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Utfrågning 
Utfrågning av representanter för kultur- och fritidsnämnden 
Utfrågning av representanter för stadsbyggnadsnämnden 
Allmänhetens frågestund 
§ 125 Detaljplan för Balder 1, parkeringshuset Balder, Sundsvall 
§ 126 Antagande av detaljplan för Mellannorrlands Hospice, del av 
Sidsjö 2:1 vid Sidsjön 
§ 127 Förslag till nytt namn på nämnden för arbetsmarknad och 
vuxenutbildning samt kompletteringar i reglementet 
§ 128 Svar på enskild motion (m) om att byta namn på Fabriksgatan till 
Universitetsallén 
§ 129 Svar på motion (c) om att Sundsvalls kommun behöver ett 
landsbygdsprogram 
§ 130 Valärenden 
§ 131 Svar av kommunstyrelsens ordförande Ewa Back (s) på 
interpellation från Bertil Lindström (m) om kommunen ska prioritera 
uppfyllandet av centrala vallöften eller att vitala krav uppfylls t.ex. i 
våra skolor 
§ 132 Fråga till Lars-Erik Nyberg (s), ordförande i Stadsbacken AB 
samt vice ordförande i Studentbostäder i Sundsvall AB (STUBO), från 
Reinhold Hellgren (c) om samordning av fastighetsförvaltning och 
administration i Mitthem AB och STUBO 
§ 133 Fråga till Martin Johansson (s) från Birgitta Rönnquist (kd) om 
brandsäkerhet på de boenden som finns i Sundsvalls kommun 
§ 134 Fråga till Ewa Back (s), kommunstyrelsens ordförande, från Åsa 
Möller (m) om vem som har ansvaret för kommunens ekonomiska och 
verksamhetsmässiga prioriteringar 
§ 135 Förteckning över motioner som förhandsremitterats till 
kommunstyrelsen enligt 31 § arbetsordningen för kommunfullmäktige i 
Sundsvall 
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Tid Kl. 14.00-17.20 

Plats Stödehuset, Stöde 

Beslutande Närvarande ledamöter och ersättare enligt bilaga 1 

Sekreterare Åke Svensson 

Justeras 2003-10-06 

  

  

Underskrifter sekr. Åke Svensson 

  

 ordf. Fredd Sandberg  

  

 just. John Grönberg Pär Hammarberg 

  

 Protokollet omfattar §§ 124 – 135 

  

 Tillkännagivandet angående justering av detta protokoll anslaget på 
Sundsvalls kommuns anslagstavla i Sundsvalls kommunalhus 
2003-10-06, betygar 

 Ex officio 

  

 Åke Svensson 
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§ 124 Justering 
Att jämte ordföranden Fredd Sandberg eller 1:e vice ordföranden Hans 
Lennart Wormbs eller 2:e vice ordföranden João Pinheiro justera 
dagens protokoll utses John Grönberg och Pär Hammarberg med 
Reinhold Hellgren och Lars Hillerström som ersättare i händelse av 
förhinder för John Grönberg och Pär Hammarberg. 
 
Ordföranden tillkännager att justeringen av protokollet skall äga rum 
den 6 oktober 2003 klockan 15.00 på kommunfullmäktiges sekretariat, 
Norrmalmsgatan 4, Sundsvall. 
 
- - - -  
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Inledning 
 
Ordföranden hälsar välkommen till höstens första kommunfullmäktige 
och det sammanträde som hålls i Stödehuset i Stöde. Han berättar att 
fullmäktigeledamöterna och ersättarna under förmiddagen har gjort 
studiebesök vid olika företag och arbetsplatser i Stödeområdet. Stöde 
Bröd, URM-AB, Knutshemmet, och Sveorna är några av dem som har 
fått besök. Han framför tack till Bodil Hansson (s) och Ulla Norgren 
(fp) som stått för arrangemanget. 
 
Ulla Norgren (fp) hälsar kommunfullmäktige välkommen till Stöde. 
Hon presenterar och berättar om Stöde ur olika perspektiv, alltifrån 
historia och geografi till kultur och idrottsliv.  
 
