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Tid 
Ajourneringar 

Kl 13.00-16.36 
Kl 14.30-15.00 

Plats Kommunfullmäktigesalen i kommunhuset 

Beslutande Närvarande ledamöter och ersättare enligt bilaga 1 

Sekreterare Johanna Kangas 

Justeras 2012-12-20 

  

  

Underskrifter Rodney Engström Johanna Kangas 
 ordförande sekreterare 

  

  

 Kjell Bergkvist  Stefan Broman  
 justerare justerare 

  

Protokollet omfattar §§ 215 - 240, samt bilaga 1. 
 

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

Kommunfullmäktige 
 
Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum 

2012-12-17 2012-12-20 2012-12-20 
Anslaget tas ned tidigast Överklagandetid 

2013-01-17 2012-12-20 - 2013-01-10 
Protokollet finns tillgängligt på Internet (www.sundsvall.se) eller hos 

Koncernstabens kansli 
 

 

http://www.sundsvall.se/
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Justering 

Dagens protokoll justeras av Kjell Bergkvist och Stefan Broman med 
Linnéa Kjellman och Håkan Byberg som ersättare. 
 
– – – – 
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Dagordning 
Ordföranden informerar om att ärende nummer tre på dagordningen 
”Tema för kommande sammanträden” utgår.  
 
– – – – 
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KS-2012-00005 
 

§ 215 Information från kommundirektören 

Bakgrund 
Kommundirektören bereds möjlighet att vid kommunfullmäktiges 
sammanträden informera om aktuella ämnen.  

Överläggning 
Vid dagens sammanträde lämnas ingen information och istället önskas alla 
fullmäktige- och nämndsledamöter en god jul.  

 

– – – – 
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§ 216 Allmänhetens frågestund 

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

Överläggning 
o Lars-Eric Bjelkström ställer frågor om kollektivtrafiken i Stöde. 

Ordföranden konstaterar att frågan utgår och besvaras av Sverker 
Ottosson (MP), infrastruktur- och serviceutskottets ordförande, vid 
kommunfullmäktiges sammanträde den 28 januari 2013. 
 

o Veronica Andersson ställer frågor om farlig skolmiljö på Hagaskolan i 
Sundsvall. Frågorna besvaras av barn- och utbildningsnämndens ord-
förande Annelie Luthman (FP). 
 

o Torbjörn Lindahl ställer en fråga om trafiksäkerheten i Ljustadalen. 
Frågan besvaras av stadsbyggnadsnämndens ordförande Erland 
Solander (M) 
 

o Ingmar Söderström frågar om Sundsvalls kommun är beredd att göra 
omprioriteringar i den Regionala transportplanen för Västernorrland, 
så att separat gång- och cykelväg längs Ljustavägen kan prioriteras. 
Frågan besvaras av stadsbyggnadsnämndens ordförande Erland 
Solander (M). 

Underlag 
• Frågor från Lars-Eric Bjelkström, 2012-11-14 
• Fråga från Torbjörn Lindahl, 2012-11-22 
• Frågor från Veronica Andersson, 2012-12-07 
• Fråga från Ingmar Söderström, 2012-10-09 
 
– – – – 
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§ 217 Korta frågor - korta svar 

Bakgrund 
Vid kommunfullmäktiges sammanträden har varje ledamot möjlighet att 
ställa frågor till övriga ledamöter i kommunfullmäktige. 

Överläggning 
• Ann-Charlotte Everung (S) frågar hur kommunen kommer att 

agera när landstinget har dragit in de ekonomiska förutsättningarna 
för att driva busslinje 30? 

Sven Bredberg (M), som har förtroendeuppdrag i kollektivtrafikmyndig-
heten, svarar att Sundsvalls kommun får ta ansvar för linjen.  
 

• Roland Grafström (S), frågar Annelie Luthman om det han läst i 
tidningen angående Allstaskola stämmer, att klasser i skolan 
kommer att dras in?  

Annelie Luthman (FP), barn- och utbildningsnämndens ordförande, svarar 
att storleken på Allstaskolans lokaler begränsar antalet elever som kan gå 
där. Skolan kommer att ha elever från förskoleklass till och med årskurs 3. 
Det finns alltså inte plats för fler barn.  
 
– – – – 
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§ 218 Inkomna motioner 
 
Inga motioner lämnas in vid sammanträdet. 
 
– – – – 
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§ 219 Inkomna interpellationer 
 
Inga interpellationer lämnas in vid sammanträdet. 
 
– – – – 
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KS-2012-00788 
 

§ 220 Interpellationssvar – angående invandrings-
mottagningen till Sundsvall 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att interpellationen är besvarad. 

Bakgrund 
Med kommunfullmäktiges medgivande framställde Johnny Skalin (SD) 
den 15 oktober 2012 en interpellation till Hans Forsberg (C), ordförande i 
nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration, angående 
invandringsmottagningen till Sundsvall. 

Överläggning och beslutsgång 
Johnny Skalin (SD) presenterar interpellationen och Hans Forsberg (C) 
besvarar frågorna som ställs i densamma. 
 
Därefter följer ett replikskifte mellan interpellanten och svaranden. 
 
Ärendet avslutas med en debatt om ämnet där alla ledamöter har möjlighet 
att delta. 

Beslutsunderlag 
• Kommunfullmäktiges protokoll, 2012-11-19, § 201 
• Interpellation angående invandringsmottagningen till Sundsvall 
• Interpellationssvar från Hans Forsberg (C) 
 
– – – – 
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KS-2012-00819 
 

§ 221 Interpellationssvar – angående den upphand-
ling som sker av ny fordonspark i Sundsvalls 
kommun 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att interpellationen besvaras på kommunfullmäktiges sammanträde 

den 28 januari 2013. 

Bakgrund 
Med kommunfullmäktiges medgivande framställde Jan-Olov Lampinen 
(S) den 19 november 2012 en interpellation till infrastruktur- och service-
utskottets ordförande Sverker Ottosson (MP) angående den upphandling 
som sker av ny fordonspark i Sundsvalls kommun. 

Överläggning  
Ordföranden meddelar att Sverker Ottosson (MP) besvarar interpellationen 
vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 januari 2013. 

