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Tid 
Ajournering 

Kl 13.00–15.55 
Kl 14.40–15.00 

Plats Kommunfullmäktigesalen i kommunhuset 

Beslutande Närvarande ledamöter och ersättare enligt bilaga 1 

Voteringar Voteringsresultat enligt bilaga 2 

Sekreterare Christofer Nilsson 

Justeras 2015-12-23 

  

 

 

 

Underskrifter  Arianne Sundman Christofer Nilsson 
  ordförande sekreterare 

  

  
  Anders Hedenius Stefan Falk 
  Justerare Justerare 

  
 
 
Protokollet omfattar §§ 342–360, samt bilagorna 1–2 
 

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

Kommunfullmäktige 
 
Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum 

2015-12-21 2015-12-23 2015-12-23 
Anslaget tas ned tidigast Överklagandetid 

2016-01-15 2015-12-23 – 2016-01-14 
Protokollet finns tillgängligt på Internet (www.sundsvall.se) eller hos 

Koncernstabens kansli 
 

 

http://www.sundsvall.se/
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Justering 
 
Till justerare utses Anders Hedenius och Stefan Falk med Malin 
Larsson och Mats-Johan Adner som ersättare. 
 
_ _ _ _  
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§342  Information från kommundirektör Stefan 
Söderlund 
(KS-2015-00005) 
 
Kommundirektören bereds möjlighet att vid kommunfullmäktiges 
sammanträden informera om aktuella ämnen. 
 

Överläggning 
Vid dagens sammanträde informerar kommundirektör Stefan 
Söderlund om ett urval av Sundsvalls kommuns verksamheter som 
blivit uppmärksammat under 2015. 
 
Vidare önskar kommundirektören alla fullmäktigeledamöter en god 
jul, och lämnar över ordet till Viveca Norberg, samhällsplanerare på 
stadsbyggnadskontoret. Viveca informerar ledamöterna om 
Sundsvalls kommuns stadsvision och hur arbetet fortlöper. 
 
_ _ _ _ 
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§343  Allmänhetens frågestund 
(KS-2015-00004) 
 

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

Logistikparken. 
Frågan besvaras av kommunstyrelsens ordförande Peder Björk (S). 
 
• Anita Andersson ställer en fråga om ansökningstiden för årligt 

verksamhetsbidrag. 
Frågan besvaras av kultur- och fritidsnämndens ordförande Åsa 
Ulander (S). 
 
• Börje Wassman ställer en fråga om drogsamordnare. 
Frågan besvaras av infrastruktur- och serviceutskottets ordförande 
Hans Forsberg (C). 
 
• Staffan Lindroth ställer en fråga om flytt av kulturhistoriska 

byggnader. 
Frågan besvaras av stadsbyggnadsnämndens ordförande Anders 
Hedenius (S). 
 
• Staffan Lindroth ställer en fråga om detaljplanearbetet i 

Petersviksområdet. 
Frågan besvaras av stadsbyggnadsnämndens ordförande Anders 
Hedenius (S). 
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Underlag 
• Fråga från Thomas Lundmark, 2015-12-18 
• Fråga från Thomas Lundmark, 2015-12-18 
• Fråga från Anita Andersson, 2015-12-17 
• Fråga från Börje Wassman, 2015-12-15 
• Fråga från Staffan Lindroth, 2015-12-17 
• Fråga från Staffan Lindroth, 2015-12-17 
 
_ _ _ _ 
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§344  Information från kommunfullmäktiges 
demokrati- och uppföljningsberedning 
(KS-2015-00005) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att notera informationen. 

Bakgrund 
Demokrati- och uppföljningsberedningen är ett av 
kommunfullmäktige tillsatt organ för att politiskt följa upp 
kommunkoncernens verksamhets- och ekonomiska resultat, vitalisera 
arbetet i kommunfullmäktige och i förlängningen även utveckla 
demokratin i Sundsvalls kommun.  
 
Demokrati- och uppföljningsberedningen diskuterar och analyserar 
politiska frågor på tematisk nivå, samt återför detta till 
kommunfullmäktige genom att beredningen två gånger årligen, juni 
och december, återrapporterar till kommunfullmäktige. 
 
Vid dagens sammanträde informerar Niklas Säwén (S) om hur 
demokrati- och uppföljningsberedningens arbete har fortlöpt under 
året. 
 
_ _ _ _ 
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§345  Frågor enligt kommunallagen 
(KS-2015-00011) 
 
Inga frågor enligt kommunallagen har kommit in till dagens 
sammanträde. 
 