- - - - 
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Information från kommundirektören 
Därefter hälsar ordföranden kommundirektören välkommen för att 
informera om aktuella händelser inom kommunkoncernen. 
 
Dagens information berör 
 
�� Kommunens ekonomi 

o Kommunstyrelsens uttalande om det ekonomiska läget  
o Standard & Poor’s rating av kommunen: AA- 

 
�� De 17 utredningsuppdrag i budgetprocessen 2004-2006 som skall 

redovisas för finansutskottet senast den 21 oktober 2003  
 
�� Teknik och miljö, ett av de 17 utredningsuppdragen som redan 

redovisats 
 
�� Svenska Kommun Försäkrings AB, det försäkringsbolag som 

Sundsvalls kommun och Gävle kommun gemensamt äger  
 
�� Planerna för Norra kajen, Inre hamnen, Fryshuset, Strandparken och 

kajerna 
 
�� Regional samverkan, ett Web-baserat intagningssystem för 

gymnasier – såväl kommunala som friskolar – i kommunerna 
Härnösand, Timrå och Sundsvall  

 
- - - -  
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Utfrågning 
Ordföranden meddelar att i dag ges fullmäktiges ledamöter möjlighet 
att enligt arbetsschemat ställa frågor till kultur- och fritidsnämndens 
ordförande och stadsbyggnadsnämndens ordförande. Han upplyser att 
även kultur- och fritidschefen och stadsbyggnadsdirektören är 
närvarande för att bistå ordförandena i besvarandet av frågor.  

Utfrågning av representanter för kultur- och fritidsnämnden 
 
Frågor ställs av:  
 
Lars Persson (fp) – om nytt scenhus 
Åsa Möller (m) – om nytt scenhus  
Berit Andersson (kd) – om folkhälsa och badpool 
Ingeborg Wiksten (fp) – om marknadsföring av ”Norrlands Birka” i 

Kvissleby,  
Reinhold Hellgren (c) – om nytt scenhus  
Mikael Gäfvert (m) – om nytt scenhus  
Birgitta Sellén (c) – om folkbildning skall föras över till nämnden för 

arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration 
Hans Lennart Wormbs (m) – om skyltningen av Sundsvalls Museum i 

Kulturmagasinet 
Hans Brynielsson (kd) – om överförande av sporthallen till Stadsbacken 

AB 
 

Utfrågning av representanter för stadsbyggnadsnämnden 
 
Ordföranden i stadsbyggnadsnämnden inleder utfrågningen med att 
redogöra för nämndens verksamhetsområde. 
 
Frågor ställs av: 
 
Åsa Möller (m) – om skyltning i Kulturmagasinet  
Lars Persson (fp) – om behovet av väginvesteringar i förhållande till 

budget  
Ulla Norgren (fp) – om trafikproblem i vägkorsningar i Nedansjö och 

vid ICA i Stöde och om hjälp till ortsbefolkningen för att få 
trafiksäkra lösningar 
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Linnéa Kjellman (c) – om kollektivtrafik och om neddragningar inom 
busstrafiken (där fullmäktiges ordförande upplyser att dessa 
frågor avser kommunstyrelsens ansvarsområde och inte 
stadsbyggnadsnämndens) 

Bertil Lindström (m) – om uppskjutet vägunderhåll 
Roland Grafström (s) – om bostadsområdet Granloholms förfall och då 

särskilt Granloholms centrum 
Birgitta Sellén (c) – om mitträcken på E14 
Ingeborg Wiksten (fp) – om ny översiktsplan för Njurunda  
Jan Sundin (v) – om plan för mindre vägars skötsel   
 
Cirka klockan 15.20 förklarar ordföranden att dagens utfrågning är 
avslutad. Han tackar ledamöterna för de frågor som har ställts samt 
ordföranden i kultur- och fritidsnämnden, kultur- och fritidschefen, 
ordföranden i stadsbyggnadsnämnden och stadsbyggnadsdirektören för 
de svar som har lämnats.  
 