Beslutsunderlag 
• Kommunfullmäktiges protokoll, 2012-11-19, § 198 
• Interpellation angående den upphandling som sker av ny fordonspark i 

Sundsvalls kommun, inkommen 2012-10-30 
 
– – – – 
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KS-2012-00010 
 

§ 222 Valärenden 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att utse Helén Löfblad (C) till ny ledamot i arvodeskommittén efter 

Björn Hallström (C) för återstående del av mandatperioden, 
  
att utse Christina Nordenö (S) till ny ledamot i Kommunala Handi-

kapprådet (KHR) efter Ann-Charlotte Evrung (S) för återstående del 
av mandatperioden, 

  
att bifalla Anders Hagströms (M) avsägelse som ersättare i stads-

byggnadsnämnden, 
  
att utse Anders Hagström (M) till ny ersättare i nämnden för 

arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration för återstående del 
av mandatperioden, samt  

  
att utse Elisabeth Gisslin Burman (M) till ny ersättare i 

stadsbyggnadsnämnden för återstående del av mandatperioden.  

Överläggning 
Förutom de tidigare inkomna nomineringarna föreslår Sven Bredberg (M) 
att kommunfullmäktige väljer Anders Hagström (M) till ny ersättare i 
nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration samt att 
Elisabeth Gisslin Burman (M) väljs till ny ersättare i 
stadsbyggnadsnämnden.  

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse 2012-11-30, reviderad 2012-12-17, samt 

kompletteringar upplästa vid sammanträdet 
 
– – – – 
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§ 223 Justeringar av uppdrag i Mål och resursplan 
2012-2014 och 2013-2016 samt begäran om 
utökad budgetram i Mål och resursplan 2013 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att MRP-uppdrag 5 SAM ”Gång- och cykelvägar” (MRP 2012) 

avslutas och ersätts med MRP-uppdrag 6 SAM ”Bättre och till-
gängligare vägar” (MRP 2013), 

  
att MRP-uppdrag 6 SAM ”Bättre och tillgängligare vägar” (MRP 

2013) finansieras med 5 mkr/år (2013-2014) i driftsmedel, 
  
att MRP-uppdrag 6, del 1 SAM ”Landsbygdutveckling/Kommun-

delslyftet” (MRP 2012) och MRP uppdrag 4 N&A (MRP 2012) 
avslutas och ersätts med MRP-uppdrag 1 SAM ”Hela Sundsvall 
ska leva” (MRP 2013), 

  
att MRP-uppdrag 1 SAM ”Hela Sundsvall ska leva” (MRP 2013) 

överförs från stadsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen, 
  
att MRP-uppdrag 6, del 2 SAM ”Landsbygdsutveckling/Kommun-

delslyftet” (MRP 2012) och MRP-uppdrag 4 N&A (MRP 2012) 
avslutas och ersätts med MRP-uppdrag 3 SAM ”Satsa på 
kommundelscentrumen” (MRP 2013), 

  
att MRP-uppdrag 9 SAM ”Vägunderhåll” (MRP 2012) avslutas och 

ersätts med MRP-uppdrag 6 SAM ”Bättre och tillgängligare 
vägar” (MRP 2013), 

  
att investeringsmedlen på 10 mkr/år (2013-2014) i MRP-uppdraget 

4 SAM ”Tillgängligare och bättre kollektivtrafik” (MRP 2013) 
samt investerings-medlen på 10 mkr/år i plan (2015-2017) över-
förs från kommunstyrelsen till stadsbyggnadsnämnden, 
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att investeringsmedlen på 5 mkr/år (2013-2014) för ”Ökad till-

gänglighet” överförs från kommunstyrelsen till stadsbyggnads-
nämnden för finansiering av MRP-uppdrag 5 SAM ”Parklyftet 
ett grönare och tillgängligare Sundsvall” (MRP 2013), 

  
att bevilja stadsbyggnadsnämndens anslag med 0,5 mkr för 2013 

för utredningar inom området dagvattenansvar, 
  
att anslaget på 0,5 mkr för 2013 för utredningar inom området dag-

vattenansvar finansieras i kompletteringsbudget 2013, 
  
att bevilja stadsbyggnadsnämnden anslag med 0,15 mkr för 2013 

för övervakningssystem inom området dagvattenansvar, 
  
att anslaget på 0,15 mkr för 2013 för övervakningssystem inom 

området dagvattenansvar finansieras i kompletteringsbudget 
2013, 

  
att stadsbyggnadsnämndens begäran om anslag på 0,15 mkr för 

övervakningssystem inom dagvattenansvar inarbetas i MRP för 
2014 och framåt, 

  
att bevilja stadsbyggnadsnämnden anslag med 0,2 mkr för 2013 för 

drift och underhåll av belysning inom stenstan, 
  
att anslaget på 0,2 mkr för 2013 för drift och underhåll av belysning 

inom stenstan finansieras i kompletteringsbudget 2013, 
  
att stadsbyggnadsnämndens begäran om anslag på 0,2 mkr för drift 

och underhåll av belysning inom stenstan inarbetas i MRP för 
2014 och framåt, 

  
att MRP-uppdrag 3 VoO (MRP 2013)”Trygghetsboenden för äldre” 

stryks då samma uppdrag redan finns i MRP-uppdrag 10 SAM 
(MRP 2013) ”Använd Mitthem för en aktiv bostadspolitik”, 

  
att MRP-uppdrag 11 VoO (MRP 2013) ”Sociala föreningar - 

viktiga för välfärden” flyttas från socialnämnden till kultur- och 
fritidsnämnden, 

  
att MRP-uppdrag 7 VoO (MRP 2013)”Möjlighet att välja matleve-

rantör” flyttas från socialnämnden till kommunstyrelsen, 
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att MRP-uppdrag 4 VoO (MRP 2013) ”Kvalitén kräver samma 

skyldigheter oavsett utförare” stryks, 
  
att avslå socialnämndens begäran om att MRP-uppdrag 8 VoO 

(MRP 2013) ”Nytt centralt klimatsmart äldreboende” flyttas till 
från socialnämnden till stadsbyggnadsnämnden, samt 

  
att tillstyrka socialnämndens begäran om 20 mnkr extra för 2013. 

Bakgrund 
I samband med kommunstyrelsens kvittering av nämndernas Mål- och 
resursplan för 2013 har stadsbyggnadsnämnden och socialnämnden 
lämnat förslag till förändringar av kommunfullmäktiges beslut. 
Förändringarna är av den arten att det är förslag till förändringar av 
särskilda uppdrag, förtydligande av hur budgeterade medel ska användas, 
begäran om nya anslag eller överföring av uppdrag/medel mellan 
nämnderna. Förändringarna ska behandlas av kommunfullmäktige. 