_ _ _ _ 
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§346  Inkomna motioner 
(KS-2015-00946, KS-2015-00954, KS-2015-00955, 
KS-2015-00956)  
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att överlämna följande motioner till kommunstyrelsen för beredning:  
 
• Motion (L) om att utveckla Sundsvall som cykelstad 
 
• Motion (S) om att stärka barnkonventionen i Sundsvalls kommun 
 
• Motion (M) om kommunal handlingsplan för hantering av 
våldsbejakande extremism 
 
• Motion (L) om att motverka våldsbejakande extremism. 
 

Bakgrund  
4 motioner har lämnats in till dagens sammanträde.  
 

Beslutsunderlag  
• Motion (L) om att utveckla Sundsvall som cykelstad, daterad 2015-
12-18, utskickad via e-post  
• Motion (S) om att stärka barnkonventionen i Sundsvalls kommun, 
daterad 2015-12-21, uppläst vid sammanträdet  
• Motion (M) om kommunal handlingsplan för hantering av 
våldsbejakande extremism, daterad 2015-12-21, uppläst vid 
sammanträdet  
• Motion (L) om att motverka våldsbejakande extremism, daterad 
2015-12-21, uppläst vid sammanträdet  
 
_ _ _ _ 
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§347  Inkomna interpellationer 
 
Inga interpellationer har lämnats in till dagens sammanträde. 
 
_ _ _ _ 
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§348  Interpellationssvar – om ”Vad görs för att 
förhindra avhopp från gymnasieskolan?” 
(KS-2015-00892) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att interpellationen är besvarad. 
 

Bakgrund 
Med kommunfullmäktiges medgivande framställde Liza-Maria 
Norlin (KD) den 30 november 2015 en interpellation till barn- och 
utbildningsnämndens ordförande João Pinheiro (S) om vad som görs 
för att förhindra avhopp från gymnasieskolan. 

Överläggning och beslutsgång 
Liza-Maria Norlin (KD) presenterar interpellationen och João 
Pinheiro (S) 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 
• Interpellationssvar från barn- och utbildningsnämndens 

ordförande João Pinheiro (S) 
• Interpellation ”vad görs för att förhindra avhopp från 

gymnasieskolan?” daterad 2015-11-30 
 
_ _ _ _ 
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§349  Interpellationssvar – om ”Vilka insatser 
görs för våra hemlösa i kommunen?” 
(KS-2015-00893) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att interpellationen är besvarad. 
 

Bakgrund 
Med kommunfullmäktiges medgivande framställde Liza-Maria 
Norlin (KD) den 30 november 2015 en interpellation till 
socialnämndens ordförande Malin Larsson (S) om vilka insatser som 
görs för våra hemlösa i kommunen. 

Överläggning och beslutsgång 
Liza-Maria Norlin (KD) presenterar interpellationen och Malin 
Larsson (S) 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 
• Interpellationssvar från Malin Larsson (S) 
• Interpellation ”vilka insatser görs för våra hemlösa i 

kommunen?” daterad 2015-11-30 
 
_ _ _ _ 
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§350  Valärenden 
(KS-2015-00010) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 

Marianne Oscarsson (M) 
Hans Brynielsson (KD) 
 
att utse Janne Sellén (C) till ny ledamot i arvodeskommittén efter 
Anders Larsson (C) för återstående delen av mandatperioden, 
 

att utse följande nämndeman/ledamot (KD) i Sundsvalls Tingsrätt för 
perioden 2016-01-01—2019-12-31: 
 
Robin Håkansson (KD) 
 
att utse Arianne Sundman (S) till ledamot i MittSverige Vatten AB 
fram till ordinarie bolagsstämma 2019. 
 

att välja följande ledamöter och ersättare till personalnämnden för 
perioden från och med 2016-01-01—2018-12-31: 
 
Ledamöter 
Bodil Hansson (S), ordförande 
Niklas Evaldsson (V), vice ordförande 
Johan Nikula (S) 
Mats-Johan Adner (M) 
Inga-Lisa Svanstedt (L) 
 
Ersättare 
Lars Olof Boström (S) 
Lena Eriksson (S) 
Anna Edin (C) 

att utse följande nämndemän/ledamöter (V) i Sundsvalls Tingsrätt 
för perioden 2016-01-01—2019-12-31: 
 