- - - - 
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

 2003-09-29 8 (32) 
 

Allmänhetens frågestund 
Ordföranden vänder sig till den publik som finns vid sammanträdet och 
förklarar att det nu finns möjlighet att ställa frågor till ledamöterna i 
fullmäktige och att om frågan inte ställs till någon särskild ledamot 
kommer svar att lämnas av den ledamot som presidiet finner lämplig. 
 
Det behövs en hörselslinga i Stödehuset – frågan besvaras av 
fastighetsnämndens ordförande 
 
Berörda kommunpolitiker borde åka runt i kommunen för att titta på de 
lokaler som finns och som kan användas – frågan besvaras av kultur- 
och fritidsnämndens ordförande 
 
Om fullmäktigeledamöternas springande ut och in i 
sammanträdeslokalen – kommentar lämnas av fullmäktiges ordförande 
 
Om hur många timanställda det finns inom kommunen – frågan 
besvaras av arbetsgivardelegationens ordförande 
 
Om möjlighet till övernattningsrum för gäster till boende på 
Knutsgården – frågan besvaras av socialnämndens ordförande 
 
Om att det inte byggs några hus i Stöde – frågan besvaras av 
ordföranden i Mitthem AB 
 
Om lyftutrustning och annan utrustning till scenen i Stödehuset – frågan 
besvaras av kultur- och fritidsnämndens ordförande 
 
Ordföranden konstaterar att det inte finns fler frågor från åhörarna. Han 
tackar de personer som ställt frågor och tackar dem som besvarat 
frågorna. 
 
- - - - 
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 Dnr 263/03  214 

§ 125 Detaljplan för Balder 1, parkeringshuset 
Balder, Sundsvall 
 
Bakgrund 
Stadsbyggnadskontoret har den 29 november 2002 upprättat förslag till 
detaljplan för Balder 1, parkeringshuset Balder, Sundsvall. Planen har 
varit utställd från den 17 mars till den 14 april 2003. 
 
I detaljplanen sägs att planens syfte är att möjliggöra en påbyggnad av 
parkeringshuset Balder med en våning åt söder och två våningar för den 
allra nordligaste delen av nuvarande anläggning. Det finns behov av flera 
P-platser för långtidsparkering för denna del av Norrmalm. Att bygga på 
en befintlig parkeringsanläggning är ett effektivt sätt att åstadkomma 
parkeringsplatser utan att behöva ta ny mark i anspråk. 
 
Beslutsunderlag 
* Kommunstyrelsens protokoll 2003-09-15 § 193 
* Skrivelse från stadsbyggnadskontoret 2003-06-05 
* Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2003-06-03 § 118 
* Detaljplan 2003-04-25 för BALDER 1 innehållande bl.a. 
- Utlåtande 2003-04-24 med bilagor 
- Samrådsredogörelse 2003-02-12 med bilagor 
- Sändlista 2002-12-06 
- Fastighetsförteckning 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 
 
att anta upprättat förslag till detaljplan för Balder 1, parkeringshuset 
Balder, Sundsvall. 
 
- - - -  
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 Dnr 328/03  214 

§ 126 Antagande av detaljplan för Mellannorrlands 
Hospice, del av Sidsjö 2:1 vid Sidsjön 
 
Bakgrund 
Stadsbyggnadskontoret har den 8 april 2003 upprättat ett förslag till 
detaljplan för Mellannorrlands Hospice, del av Sidsjö 2:1 vid Sidsjön. 
 
Detaljplaneförslaget har varit utställt från den 19 maj till den 16 juni 2003. 
 
Stadsbyggnadsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 19 augusti,  
§ 177, att ställa sig bakom förslaget och överlämna det till 
kommunfullmäktige för antagande. 
 
Beslutsunderlag 
* Kommunstyrelsens protokoll 2003-09-15 § 194 
* Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2003-08-22 
* Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2003-08-19 
* Detaljplan för Mellannorrlands Hospice 2003-04-08 
 
Överläggning och yrkanden 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 29 september 2003 yrkar Olle 
Åkerlund (s) om återremiss av ärendet eftersom detaljplanen omfattar en 
del av en fastighet och att hela fastigheten nu är ute till försäljning enligt 
intentionerna i fastighetsutredningen. Reinhold Hellgren (c) och Hans 
Lennart Wormbs (m) förklarar att de stöder yrkandet om återremiss och 
Lars Hillerström (mp) säger att han inte motsätter sig en återremiss.  
 