Överläggning  
Else Ammor (M), Magnus Sjödin (M), Stefan Falk (FP), Linnea Kjellman 
(C), Ingrid Möller (MP), Mattias Rex (MP), Lars Persson (FP) yrkar bifall 
till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
Lena Österlund (S), Peder Björk (S), Claes Stockhaus (V) yrkar att 
kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget från koncernstaben med 
ändringen att att-satserna nedan stryks: 
 
att MRP-uppdrag 11 VoO (MRP 2013) ”Sociala föreningar – viktiga för 
välfärden” flyttas från socialnämnden till kultur- och fritidsnämnden,  
 
att MRP-uppdrag 4 VoO (MRP 2013) ”Kvalitén kräver samma 
skyldigheter oavsett utförare” stryks. 
 
Johnny Skalin yrkar bifall till Socialdemokraternas och Vänsterpartiets 
förslag att stryka ovanstående att-satser och yrkar för övrigt att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut, nämligen 
förslaget från Else Ammor (M) med flera, förslaget från Lena Österlund 
(S) med flera, och förslaget från Johnny Skalin (SD). 
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Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag enligt yrkandet från Else Ammor (M) med 
flera. Därefter frågar han om fullmäktige beslutar enligt förslaget från 
Lena Österlund (S) med flera, och slutligen frågar han om 
kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget från Johnny Skalin (SD).  
 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2012-12-03, § 267 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-11-08 
 
– – – – 
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KS-2012-00827 
 

§ 224 Mål och resursplan 2013-2016 – fastställande 
av investeringsbudget för förvaltningsfastig-
heter för 2013-2014 med plan för 2015-2021 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
att återta kommunfullmäktiges tidigare beslut om investeringsmedel 

för barn- och utbildningsnämnden gällande förskolelokaler 
(2009-2010, 10, 5 mnkr), Runsviks skola (2011, 8 mnkr) och 
Ospecificerat (2012, 15 mnkr), 

  
att att överföra ovan återtagna investeringsmedel om 33,5 mnkr till 

investeringar i Skönsmons förskola (26 mnkr), och Bergsåkers 
skola (7,5 mnkr), 

  
att  använda 16 mnkr ur investeringsbudgeten för förvaltnings-

fastigheter 2013 för investeringar i Hellbergsskolan, samt 
  
att använda 8 mnkr ur investeringsbudgeten för förvaltnings-

fastigheter 2013 och 8,5 mnkr ur investeringsbudgeten för 
förvaltningsfastigheter 2014 för investeringar i Skönsmons 
förskola. 

Bakgrund 
När Mål och resursplan 2013-2014 med plan för 2015-2016 beslutades av 
kommunfullmäktige 18 juni 2012 fanns ingen prioriterad investerings-
budget för åren 2013 till 2014 i beslutsunderlaget. Detta gäller anslagen 
till förvaltningsfastigheter, reinvesteringar i fastigheter och utveckling av 
Sundsvall. Därför har service och teknik inte kunnat göra några avrop från 
anslagen. För att kunna ianspråkta medel ur investeringsbudget 2013 och 
2014 måste projekten prioriteras och beslutas av kommunfullmäktige. 
 
Detta ärende innefattar prioritering av åtgärder i investeringsbudget 2013 
och 2014 samt en preliminär investeringsplan för åren 2015 till 2021 inom 
ramen för anslagen till förvaltningsfastigheter, reinvesteringar i fastigheter 
och utveckling av Sundsvall. 
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Överläggning  
Annelie Luthman (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2012-12-03, § 268 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-11-07 
• Förslag till investeringsbudget för förvaltningsfastigheter 

2013-2014 med plan för 2015-2021, daterad 2012-11-07 – korrekt 
version utskickad via e-post 

 
– – – – 
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KS-2012-00733 
 

§ 225 Mål och resursplan 2013 för kommunstyrelsen 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att ansvaret för MRP-uppdrag SAM 1, 2013 ”Hela Sundsvall ska 

leva” enligt förvaltningens skrivelse 2012-10-19 överförs från 
stadsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen, 

  
att uppdraget N&A 15, 2012-14 ”SAMT-projektet” slutförs enligt 

ursprunglig plan, 
  
att kostnaden för slutförandet, 500 tkr, överlämnas för finansiering i 

ärendet Kompletteringsbudget 2013, 
  
att den ytterligare besparingen på 1 mkr avseende SAMT-projek-

tet år 2013, som beslutades i MRP 2013-2016, ej är genomförbar 
då motsvarande budgetanslag saknas, 

  
att finansieringen av den ej genomförda besparingen överlämnas till 

Kompletteringsbudget 2013, 
  
att uppdrag LED/VHT 15, 2012-14 ”Utveckling av valfrihet och 

mångfald” utgår, samt 
  
att uppdrag LED/VHT 17, 2012-14 ”Kundorientering, värdskap, 

bemötande och service” framledes benämns ”Värdskap, be-
mötande och service”. 

Bakgrund 
Förslaget till Mål och resursplan 2013 för kommunstyrelsen innehåller 
mål och indikatorer inom huvudprocesserna Ledning, Näringsliv och 
arbete, Samhällsbyggnad samt stödprocessen Verksamhetsstöd. Förslaget 
beskriver också kommunstyrelsens ekonomi samt förslag till fördelning av 
resurserna. 
 
Kommunstyrelsen återremitterade ärendet vid sitt sammanträde  
2012-11-05, § 237. 
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Överläggning och beslutsgång 
Lars Persson (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
Peder Björk (S) och Claes Stockhaus (V) yrkar att kommunfullmäktige 
beslutar enligt Socialdemokraternas förslag till Mål och resursplan 2013 
för kommunstyrelsen. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels förslaget 
från Lars Persson (FP), och dels förslaget från Peder Björk (S) och Claes 
Stockhaus (V). Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2012-12-03, § 269 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-10-19, reviderad 2012-11-08 
• Förslag till Mål och resursplan 2013 för kommunstyrelsen, reviderad 

2012-11-06 
• Socialdemokraternas förslag till Mål och resursplan 2013 för 

kommunstyrelsen, 2012-11-05, delades ut vid sammanträdet 
 
– – – – 
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KS-2012-00784 
 

§ 226 Utökad budget för Överförmyndarnämnden Mitt 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna att arvodet till gode män och förvaltare uppräknas 

med förändringen i prisbasbeloppet från 2013 och framåt, 
  
att Överförmyndarnämnden Mitt 2013 och framåt tillförs 108 tkr 

för ökade kostnader pga. uppräkningen av arvodet till gode män 
och förvaltare, 

  
att anslaget 2013 finansieras i kompletteringsbudget 2013, 
  
att anslaget för 2014 och framåt inarbetas i Mål- och resursplan för 

2014-2016, 
  
att godkänna att rätten till kostnads- och reseersättning för gode 

män och förvaltare ska införas från och med 1 januari 2013, 
  
att Överförmyndarnämnden Mitt 2013 och framåt tillförs 360 tkr 

för ökade kostnader för rätten till kostnads- och reseersättning 
för gode män och förvaltare från och med 1 januari 2013, 

  
att anslaget 2013 finansieras i kompletteringsbudget 2013, samt 
  
att anslaget för 2014 och framåt inarbetas i Mål- och resursplan för 

2014-2016. 

