 
dels Ingeborg Wikstens (L) förslag om bifall till motionen. Hon 
ställer förslagen mot varandra och konstaterar att komunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 

Reservation 
Ingeborg Wiksten (L), Stefan Falk (L), Arne Engholm (L), Maria 
Lilja (L) och Annelie Luthman (L) reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2017-03-13, § 100 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens infrastruktur- och 

serviceutskott 2017-02-14, § 23 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2016-00217-6  
• Protokollsutdrag personalnämnden 2016-12-14 §47 
• Protokollsutdrag socialnämnden 2016-10-19 §182 
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• Motion (L) anställ vårdbiträden (och låt proffsen vara proffs) 
daterad 2016-01-29 
 
 

_ _ _ _ 
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§ 93  Motion (KD) angående införande av 
värderingssamordnare på barn- och 
utbildningsförvaltningen 
(KS-2016-00702-5) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att motionen anses vara besvarad. 
 

Ärendet 
Kristdemokraterna föreslår i en motion att en värderingssamordnare 
ska införas på barn- och utbildningsförvaltningen. Motionen föreslås 
vara besvarad eftersom det som den föreslagna 
värderingssamordnaren ska göra redan görs av medarbetare inom 
barn- och utbildningsförvaltningen.  

Överläggning 
Liza-Maria Norlin (KD) yrkar bifall till motionen. 
 
Elin Nilsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Vidare 
önskar hon få lämna en protokollsanteckning. 
 
João Pinheiro (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Stefan Falk (L) instämmer i Elin Nilssons (M) yrkande och 
protokollsanteckning. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
kommunstyrelsens förslag om att anse motionen vara besvarad och 
dels Liza-Maria Norlins (KD) förslag om att bifalla motionen. Hon 
ställer dessa förslag mot varandra och konstaterar att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Vidare godkänner ordföranden att Elin Nilssons (M) och Stefan Falks 
(L) protokollsanteckning får lämnas. 

Reservation 
Liza-Maria Norlin (KD) och Hans Brynielsson (KD) reserverar sig 
mot beslutet. 
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Protokollsanteckning 
Elin Nilsson (M) och Stefan Falk (L) lämnar följande 
protokollsanteckning: 
 

Vi delar motionärens syfte med motionen. Det är viktigt att jobba 
med värderingar. Dessvärre ser vi ingen möjlighet att anställa 
fler tjänstemän vid nuvarande underskott i Barn- och 
Utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2017-03-13, § 101 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens infrastruktur- och 

serviceutskott 2017-02-14, § 24 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2016-00702-5  
• Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2016-11-23 § 

155 
• Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse 2016-11-03 
• Motion (KD) angående införande av värderingssamordnare på 

barn- och utbildningsförvaltningen, daterad 2016-09-26 
 
 

_ _ _ _ 
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§ 94  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  
• Gunilla Molin (M) ställer en fråga om beslutet att avsluta 

utredningen kring möjligheten att uppföra ett höghus på Stora 
torget.  
Frågan besvaras av stadsbyggnadsnämndens ordförande Anders 
Hedenius (S).  

 
• Alicja Kapica (M) ställer en fråga om det ekonomiska 

underskottet i socialnämnden och vad som anses vara en ekonomi 
i balans. 
Frågan besvaras av socialnämndens ordförande Malin Larsson 
(S) 

 
• Annelie Luthman (L) ställer fråga om antalet extratjänster i 

kommunen som finansieras genom det statliga anslaget. 
Frågan besvaras av kommunstyrelsens ordförande Peder Björk 
(S). 

 
 
_ _ _ _ 
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§ 95  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 
2017-03-14 

• Statistikrapport Ej verkställda beslut Q 3  
• Avslutsrapport VA-projekt 2015 
• Valärenden – vakanta uppdrag per 2017-03-16, reviderad 2017-

03-24 (KS-2017-00010) 
 
 
_ _ _ _ 
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Peder Björk (S) X §§ 48, 51   
Diana Kapitanska (S) X    
João Pinheiro (S) X §§ 48, 49, 51   
Anita Bdioui (S) -  Roland Grafström §§ 40-95 
Stefan Broman (S) -  Lars-Åke Andersson §§ 40-58, 60-95 
Patrik Eriksson (S) X § 49   
Kjell Andersson (S) X    
Therese Westin (S) X § 57   
Håkan Byberg (S) X § 50   
Åsa Ulander (S) X  §§ 48, 51, 52, 68   
Anders Hedenius (S) X §§ 48, 51, 53, 56, 76, 

83 
  

Lena Österlund (S) X § 83   
Leif Nilsson (S) X §§ 48, 54, 68   
Arianne Sundman (S) X § § 63, 65-67, 69, 80   
Jonas Väst (S) X §§ 48, 51   
Jenny Bjerkås (S) -  Michael Sjödin §§ 40-95 
Rose-Marie Antonic (S) X §§ 53, 56, 58, 65-67, 

69, 80 
  

Adele Flodin (S) X  §§ 56   
Stefan Eriksson (S) X § 50   
Olof Andersson (S) X    
Bodil Hansson (S) X §§ 48, 51, 55, 76   
Niklas Säwén (S) -  Hans Backlund §§ 40-56, 58-80, 