Lars Persson (fp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, dvs. bifall till 
detaljplanen. Jacomina Beertema (m), Jan-Olov Sellén (c), Hans 
Brynielsson (kd) instämmer i yrkandet. 
 
Inlägg i debatten görs av Lars-Erik Nyberg (s), Bertil Lindström (m), Berit 
Andersson (kd) och Anna Westin (fp). 
 
Claes Stockhaus (v) begär ajournering. Kommunfullmäktige godkänner 
denna begäran och sammanträdet ajourneras i tio minuter.  
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Sedan förhandlingarna återupptagits efter ajourneringen yrkar Claes 
Stockhaus (v) att ärendet ska bordläggas till nästa sammanträde. Olle 
Åkerlund (s), Jacomina Beertema (m) och Reinhold Hellgren (c) 
instämmer i yrkandet. 
 
Hans Lennart Wormbs (m), med instämmande av Åsa Möller (m), yrkar 
att ärendet skall återremitteras för att invänta besked om området står inför 
försäljning.  
 
Efter avslutad överläggning konstaterar ordföranden med 
kommunfullmäktiges instämmande att det finns tre yrkanden: 
 

1. Yrkande om bifall (Lars Persson (fp) m.fl.) 
2. Yrkande om återremiss (Hans Lennart Wormbs (m) m.fl.) 
3. Yrkande om bordläggning (Claes Stockhaus (v) m.fl.) 

 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer med kommunfullmäktiges godkännande först 
proposition på om ärendet skall avgöras i dag eller om ärendet ska avgöras 
senare. Ordföranden finner att ärendet ska avgöras senare. 
 
Ordföranden ställer därefter proposition på yrkandet om återremiss kontra 
yrkandet om bordläggning och finner att kommunfullmäktige beslutat 
bifalla bordläggningsyrkandet. Kommunfullmäktige har därmed beslutat 
att ärendet skall bordläggas. 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att ärendet skall bordläggas till nästa sammanträde. 
 
- - - - 
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Dnr 321/03  109 

§ 127 Förslag till nytt namn på nämnden för 
arbetsmarknad och vuxenutbildning samt 
kompletteringar i reglementet 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade den 16 december 2002, § 22, om 
reglemente för den nya nämnden för arbetsmarknad och 
vuxenutbildning. Eftersom namnet inte ger information om nämndens 
hela ansvarsområde har namnfrågan diskuterats av nämnden. Nämnden 
har den 10 april 2003, § 27, beslutat att föreslå kommunfullmäktige att 
nämnden skall heta ”Nämnden för arbete, vuxenutbildning och 
integration”. 
 
Från förvaltningen har även inkommit förslag om att reglementet bör 
kompletteras med två uppgifter som hör samman med 
integrationsfrågorna och som tidigare utförts av kultur- och 
fritidsnämnden, dels uppgiften att besluta om bidrag till 
föreningsverksamhet som bedrivs av invandrarföreningar och dels 
uppgiften att besluta om utdelning av integrations- och 
mångfaldsstipendium. 
 
Beslutsunderlag 
* Kommunstyrelsens protokoll 2003-09-15 § 195 
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-08-14 
* Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning protokoll 2003-04-10, 
§ 27 
* Kommunfullmäktiges protokoll 2001-04-23, § 443 
* Förslag till ny lydelse av reglementet för nämnden för arbetsmarknad 
och vuxenutbildning 
 
Överläggning och yrkanden 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 29 september 2003 yrkar João 
Pinheiro (s) att nämndens namn skall vara nämnden för arbetsmarknad, 
vuxenutbildning och integration, vilket var nämndens eget förslag men 
som dock inte redovisades på så sätt i nämndens beslut.  
 