Bakgrund 
Överförmyndarnämnden Mitt begär att arvoden till gode män och för-
valtare uppräknas med prisbasbeloppet från 2013 och framåt. Vidare begär 
Överförmyndarnämnden Mitt en utökning av budgetramen för 2013 och 
framåt. 
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Utökningen ska dels finansiera att arvodet till gode män och förvaltare 
uppräknas med prisbasbeloppet, och dels finansiera kostnaden för rätten 
till kostnads- och reseersättning för gode män och förvaltare från 2013 och 
framåt. 

Överläggning 
Bertil Swenson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2012-12-03, § 277 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-10-19 
• Överförmyndarnämnden Mitts protokoll, 2012-10-08, § 71 
• Överförmyndarkontorets skrivelse, 2012-09-27 
 
– – – – 
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§ 227 Södra bergets slalombacke, överföring av 
anläggning till föreningsdrift 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bemyndiga kommunstyrelsen att teckna avtal med Sundsvalls 

slalomklubb om nyttjanderätt av Sundsvalls slalombacke i 
huvudsak enligt bifogat förslag daterat 2012-10-31, 

  
att bokfört värde på anläggningen, vilket uppgår till 5 663 tkr per 31 

oktober 2012, ska skrivas ned och belasta kommunens resultat 
2012,  

  
att tillkommande investeringar för säkerhetsåtgärder på lift, el och 

belysning finansieras genom en utökning av investeringsbudgeten 
2012 med 3,0 mnkr, 

  
att den utökade investeringsbudgeten med 3,0 mnkr finansieras genom 

ianspråktagande av likvida medel, 
  
att tillkommande investeringar för säkerhetsåtgärder på lift, el och 

belysning som kommunen utför under 2012 ska skrivas ned och 
belasta resultatet 2012, samt 

  
att eventuella ramjusteringar till följd av nyttjanderättsavtalet regleras 

under 2013 mellan kommunstyrelsen och kultur- och fritids-
nämnden. 

Bakgrund 
Kultur- och fritidsnämnden har vid några tillfällen gett förvaltningen i 
uppdrag att sälja eller lämna över anläggningar till föreningslivet. En av 
de anläggningar som varit uppe för diskussion är Södra bergets slalom-
backe. Det driftsavtal som är tecknat med föreningen upphörde den 1 juli 
2012. Förhandlingar om ett övertagande har pågått sedan hösten 2011. 
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Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2012-12-03, § 278 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-11-02, inklusive följande bilagor: 

Bilaga 1, Beslutsunderlag kultur- och fritidsnämnden, årsbudget 2004 
med plan för ekonomin 2005-2006 
Bilaga 2, Utkast till nyttjanderättsavtal för slalomanläggningen inkl. 
karta 
Bilaga 3, Lista över kommunens anläggningar om byggnader inom 
nyttjanderättsområdet 

 
– – – – 
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KS-2012-00284 
 

§ 228 Stenstan Visitor Center – kostnader och drift 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att projektet Stenstan Visitor Center övergår i permanent drift och 

att Sundsvalls kommun åtar sig finansieringsansvaret för verk-
samheten, 

  
att anslå 700 tkr för 2013 i uppdragsersättning till Näringslivs-

bolaget i Sundsvall AB för Sundsvall Visitor Center, 
  
att finansiera den ökade uppdragsersättningen för 2013 till Närings-

livsbolaget i Sundsvall AB i kompletteringsbudgeten 2013, 
  
att uppdra åt kommunstyrelsen att under hösten 2013 utreda omfatt-

ningen av uppdragsersättningen för 2014 och framåt, samt 
  
att uppdragsersättning för 2014 behandlas i kompletteringsbudget 

2014. 

Bakgrund 
7 maj 2012 behandlade kommunstyrelsen frågan om kostnader och in-
täkter för Stenstan Visitor Center (SVC) efter projekttidens utgång. 
Kommunstyrelsen återremitterade ärendet för fortsatt beredning med 
utgångspunkt från att kostnadsunderlaget var osäkert då SVC ännu inte 
tagits i drift samt för att frågan om privata aktörers medverkan i driften av 
centrat efter projekttidens slut utredd. 

Överläggning 
Lars Persson (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2012-12-03, § 279 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-10-29 
• Stadsbacken AB:s styrelseprotokoll, 2012-09-26, § 107 
• Stadsbacken AB:s skrivelse, 2012-09-19 
• Näringslivsbolaget Sundsvall AB:s styrelseprotokoll, 2012-09-04,  

§ 57 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

 2012-12-17 25 
 

Ordförandens signatur Justerarnas signatur  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

• Näringslivsbolaget Sundsvalls skrivelse, 2012-08-28, inklusive 
budgetredovisning 2013 och 2014 

• Kommunstyrelsens protokoll, 2012-05-07, § 110 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-03-29 
• Koncernstabens PM, 2012-04-26, Kompletterande information 

angående Stenstan Visitor Center – beskrivning av kostnader 
 
– – – – 
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KS-2012-00832 
 

§ 229 Övertagande av hemsjukvård från landstinget 
samt skatteväxling mellan parterna 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna avtal om övertagande av hemsjukvård mellan lands-

tinget Västernorrland och kommunerna i Västernorrlands län, 
daterat 2012-09-21, samt 

  
att hemställa, tillsammans med länets övriga kommuner och lands-

tinget Västernorrland, till finansdepartementet om att de länsvisa 
skattesatserna i 2 och 3 §§ förordningen (2004:81) om kommu-
nalekonomisk utjämning höjs med 0,30 procentenheter för 
kommunerna och sänks med 0,30 procentenheter för landstinget 
från och med 1 januari 2014. 

Bakgrund 
Landstinget Västernorrland och länets sju kommuner har bedrivit ett 
gemensamt projekt under 2011 och 2012 som haft till uppdrag att utreda 
förutsättningarna för en överföring av hemsjukvården från landstinget till 
kommunerna. 
 
Projektets förslag till lösningar har sedan formaliserats i ett avtal. Avtalet 
omfattar kommunernas övertagande av hemsjukvård från landstinget för 
hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende och boende med särskild 
service enligt LSS samt kostnadsansvar för hjälpmedel och förbruknings-
material. 
 