Karl Johan Olovsson (V) 
Gull-May Gustafsson (V) 
Ronny Fröwall (V) 
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Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2015-12-11, samt kompletteringar 

utskickade via mail 2015-12-18 och upplästa vid sammanträdet 
 
_ _ _ _ 
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§351  Flytt av Tivoliverkets slamhantering och 
biogasproduktion 
(KS-2014-00965-14) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att fördjupa utredningen om att 
flytta Tivoliverkets rötanläggning med dels en LBE-utredning (lag 
om brandfarliga och explosiva varor) och dels en förprojektering av 
Tivoliverkets bergsalternativ,  
 
att ge kommunstyrelsen i uppdrag, att genomföra en utredning av 
alternativet att bygga in rötanläggningen i en byggnad som kan 
inrymma ett parkeringshus på Norra Kajen,  
 
att den slutliga kostnadsfördelningen mellan vatten- respektive 
skattekollektivet samt Norra Kajen Exploatering AB för de båda 
alternativen ska ingå i återrapporten, 
 
att Sundsvall Vatten AB finansierar den fördjupade utredningen samt 
 
att uppdragen ska återrapporteras till kommunfullmäktige senast i 
november 2016.  

Ärendet 
Ärendet är en återrapport av utredning gällande flytt av Tivoliverkets 
slamhantering och biogasproduktion samt förslag att fortsätta utreda 
två alternativ för att åstadkomma en risk- och luktfri miljö inom 
Norra Kajen. 

Överläggning 
Maria Algotsson (MP) yrkar avslag på första, andra och femte att-
satsen i kommunstyrelsens beslut och bifall till följande: 
 
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att göra en fördjupad utredning av 
alla de förslagna alternativen, samt parkeringshusalternativet, med 
fokus på biogasproduktion med en samordnad hantering av matavfall 
och avloppsslam, där LBE-utredning och förprojektering av 
Tivoliverkets bergsalternativ ingår, 
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att den slutliga kostnadsfördelningen mellan vatten- respektive 
skattekollektivet samt Norra Kajen Exploatering AB för alternativen 
ska ingå i återrapporten,   
 
att Sundsvall Vatten AB finansierar den fördjupade utredningen samt 
 
att uppdragen ska återrapporteras till kommunfullmäktige senast i 
april 2016. 
 
Mats-Johan Adner (M), Liza-Maria Norlin (KD), Bodil Hansson (S) 
och Kjell Bergkvist (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
kommunstyrelsens förslag med bifall från Mats-Johan Adner (M) 
med flera och dels Maria Algotssons (MP) förslag. Hon ställer 
förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar 
enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Reservation 
Maria Algotsson (MP), Angel Villaverde (MP), Tina Hellberg (MP) 
och Johanna Thurdin (MP) reserverar sig mot beslutet 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2015-12-07, § 419 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2015-11-24 § 69 
• Koncernstabens skrivelse 
• Stadsbacken AB:s protokoll, 2015-10-30 § 166 
• SWECO:s utredning, 2015-11-02 
• Stadsbyggnadskontorets yttrande över utredning, 2015-10-05 
 
_ _ _ _ 
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§352  Hantering av byggnader på exproprierade 
fastigheter i Korsta/Petersvik 
(KS-2015-00768-1) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att kommunens ansvar som fastighetsägare/-förvaltare överförs från 
kommunstyrelsen till stadsbyggnadsnämnden med avseende på 
fastigheterna Korsta 7:40-42, 7:44, 7:45-46, 7:47 och 7:63, 
 
att stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att, som ett led i sitt 
åtagande att utrymma exploateringsområdet Tunadal – Korsta – 
Ortviken, snarast möjligt söka försälja de byggnader som är belägna 
på nämnda fastigheter, byggnaderna på 7:63 undantagna, 
 
att erbjudandet om förvärv av byggnaderna, på grund av ärendets 
mycket speciella omständigheter, primärt ska riktas till tidigare ägare 
av fastigheterna, och då till ett pris som motsvarar av domstolen 
beslutad löseskilling för desamma, reducerat med de kostnader 
kommunen skulle haft för att riva byggnaderna,   
 
att i nästa led erbjuda marknaden att förvärva byggnaderna för det 
fall tidigare ägare av fastigheterna tackar nej till kommunens 
erbjudande inom en period om 2 månader från detta besluts 
lagakraftträdande, samt 
 
att stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att förvalta samt skydda 
dessa byggnader på sådant sätt att byggnadernas värdeminskning kan 
hållas till ett minimum.  