82-95 
Christina Nordenö (S) X    
Roger Johansson (S) X § 52   
Cathrine Edström (S) -  Frida Burman §§ 40-61, 63-95 
Jan Lahti (S) X § 52  §§ 20-39 
Priscilda Helenius (S) X § 50   
Lena Sjöberg (S) -  Annika Söderberg §§  40-56, 58-95 
Malin Larsson (S) X §§ 48, 51, 57   
Tommy Eriksson (S) X    
Lisa Lööf (S) X §§ 48-49, 51   
Jan-Olov Lampinen (S) X §§ 48, 77-79   
Ann-Charlotte Evrung (S) -  Kent Larsson §§ 40-53, 55-95 
Burhan Hussain (S) X § 57   
Soili Sollén (S) -  Rebecca Lampinen §§ 40-95 
Ulf Sjölinder (S) X §§ 57, 65, 69, 80   
Jeanette Hedlund (S) X §§ 52   
Niclas Burvall (S) X    
Lina Heidenbeck (M) -  Thomas Burman §§ 40-56, 58-95 
Margareta Engström (M) X §§ 54, 58   
Hjördis Bredberg (M) X § 50   
Bertil Swenson (M) X § 59   
Mikael Gäfvert (M) X §§ 54, 63- 67, 69, 80, 

83 
  

Alicja Kapica (M) X §§ 48, 57   
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Elisabeth Gisslin 
Burman 

(M) X §§ 50, 81   

Mats-Johan Adner (M) -  Jan Heijbel §§ 40-57, 59-95 
Jörgen Berglund (M) X §§ 48, 51, 88 Åse Johansson  § 88 
Tom Emanuelz (M) X § 76   
Per-Magnus Forsberg (M) X §§ 53, 56-57   
Habib Effati (M) X §§ 48, 50   
Bertil Kjellberg (M) -  Gunilla Molin §§ 40-52, 54-55, 

57-95 
Elin Nilsson (M) X §§ 48-49, 51   
Sven Bredberg (M) X §§ 49, 57, 62   
Patrik Gustavsson (M) X  Linus Johansson §§ 40-95 
Ingeborg Wiksten (L) X    
Stefan Falk (L) X §§ 48, 51   
Maria Lilja (L) X § 50   
Annelie Luthman (L) X     
Arne Engholm (L) X    
Hans Forsberg (C) X §§ 48, 51   
Anne-Li Sjölund (C) -  Erik Thunström §§ 40-61, 63-64, 

66-68, 70-95 
Kjell Bergkvist (C) X § 54   
Linnéa Kjellman (C) X § 48   
Hans Zetterkvist (V) X §§ 48- 49, 51   
Annicka Burman (V) X § 68   
Christiane Rüdiger (V) X  §§ 48, 50   
Hicham Elkahtib (V) -  Elisabet Finné §§ 40-95 
Hans Brynielsson (KD) X §§ 55, 57   
Liza-Maria Norlin (KD) X  § 48   
Angel Villaverde (MP) X § 48   
Maria Algotsson (MP) X § 48   
Johanna Thurdin (MP) X § 48   
Tina Hellberg (MP) X    
Johnny Skalin (SD) X § 48   
Lars Skoglund (SD) X     
Sven Nordlund (SD) X § 57   
Stig Bergström (SD) -  Mats Hellhoff §§ 40-53, 55, 

57-95 
Jan Björnefax (SD) X § 57   
Roland Persson (SD) X § 49   
Christina Vallsten (SD) X § 52   
Börje Mattsson (SD) X § 56   
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Roland Grafström (S) X  §§ 40-95 
Lars-Åke Andersson (S) X § 59 §§ 40-58, 60-95 
Lena Sjölén (S) X   
Evert Nederberg (S) X   
Michael Sjödin (S) X  §§ 40-95 
Carina Staf (S) X    
Kristoffer Högstedt 
Gustavsson  

(S) X   

Kenneth Högström (S) X   
Laila Ågren (S) -   
Hans Backlund (S) X §§ 57, 81 §§ 40-56, 58-80, 82-95 
Frida Burman (S) X § 62 §§ 40-61, 63-95 
Leif Wiklund (S) X   
Frida Smedberg (S) X   
Annika Söderberg (S) X § 57 §§  40-56, 58-95 
Kent Larsson (S) X   
Rebecca Lampinen (S) X § 49 §§ 40-48, 50-95 
Robert Kuusikko (S) X   
Bo Markusson (S) -   
Jessica Höglin (S) -   
Thomas Burman (M) X § 57 §§ 40-56, 58-95 
Eva Lohman (M) -   
Jan Heijbel (M) X § 58 §§ 40-57, 59-95 
Gunilla Molin (M) X §§ 53, 78-79 §§ 40-52, 54-77, 80-95 
Linus Johansson (M) X  §§ 40-95 
Åse Johansson (M) X  § 88 
Per Wahlberg (M) X   
Efva Åström (M) X   
Ulla Norgren (L) X   
Lars Holmgren (L) X   
Jonas Öhrnell (L) X   
Erik Thunström  (C) X §§ 62, 65, 69 §§ 40-61, 63-64, 66-68, 

70-95 
Anna Edin (C) X   
Elisabet Finné (V) X  §§ 40-95 
Åke Johansson (V) X   
Bertil Hörnqvist (KD) -   
Miriam Monsell (KD) X   
Birgir Hjörleifsson (MP) X    
Birgitta Skoglund (MP) X   
Mats Hellhoff (SD) X § 54 §§ 40-53, 55, 57 -95 
Ove Skalin (SD) X   
Anders Haraldh (SD) X    
Magnus Fagerström (SD) -   
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