Avtalet klargör dessutom ansvarsfördelning för hälso- och sjukvårdsin-
satser mellan landstinget och kommuner samt ekonomiska villkor, med 
tillhörande personalövertagande, för ett övertagande. Av avtalet framgår 
även att skatteväxling sker 1 januari 2014 och att verksamhetsövertagande 
sker 3 februari 2014. 
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Överläggning  
Hans Brynielsson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut.  

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2012-12-03, § 280 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-11-02 
• Socialnämndens protokoll, 2012-10-17, § 175 
• Socialtjänstens skrivelse, 2012-09-20 
• Avtal om övertagande av hemsjukvård, 2012-09-21, inklusive 

bilagorna 1-3 
 
– – – – 
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KS-2012-00748 
 

§ 230 Projektdirektiv och finansiering för eventuellt 
övertagande av Sundsvall Härnösand flygplats 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godta koncernstabens förslag till projektdirektiv, daterat 

2012-10-25, reviderat 2012-11-13 samt 2012-12-03, 
  
att projektet förskotteras en kostnadsram om totalt 7 miljoner 

kronor. Kostnaderna debiteras därefter den kommande drifts-
organisationen för Sundsvall Härnösands flygplats, samt 

  
att den kommungemensamma förhandlingsgruppens arbete avslutas. 

Bakgrund 
Koncernstaben har tagit fram förberedande projektdirektiv inför ett 
eventuellt övertagande av Sundsvall Härnösands flygplats. 

Överläggning och beslutgång 
Ingrid Möller (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt att  
kommunfullmäktige beslutar om två kompletterande att-satser, nämligen 
 
att Sundsvalls kommuns ledning i största möjliga utsträckning påverkar 
Sveriges regering att ta sitt ansvar för den nationella infrastrukturen. Tills 
eventuella bättre alternativ finns är viss flygaktivitet nödvändig, såsom 
ambulansflyg, sjö- -och flygräddning och postflyget i regionen och staten 
bör även fortsättningsvis stå för kostnad och ansvar för flygets del i 
infrastrukturen. 
 
att Sundsvalls kommuns ledning av miljöskäl i största möjliga 
utsträckning påverkar Sveriges regering att skapa en fullvärdig 
järnvägsförbindelse med Stockholm, och med flera orter i regionen för att 
minimera inrikesflyget till fördel för järnvägen. I det arbetet ska hänsyn 
tas till det lokala näringslivet och utvecklingen av regionen.  
 
Magnus Sjödin (M), Claes Stockhaus (V), och Sture Norlin (MP) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

 2012-12-17 29 
 

Ordförandens signatur Justerarnas signatur  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

Claes Stockhaus (V) yrkar dessutom att få tillföra en protokollsanteckning 
för Vänsterpartiets räkning. 
 
Sture Norlin (MP) yrkar att de att-satser som Ingrid Möller yrkat på ska 
föras in i protokollet som en protokollsanteckning. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels förslaget 
från Ingrid Möller (MP), och dels förslaget från Magnus Sjödin (M) med 
flera.  
 
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att 
fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Ordföranden godkänner därefter Claes Stockhaus (V) och Sture Norlins 
(MP) begäran om att få föra in protokollsanteckningar.  

Protokollsanteckning från Vänsterpartiet  
”Vänsterpartiet anser att det inte är långsiktigt hållbart att fortsätta gynna 
en infrastruktur som inte bär sina egna miljökostnader. Idag har vi ett 
konsumtionsmönster som inte är hållbart. Vi vill därför se att flygresorna 
minskar till fördel för järnvägen. 
 
Sundsvall har dock inte någon fullvärdig järnvägsförbindelse med t.ex. 
Stockholm vilket gör att Sundsvallsregionen idag inte har något fullgott 
alternativ till Midlanda. 
 
Viss flygaktivitet är också nödvändig: ambulansflyg, sjö- och flygrädd-
ningen och postflyget har alla en viktig del i infrastrukturen i regionen, 
men Vänsterpartiet anser att det är orimligt att staten vältrar över kost-
naden för dessa på enskilda kommuner. 
 
Vår inställning är i botten densamma; inrikesflyget bör av miljöskäl 
minskas till ett minimum till fördel för järnvägen, men av hänsyn till det 
lokala näringslivet och utvecklingen av regionen ser vi ingen annan 
möjlighet än att Sundsvalls kommun också fortsättningsvis går in och tar 
sitt ansvar när regeringen väljer att bortse från sitt ansvar för den natio-
nella infrastrukturen.” 

Protokollsanteckning från Miljöpartiet 
”att Sundsvalls kommuns ledning i största möjliga utsträckning påverkar 
Sveriges regering att ta sitt ansvar för den nationella infrastrukturen. Tills 
eventuella bättre alternativ finns är viss flygaktivitet nödvändig, såsom 
ambulansflyg, sjö- -och flygräddning och postflyget i regionen och staten 
bör även fortsättningsvis stå för kostnad och ansvar för flygets del i 
infrastrukturen. 
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att Sundsvalls kommuns ledning av miljöskäl i största möjliga 
utsträckning påverkar Sveriges regering att skapa en fullvärdig 
järnvägsförbindelse med Stockholm, och med flera orter i regionen för att 
minimera inrikesflyget till fördel för järnvägen. I det arbetet ska hänsyn 
tas till det lokala näringslivet och utvecklingen av regionen. ” 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2012-12-03, § 281 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-10-30 
• Projektdirektiv, 2012-10,25, reviderat 2012-11-13, samt 2012-12-03 
 
– – – – 
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KS-2012-00585 
 

§ 231 Kartläggning av nationella minoriteters behov i 
Sundsvalls kommun, samt anslutning av 
kommunen till förvaltningsområde för finska 
språket 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att ge nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration 

(NAVI) i uppdrag att ansvara för samordning och uppföljning av 
nämndernas minoritetspolitiska arbete enligt minoritetslagen, 

  
att Sundsvalls kommun ska ansöka hos regeringen senast den 1 

april 2013 om att ingå i förvaltningsområde för det finska 
språket, 

  
att uppdra till NAVI att ta fram underlag, i samråd med den finska 

minoriteten, och lämna in en ansökan till regeringen om att ingå 
i förvaltningsområde för det finska språket, 

  
att kostnader som uppkommer, om kommunen blir ett förvaltnings-

område för det finska språket, täcks av statsbidrag, 
  
att NAVI får en utökad ram på 500 tkr fr.o.m. år 2014 för kommu-

nens arbete enligt minoritetslagen, 
  
att dessa 500 tkr inarbetas i mål och resursplanen för 2014 – 2017, 
  
att anslå 200 tkr till NAVI under 2013 för insatser enligt minoritets-

lagen samt arbete med ansökan om att bli ett förvaltningsområde 
för det finska språket,  

  
att dessa 200 tkr för år 2013 finansieras i kompletteringsbudgeten 

för 2013, samt 
  
att NAVI får i uppdrag att redovisa arbetet med minoritetspolitiken 

till kommunstyrelsen till december 2014. 
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Bakgrund 
Under 2011 lämnade Finska föreningen in en ansökan till Sundsvalls 
kommun där de föreslog att kommunen skulle ansöka om att bli ett 
förvaltningsområde för det finska språket. 
 