Ärendet 
Beslut avseende fastighetsägaransvaret för, samt hantering av de 
byggnader som är belägna på, av kommunen exproprierade 
fastigheter i Korsta/Petersvik. 

Överläggning 
Johnny Skalin (SD) yrkar i första hand att ärendet ska bordläggas och 
i andra hand avslag på den andra, tredje och fjärde att-satsen i 
ärendet. 
 
Peder Björk (S) och Kjell Bergkvist (C) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 
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Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
kommunstyrelsens förslag med bifall från Peder Björk (S) och Kjell 
Bergkvist (C) och dels Johnny Skalins (SD) yrkande om 
bordläggning i första hand och avslag på att-sats 2, 3 och 4 i andra 
hand.  
 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och frågar först om 
ärendet ska avgöras idag eller om det ska bordläggas. Hon 
konstaterar att ärendet ska avgöras idag. Hon ställer sedan 
kommunstyrelsens förslag mot Johnny Skalins (SD) avslagsyrkande. 
Hon finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag till 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 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2015-12-07, § 422 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2015-11-24 § 68 
• Koncernstabens skrivelse 
 
_ _ _ _ 
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§353  Överlåtelse av del av fastigheterna Birsta 
2:1 och Målås 3:19 
(KS-2015-00812-2) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att överlåta del av fastigheterna Birsta 2:1 och Målås 3:19 om ca 
36 947 m2 till Berners Tunga Fordon AB, (556648-0983) för en 
köpeskilling om 7 020 000 kronor, 
 
att uppdra till stadsbyggnadsnämnden att underteckna avtalet. 

Ärendet 
Stadsbyggnadsnämnden föreslår att kommunen överlåter del av 
fastigheterna Birsta 2:1 och Målås 3:19 till Berners Tunga Fordon 
AB. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2015-12-07, § 425 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2015-11-24 § 227 
• Koncernstabens skrivelse 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll, 2015-10-21 § 142 
• Stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse 
• Köpebrev, undertecknat 
• Köpeavtal, undertecknat 
• Karta över området 
 
_ _ _ _ 
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§354  Slutredovisning MRP-uppdrag VHT 1, 2015 – 
Servicecenter 
(KS-2015-00831-1) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att fortsätta utveckla service-
centerkonceptet i Sundsvalls kommunkoncern. 

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-05-26, § 152, om att inrätta ett 
servicecenter för Sundsvalls kommun. Ärendet rör slutrapportering 
av Servicecenterprojektet. 
 

Överläggning 
Jörgen Berglund (M) önskar få lämna en protokollsanteckning. 
 
Stefan Falk (L) och Liza-Maria Norlin (KD) instämmer i Jörgen 
Berglunds (M) protokollsanteckning. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
kommunstyrelsens förslag. Detta blir kommunfullmäktiges beslut. 
Vidare godkänner hon att protokollsanteckningen får ställas. 

Protokollsanteckning 
Jörgen Berglund (M) lämnar följande protokollsanteckning: 
 
”Vi moderater är oroade att kostnadsbesparingen i samband med 
inrättande av Servicecenter inte kommer att nås. Det är svårt att följa 
utvecklingen av kostnader i respektive nämnd och bolag. Detta då det 
inte finns ett fastställt och redovisat belopp på kostnader i respektive 
nämnd och bolag, innan övergång av tjänster till Servicecenter 
gjorts.” 
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Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2015-12-07, § 414 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2015-11-24 § 224 
• Koncernstabens skrivelse 
• Slutrapport Servicecenterprojektet, 2015-09-04 
 
_ _ _ _ 
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§355  Reviderad avsiktsförklaring avseende 
Sundsvall Logistikpark mellan Stadsbacken AB, 
Sundsvall Logistikpark AB och SCA Forest 
Products AB 
(KS-2015-00824-2) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna förslaget till avsiktsförklaring betecknad 
”Avsiktsförklaring – Genomförande av Sundsvalls Logistikpark”, 
inkluderat dess bilagor, daterat 2015-10-12, mellan parterna 
Stadsbacken AB, Sundsvall Logistikpark AB samt SCA Forest 
Products AB, samt 
 
att uppdra till företrädare för Stadsbacken AB och Sundsvalls 
Logistikpark AB att underteckna nämnda avsiktsförklaring. 