Kommunfullmäktige avslog ansökan från Finska föreningen och gav 
istället Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration 
(NAVI) i uppdrag att göra en kartläggning över de nationella minoritet-
ernas behov i Sundsvall. Utifrån den kartläggningen föreslår koncern-
staben att Sundsvalls kommun ansöker om att bli ett förvaltningsområde för 
det finska språket. Utöver detta behöver kommunen utveckla sitt mino-
ritetspolitiska arbete enligt minoritetslagen och koncernstaben föreslår att 
NAVI får uppdraget att samordna och följa upp detta arbete. 

Överläggning 
Hans Forsberg (C) och Lena Österlund (S) yrkar bifall till kommun-
styrelsens förslag till beslut.  

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2012-12-03, § 283 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-11-09 
• Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations 

rapport, 2012-05-28 
 
– – – – 
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KS-2012-00442 
 

§ 232 Back 2 Basics – fortsatt verksamhet 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bevilja bidrag till Back 2 Basics Nacksta (GIF Sundsvall), Back 

2 Basics Ljustadalen (GIF Sundsvall), Back 2 Basics Skönsberg 
(Granlo BK) och Back 2 Basics Granloholm (Sundsvall 
Dragons) med totalt 400 000 kr per projekt och år och att bi-
draget beviljas för två år, 2013-01-01 – 2014-12-31, 

  
att finansiering sker ur medel för FATI, Förebyggande Arbete – 

Tidiga Insatser för barn och unga, 
  
att ge i uppdrag till kultur- och fritidsnämnden att i samråd med 

barn- och utbildningsnämnden vidare utreda kopplingen mellan 
fritidshemsverksamheten och Back 2 Basics-verksamheten, 

  
att en bedömning om eventuellt fortsatt bidrag till projekten ska 

göras för varje enskilt projekt, senast i september 2014, och att 
beslut om detta tas av kultur- och fritidsnämnden som ansvarig 
nämnd för FATI, samt 

  
att ge i uppdrag till kultur- och fritidsnämnden, som ansvarig 

nämnd för FATI, att forma avtal och villkor för projekten, bland 
annat när det gäller styrgrupper, krav på återrapportering/ 
uppföljning, samverkan, integration och jämställdhet. 

Bakgrund 
Projektet Back 2 Basics drivs i fyra kommundelar - Nacksta, Ljustadalen, 
Skönsberg och Granloholm av föreningarna GIF Sundsvall, Granlo BK 
och Sundsvall Dragons. Alla föreningar har sedan starten fått ekonomiskt 
bidrag från Sundsvalls kommun, främst genom FATI – förebyggande 
arbete, tidiga insatser för barn och unga. 
 
I regelverket för FATI framgår att ett projekt kan få medel till sin verk-
samhet vid högst två tillfällen och att man efter det ska söka annan 
finansiering. För att få bidrag vid mer än två tillfällen måste beslut tas i 
kommunfullmäktige. 
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När det gäller B2B har man bedömt såväl på tjänstemannanivå som 
politiskt, att verksamheten är så bra att det har varit motiverat att ge 
fortsatt bidrag. Alla projekt har beviljats medel för att kunna fortsätta sin 
verksamhet fram till årsskiftet 2012/2013, i avvaktan på utredningen om 
förlängning alternativt permanentning. 

Överläggning och beslutsgång 
Hjördis Bredberg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Jäv 
João Pinheiro (S) anmäler jäv och deltar inte i behandlingen av ärendet. 
Han ersätts av Mari Marell (S). 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2012-12-03, § 285 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-10-31 
• Back 2 Basics – fortsatt verksamhet, rapport 2012-10-17 
 
– – – – 
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KS-2012-00783 
 

§ 233 Reglemente för överförmyndarnämnden Mitt 
(Sundsvall, Ånge, Nordanstig och Timrå 
kommuner) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa nytt reglemente för överförmyndarnämnden Mitt i 

enlighet med förslag daterat 2012-10-08. 

Bakgrund 
Överförmyndarnämnden Mitt (ÖFN Mitt) är en, för de samverkande 
kommunerna Sundsvall, Timrå, Ånge och Nordanstig, gemensam nämnd 
rörande överförmyndarverksamheten. Nuvarande reglemente för nämnden 
fastställdes av kommunfullmäktige i Sundsvalls kommun 2009-12-14,  
§ 666. Motsvarande reglemente har fastställts av kommunfullmäktige i 
övriga samverkande kommuner. 
 
I en revisionsrapport från PWC har det framförts synpunkter rörande 
reglementets § 20, som rör revisorerna. Det som revisorerna framfört 
kritik mot är att det i bestämmelsen angetts att nämndens verksamhet bara 
ska granskas i Sundsvalls kommun samt att de samverkande kommunerna 
endast äger rätt anteckna sin mening över revisorernas revisionsberättelse. 
Enligt revisorerna står detta inte i överensstämmelse med kommunallagen. 
Därför har ett förslag till nytt reglemente arbetats fram. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2012-12-03, § 290 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-10-25 
• Förslag till reglemente, daterat 2012-10-08 
• Överförmyndarnämnden Mitts protokoll, 2012-10-08, § 72 
• Överförmyndarkontorets skrivelse, 2012-09-17 

 
– – – – 
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KS-2012-00793 
 

§ 234 Taxa inom miljöbalkens område (1998:808) från 
år 2013 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa taxa inom miljönämndens område jämte till denna hö-

rande taxebilagor 1-3, enligt förslag daterat 2012-10-10. 

Bakgrund 
Enligt reglemente för miljönämnden fullgör nämnden kommunens upp-
gifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt de övriga uppgifter som 
enligt lagar och förordningar ska fullgöras av den kommunala nämnden 
inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Detta innebär att miljönämnden 
fullgör kommunens uppgifter med prövning och tillsyn enligt miljöbalken, 
med undantag för tillsyn av strandskyddet. 
 
För prövning och tillsyn enligt miljöbalken samt bestämmelser meddelade 
med stöd av denna eller EU:s förordningar inom miljöbalkens tillämp-
ningsområde, har kommunfullmäktige fastställt en taxa. Enligt miljö-
nämndens uppfattning är taxan i behov av revidering. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2012-12-03, § 291 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-10-25 
• Förslag till taxa inom miljöbalkens område, 2012-10-10, inklusive 

taxebilagorna 1-3 
• Miljönämndens protokoll, 2012-10-10, § 74 
• Miljökontorets skrivelse, 2012-10-02 
 
– – – – 
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KS-2012-00605 
 

§ 235 Mål- och resursplan 2013-2014 – utveckling och 
effektivisering av verksamhetsstödet, begäran 
om förlängd tid för återrapportering 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att tiden för återrapporteringen av uppdraget, ”Mål- och resursplan 

2013-2014 – utveckling och effektivisering av verksamhets-
stödet”, förlängs till februari 2013. 

Bakgrund 
Enligt fullmäktiges beslut 2012-10-15, ska kommunstyrelsen återkomma 
till kommunfullmäktige senast december 2012 med förslag på erforderliga 
effektiviseringsåtgärder samt organisationsförändringar för verksamhets-
stödet så att målen enligt Mål och resursplan 2013-2014 med plan för 
2015-2016 uppnås. 
 
Under hösten har ett grundligt arbete gjorts för att ta fram förslag till hur 
effektiviseringen och utvecklingen av verksamhetsstödet ska ske. För att 
uppnå det efterfrågade resultatet påverkas de enskilda förvaltningarnas 
organisation av verksamhetsstöd vilket innebär att förslaget ska remitteras 
till berörda nämnder. Avrapporteringen till kommunfullmäktige kan därför 
ske först till sammanträdet i februari 2013. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2012-12-03, § 292 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-10-29 
• Kommunfullmäktiges protokoll, 2012-10-15, § 186 
 
– – – – 
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KS-2012-00714 
 

§ 236 Kommunal anslutning till RAKEL (Radio-
kommunikation för effektiv ledning) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att kommunikationssystemet Rakel införs i kommunkoncernen för 

kommunikation vid kris, 
  
att varje nämnd och bolag införskaffar minst två Rakelmobiler, 
  
att kommunens tjänstemannaledning införskaffar minst nio Rakel-

mobiler, samt 
  
att finansieringen sker inom ram för respektive nämnd och bolag. 

Bakgrund 
Kommunens har behov av att kommunicera internt samt med andra 
aktörer vid en kris. Andra aktörer är till exempel kommunala bolag, el-
bolag, närliggande kommuner, länsstyrelsen samt blåljusmyndigheter. En 
utredning om ett eventuellt införande av RAKEL har gjorts i ett sam-
arbetsprojekt mellan kommunerna i Västernorrland. Utredningen kom 
fram till att den generella rekommendationen för kommunerna är att 
utrusta en utökad krisledning med RAKEL. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2012-12-03, § 294 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-11-01 
• Utdrag ur slutrapport av projektet Inför Rakel, 2011-12-15 (s. 4) 
• Fullständig slutrapport av projektet Inför Rakel, 2011-12-15, separat 

utskickat via e-post 
 
– – – – 
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KS-2011-00799 
 

§ 237 Tillbakadragande av motion (M) om utredning 
av fria resor för funktionshindrade med kollek-
tivtrafiken 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avskriva motion (M), om utredning av fria resor för funktions-

hindrade med kollektivtrafiken, från vidare handläggning. 

Bakgrund 
Per Wahlberg och Eva Lohman har i en motion yrkat att 
• Kostnaderna för att erbjuda de funktionshindrade fria resor i 

Sundsvalls kommun utreds. 
• Funktionshindrade erbjuds fria resor med kollektivtrafiken i Sund-

svalls kommun på prov under verksamhetsåret 2008. Kostnaderna bör 
belasta kommunstyrelsens oförutsedda utgifter. 

 
Motionärerna har i två separata skrivelser dragit tillbaka motionen. 
Anledningen till detta är att uppdraget, att se över möjligheterna för 
funktionshindrade att få gratis resor med kollektivtrafiken, redan finns 
med i Koalitionens MRP 2012, med plan för 2013 (uppdrag 8 samhälls-
byggnadsprocessen). Motionen kan därmed anses ovidkommande. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2012-12-03, § 296 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-10-16 
• Tillbakadragande av motion från Eva Lohman, 2012-04-26 
• Tillbakadragande av motion från Per Wahlberg, 2012-05-14 
• Motion (M) om utredning av fria resor för funktionshindrade med 

kollektivtrafiken, inlämnad 2008-02-07 
 
– – – – 
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KS-2012-00900 
 

§ 238 Sommar SM-veckan i Sundsvall 2015 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att tacka ja till Riksidrottsförbundets och Sveriges Televisions för-

frågan till Sundsvalls kommun om att stå som värd för sommar 
SM-veckan 2015, 

  
att utöka Stadsbacken AB:s budgetram för elitidrott och evenemang 

2015 med 3 mnkr; samt 
  
att anslaget inarbetas i mål och resursplan 2015-2018. 

Bakgrund 
Sundsvalls kommun har fått förfrågan från Riksidrottsförbundet och 
Sveriges Television om att stå som värd för sommar SM-veckan 2015. 

Överläggning 
Lars Persson (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2012-12-03, § 299 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-11-23 med bilagorna: 

o Bilaga 1: Presentation av tidigare SM-veckor 
o Bilaga 2: Presentation av ansökan och förutsättningar 
o Bilaga 3: Sammanfattning av projektslutrapport för SM-veckan 

2011 
o Bilaga 4: Slutrapport SM-veckan 2011, separat utskickat via e-

post 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2012-11-20, § 176 
 
– – – – 
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KS-2012-00011 
 

§ 239 Frågor enligt kommunallagen 

Bakgrund 
Vid kommunfullmäktiges sammanträden har samtliga ledamöter möjlighet 
att ställa frågor till de olika nämndernas ordförande. 

Överläggning 
• Roland Grafström (S) frågar om att det av informationen från 

kommunen om val av utförare inom hemtjänsten framgår att 
kommunen anlitar företag vars personal är anställda under 
”avtalsliknande former”. Är detta frivilligt och varför har inte 
kommunen krävt total anslutning till kollektivavtal? Riskerar inte de 
vars arbetsgivare saknar kollektivavtal att stå helt utan försäkring? Och 
kommer det att ske någon uppföljning? 

Else Ammor (M), socialnämndens ordförande, svarar att kommunen inte 
kan kräva att de företag som anlitas har kollektivavtal. Av förfrågnings-
underlaget för hemtjänsten framgår att arbetsgivaren ska ha liknande 
villkor och teckna liknande försäkringar som kollektivavtalet. Kontroll 
och utvärdering av utövarna av hemtjänst kommer att genomföras.  
 