Ärendet 
Projektet att anordna ny logistikpark i Sundsvall regleras av flera 
olika styrdokument. Bland annat finns en avsiktsförklaring mellan 
samarbetsparterna Stadsbacken AB, Sundsvall Logistikpark AB och 
SCA Forest Products AB. Avsiktsförklaringen löper ut den 31 
december 2015. Sundsvall Logistikpark AB har mot denna bakgrund 
lagt fram ett förslag till reviderad avsiktsförklaring som föreslås gälla 
till och med den 31 december 2017. 

Överläggning 
Johnny Skalin (SD) yrkar avslag på ärendet. 
 
Peder Björk (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
kommunstyrelsens förslag med bifall från Peder Björk (S) och dels 
Johnny Skalins (SD) avslagsyrkande. Hon ställer förslagen mot 
varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2015-12-07, § 423 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2015-11-24 § 223 
• Koncernstabens skrivelse 
• Stadsbacken AB:s protokoll 2015-10-30 § 168 
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• Stadsbacken AB:s skrivelse 
• Logistikparken AB:s protokoll 2015-10-16 § 104 
• Logistikparken AB:s skrivelse 
• Förslag till avsiktsförklaring, 2015-10-12 
• Nu gällande avsiktsförklaring, 2013 
 
_ _ _ _ 
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§356  Utökning av anslag till 
Överförmyndarnämnden Mitt 
(KS-2015-00785-1) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna kostnadsökningen 2016 på 1 440 000 kronor för 
Sundsvalls del av verksamheten i Överförmyndarnämnden Mitt, 
 
att finansiering sker med redan reserverat anslag i beslutet om MRP 
för 2016 med plan för 2017-2018. 

Ärendet 
Överförmyndarnämnden Mitt föreslår att nämndens budget utökas 
från och med 2016 med medel motsvarande tre heltidstjänster samt 
ökade kostnader för lokaler. Andelen för Sundsvalls kommun 
beräknas till 1,44 mnkr. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2015-12-07, § 426 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2015-11-24 § 226 
• Koncernstabens skrivelse 
• Budgetäskande för 2016–2018 från överförmyndarnämnden 
 
_ _ _ _ 
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§357  Delägarskap för Timrå kommun i ServaNet 
AB 
(KS-2015-00825-2) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna att Timrå kommun blir ny delägare i ServaNet AB, 
 
att fastställa aktieägaravtal mellan Sundsvall Elnät AB, Härnösand 
Energi & Miljö AB, Ånge kommun, Bergs Tingslags Elektriska AB, 
Ragunda kommun, Strömsunds kommun och Timrå kommun enligt 
Stadsbacken AB: s förslag daterat 2015-10-30,  
 
att ServaNet AB ska nyemittera 250 aktier á 1 000 kr och att Timrå 
kommun ska förvärva dem till en kostnad av 850 000 kr, 
 
att fastställa bolagsordning för ServaNet AB enligt Stadsbacken 
AB:s förslag daterat 2015-10-30. 
 
att ovanstående beslut gäller under förutsättning av att kommunfull-
mäktige i Härnösand, Ånge, Berg, Ragunda, Strömsund fattar beslut 
med motsvarande innebörd, samt 
 
att uppdra till kommunstyrelsen att fortsätta bereda 
kommunstyrelsens förslag till ändring av § 5 i ServaNets 
bolagsordning. 
 

Ärendet 
Stadsbacken AB har överlämnat till kommunfullmäktige att ta 
ställning till att delägarkretsen i ServaNet AB utökas med Timrå 
kommun. 
 

Överläggning 
Peder Björk yrkar bifall till att-satserna 1-3 och 5 i 
kommunstyrelsens förslag, samt följande lydelse av att-sats 4: 
 
att fastställa bolagsordning för ServaNet AB enligt Stadsbacken AB:s 
förslag daterat 2015-10-30. 
 
Vidare yrkar han på följande tilläggsatt-sats: 
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att uppdra till kommunstyrelsen att fortsätta bereda 
kommunstyrelsens förslag till ändring av § 5 i ServaNets 
bolagsordning. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
kommunstyrelsens förslag och dels Peder Björks (S) förslag. Hon 
ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt Peder Björks (S) förslag. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2015-12-07, § 427 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2015-11-24 §230 
• Koncernstabens skrivelse 
• Stadsbacken AB protokoll 2015-10-30 § 167 
• Stadsbacken AB skrivelse 
• Sundsvall Energi AB:s protokoll, 2015-10-01 § 8 
• Sundsvall Elnät AB:s protokoll, 2015-10-01 §§ 1–2 
• ServaNet AB:s protokoll, 2015-09-29 §§ 1–9 
• ServaNet AB:s skrivelse, 2015-10-14 
• Förslag till aktieägaravtal, 2015-09-22 
• Förslag till bolagsordning för ServaNet AB, 2015-10-01 
 
_ _ _ _ 
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§358  Motion (MP) om återanvändning/återbruk av 
kommunens möbler och andra saker i 
kommunens verksamhet 
(KS-2015-00327-4) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anse motionen besvarad, samt 
 
att ge uppdraget till socialnämnden att utreda hur 
återanvändning/återbruk av kommunens möbler kan införas. 