– – – – 
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KS-2012-00008 
 

§ 240 För kännedom 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att lägga ärendena till handlingarna. 

Ärenden 

• Redovisning av förbrukningen av anslaget till kommunfullmäktiges 
förfogande för oförutsedda behov, daterad 2012-12-04 

• Rapportering icke verkställda beslut enligt SoL, kvartal 3, år 2012  
(KS-2012-00932, SN-2012-00016) 

• Rapportering av icke verkställda beslut enligt LSS, kvartal 3, år 2012 
(KS-2012-00933, SN-2011-00072) 

• Valärenden – vakanta uppdrag per 2012-11-30 (KS-2012-00010) 

• Socialnämndens protokollsutdrag, 2012-11-14, § 198: Ekonomisk 
månadsrapport, samt socialtjänstens skrivelse, 2012-11-13 (SN-2011-
00222) 

 
– – – – 
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Parti 

 
Närvarande1

 
Tjänstgörande ersättare 

Tjänstgör 
paragraf 

     

Peder Björk (S) X   
Anita Bdioui (S) X   
Diana Kapitanska (S) X   
Kjell B Andersson (S) X   
Veronica Österlund (S) - Lars-Åke Andersson 215-240 
Roland Grafström (S) X   
Stefan Broman (S) X   
Bodil Hansson (S) X   
Anders Hedenius (S) - Börje Bergström 215-240 
Dorthy Eriksson (S) X   
Janina Öhrberg (S) - Stefan Eriksson 215-240 
Leif Nilsson (S)    
Åsa Ulander (S) X   
Håkan Byberg (S) X   
Soili Sollén (S) X   
Jonas Väst (S) - Arianne Sundman 215-240 
João Pinheiro (S) X §§215-231, 233-240 Mari Marell 232 
Elisabeth Unander (S) X   
Roger Johansson (S) X   
Christina Nordenö (S) - Ronny Fröwall 215-240 
Niklas Säwén (S) - Olof Andersson 215-240 
Cathrine Edström (S) - Priscilda Helenius 215-240 
Lena Österlund (S) X   
Bo Markusson (S) X   
Lena Sjöberg (S) X   
Jan-Olov Lampinen (S) X   
Ulla-Britt Lagergren (S) X   
Tommy Eriksson (S) X   
Marianne Sjöblom (S) X   
Burhan Hussain (S) X   
Niclas Burvall (S) - Malin Larsson 215-240 
Ann-Charlotte Evrung (S) X   
Magnus Sjödin (M) X   
Tom Emanuelz (M) X   
Mats-Johan Adner (M) X   
Ulla-Carin Åslund Andersson (M) X   
Viktoria Jansson (M) X Åse Johansson 215-240 
Mikael Gäfvert  (M) X   
Eva Lohman (M) - Jörgen Tjernell 215-240 
Sven Bredberg (M) X   
David Svensson (M) X   
Habib Effati (M) X   
Sara Andersson (M) - Sigbritt Ericsson 215-240 
Margareta Engström (M) X   
Rodney Engström (M) X   
Per-Magnus Forsberg (M) X   
Erland Solander (M) X   
Jan Heijbel (M) X   

                                                           
1 Närvaro markeras med X, frånvaro markeras med -.  
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Bertil Swenson (M) X   
Daniel Lundin (M) X   
Hjördis Bredberg (M) X   
Else Ammor (M) X   
Elisabeth Gisslin Burman (M) X   
Alexandra Westman (M) X §§215-231 Jennie Elfström 232-240 
Efva Åström (M) X   
Elin Nilsson (M) - Inga-Britta Karlsson 215-240 
Pär Ahlberg (M) - Marianne Nilsson 215-240 
Stefan Falk (FP) X   
Leif Carlsson (FP) X   
Maria Lilja (FP) X   
Arne Engholm (FP) X   
Annelie Luthman (FP) X   
Lars Persson (FP) X   
Ulla Norgren (FP) - Maria Räfsbäck 215-240 
Hans Forsberg (C) X   
Kjell Bergkvist (C) X   
Linnéa Kjellman (C) X   
Hans Zetterkvist (V) X   
Claes Stockhaus (V) X   
Annicka Burman (V) - Christiane Rüdiger 215-240 
Kim G Ottosson (V) X   
Hans Brynielsson (KD) X   
Angel Villaverde (MP) X   
Mathias Rex (MP) X   
Sverker Ottosson (MP) - Tina Hellberg 215-240 
Ingrid Möller (MP) X   
Maria Algotsson (MP) - Sture Norlin 215-240 
Anna Walfridsson (SD) - Ove Skalin 215-240 
Johnny Skalin (SD) X   
Sven Nordlund (SD) X   
Jan Björnefax (SD) X   
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Lars-Åke Andersson (S) X 215-240 
Patrik Eriksson (S) - 215-240 
Mari Marell (S) X 232  
Lena Sjölén (S) -  
Börje Bergström (S) X 215-240 
Adele Flodin (S) -  
Michael Sjödin (S) -  
Stefan Eriksson (S) X 215-240 
Arianne Sundman (S) X 215-240 
Ronny Fröwall (S) X 215-240 
Olof Andersson (S) X 215-240 
Priscilda Helenius (S) X 215-240 
Britt-Marie Ståhl Olsson (S) -  
Magnus Ragnarsson (S) -  
Malin Larsson (S) X 215-240 
Ulf Sjölinder (S) X §§ 215-229  
Börje Israelsson (M) -  
Christina Ericsson (M) -  
Åse Johansson (M) X 215-240 
Jörgen Tjernell (M) X 215-240 
Sigbritt Ericsson (M) X 215-240 
Inga-Britta Karlsson (M) X 215-240 
Marianne Nilsson (M) X 215-240 
Bo Bergh (M) -  
Patrik Gustavsson (M) -  
Jennie Elfström (M) X 232-240 
Gunilla Molin (M) X  
Jörgen Nilsson (M) X  
Maria Räfsbäck (FP) X 215-240 
Marie Melsom (FP) X  
Johanna Höckert (FP) X  
Inga-Lill Hägglund (FP) X  
Anders Henriksson (C) X  
Jan-Ola Andersson (C) -  
Christiane Rüdiger (V) X 215-240 
Hicham Elkahtib (V) -  
Liza-Maria Norlin (KD) X  
Bertil Hörnqvist (KD) X  
MariAnne Andersson (MP) -  
Tina Hellberg (MP) X 215-240 
Sture Norlin (MP) X 215-240 
Ove Skalin (SD) X 215-240 
Jan Selander (SD) X  
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