Ärendet 
Miljöpartiet har lämnat in en motion där motionärerna yrkar att 
fullmäktige ska ”ge uppdrag till koncernstaben att utreda hur 
återanvändning/återbruk av kommunens möbler kan införas”. 

Överläggning 
Maria Algotsson (MP), Mats-Johan Adner (M), Stefan Falk (L), 
Liza-Maria Norlin (KD) yrkar bifall till motionen. 
 
Hans Forsberg (C) och Christiane Rüdiger (V) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
kommunstyrelsens förslag, med bifall från Hans Forsberg (C) och 
Christiane Rüdiger (V) och dels Maria Algotsson (MP) med fleras 
bifallsyrkande till motionen. Hon ställer förslagen mot varandra och 
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Votering begärs av Jörgen Berglund (M) och verkställs med följande 
propositionsordning: Den som röstar för kommunstyrelsens förslag 
röstar JA och den som röstar för Maria Algotsson med fleras förslag 
röstar NEJ. Voteringen resulterar i 54 JA-röster och 27 NEJ-röster, se 
bilaga 2. 
 
Efter genomförd votering konstaterar ordföranden att 
kommunfullmäktige har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. 
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Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2015-12-07, § 429 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2015-11-17 § 147 
• Koncernstabens skrivelse 
• Motion (MP) om återanvändning av kommunens möbler 
 
_ _ _ _ 
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§359  Korta frågor - korta svar 
(KS-2015-00007) 
 

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 
• Sven Bredberg (M) ställer en fråga om barn- och 

utbildningsnämnden tänker ta på sig uppdraget för att leda 
verksamheten för att nå en likvärdig skola. 

João Pinheiro (S), barn- och utbildningsnämndens ordförande, svarar 
på frågan. 
 
• Patrik Gustavsson (M) ställer en fråga om upphandlingen av 

simhallen. 
Hans Forsberg (C), infrastruktur- och serviceutskottets ordförande, 
svarar på frågan. 
 
• Annelie Luthman (L) ställer en fråga om det finns utrymme för 

ökande språkintroduktioner i skolan. 
João Pinheiro (S), barn- och utbildningsnämndens ordförande, svarar 
på frågan. 
 
• Mats-Johan Adner (M) ställer en fråga om socialnämndens 

budget. 
Malin Larsson (S), socialnämndens ordförande, svarar på frågan. 
 
• Jörgen Berglund (M) ställer en fråga om försäljning av Mitthem. 
Leif Nilsson (S), VD för Mitthems styrelse, svarar på frågan. 
 
• Patrik Gustavsson (M) ställer en fråga om flytten av sociala 

föreningar från kultur- och fritidsnämnden till socialnämnden. 
Åsa Ulander (S), kultur- och fritidsnämndens ordförande, svarar på 
frågan. 
 
• Mats-Johan Adner (M) ställer en fråga om kapitalkostnader i 

internhyran. 
Hans Forsberg (C), infrastruktur- och serviceutskottets ordförande, 
svarar på frågan. 
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• Thomas Burman (M) ställer en fråga om gamla E4:an. 
Anders Hedenius (S), stadsbyggnadsnämndens ordförande, svarar på 
frågan. 
 
• Tom Emanuelz (M) ställer en fråga om ideologisk styrning av 

Mitthem. 
Leif Nilsson (S), VD för Mitthems styrelse, svarar på frågan. 
 
_ _ _ _ 
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§360  För kännedom 
(KS-2015-00008) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att lägga ärendena till handlingarna. 
 

Ärenden 

• Redovisning av förbrukningen av anslaget till kommun-
fullmäktiges förfogande för oförutsedda behov, 2015-12-08  
(KS-2015-00057) 

• Valärenden – vakanta uppdrag per 2015-12-08 (KS-2015-00010) 
 
_ _ _ _ 
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Sven Nordlund (SD)  X    
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   54 27 0 0 
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