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på João 
Pinheiro:s ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 
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Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att namnet på nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning ändras till 
nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration; 
 
att reglementet ändras med anledning av namnändringen; 
 
att det i reglementet införs en ny § 7, med rubrik ”delegering från 
kommunfullmäktige”, med uppgift om att nämnden ska besluta om dels 
bidrag till invandrarföreningar och dels utdelning av integrations- och 
mångfaldsstipendium; 
 
att paragrafnumreringen justeras till följd av ny § 7; samt 
 
att anta bifogat förslag till reglemente. 
 
- - - -  
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 Dnr 62/03  030 

§ 128 Svar på enskild motion (m) om att byta namn 
på Fabriksgatan till Universitetsallén 
 
Bakgrund 
I en motion till kommunfullmäktige har Bertil Kjellberg (m) föreslagit 
att Fabriksgatan byter namn till Universitetsallén exempelvis per den 1 
januari 2005. Enligt motionen har förslaget tillkommit för att 
manifestera Mitthögskolans upphöjning till universitet. 
 
Yttrande från stadsbyggnadsnämnden 
Motionen har remitterats till stadsbyggnadsnämnden för yttrande. I 
yttrandet har stadsbyggnadsnämnden tillstyrkt förslaget att från och 
med år 2005 ändra namnet på Fabriksgatan till Universitetsallén. 
 
Till grund för beslutet låg bl.a. stadsbyggnadskontorets synpunkter. 
Härvid har framförts att stadsbyggnadskontoret har samma principiella 
synpunkter som redovisats i yttrande över ett år 1989 framfört ändrings-
förslag. Denna uppfattning innebär att ändring av namn på gator och 
vägar endast bör ske när mycket starka skäl föreligger. Stor hänsyn bör 
tas till de gällande namnens historiska och praktiska betydelse. Med 
hänsyn till den stora betydelse upphöjelsen av Mitthögskolan till uni-
versitet kommer att få för kommunen och dess framtida utveckling kan 
dock enligt stadsbyggnadskontoret en namnändring i detta fall ändå 
kännas motiverad. 
 
Med anledning av motionen har stadsbyggnadskontoret efterfrågat syn-
punkter från ägare, verksamma och boende utmed Fabriksgatan. Av de 
fjorton inkomna svaren var tolv positiva och endast två negativa. Denna 
starka uppslutning kring en namnändring, sammantaget med vad som 
ovan anförts, gjorde att stadsbyggnadskontoret tillstyrkte förslaget om 
ändring av namnet på Fabriksgatan. 
 
Kommunstyrelsekontorets synpunkter 
Några allmänna författningsrättsliga regler rörande kommunernas kom-
petens i fråga om namngivning av gator och vägar finns inte. Däremot 
finns vissa regler i plan- och bygglagen (PBL) med anknytning till frå-
gan. 5 kap 3 § och 6 kap 26 § PBL ger visst stöd för att kommunerna 
har namngivningsrätt såvitt avser detaljplanelagda områden samt för 
gator och allmänna platser för vilka kommunen är huvudman. Det finns 
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även en relativt omfattande och etablerad praxis som ger kommunerna 
sådan namngivningsrätt. Motsvarande uppfattning har även framförts 
av justitieombudsmannen (JO:s ämbetsberättelse 1994/95 s 457). 
 
När det gäller nu aktuell namnändring finns grund för att kommunen 
har rättslig kompetens genomföra ändringen. 
 
Svenska Kommunförbundet har, tillsammans med ett antal experter 
inom området, år 1989 utarbetat en skrift med titeln ”Ortnamn - Namn-
givning och namnskick i kommunerna”. I skriften behandlas olika 
aspekter på namngivningsfrågorna. Syftet med boken var i första hand 
att göra kommunerna uppmärksamma på vikten av att göra en allsidig 
prövning innan beslut fattas om nya ortnamn. Med begreppet ortnamn 
åsyftas gatu- och vägnamn, belägenhetsadresser i övrigt, kommundelar 
m.m. Särskilt betonades förhållandet att ortnamn är bärare av vårt kul-
turarv, varför det är viktigt att i verksamheter med ortnamn och adresser 
iaktta god ortnamnssed. Liknande synpunkter har också anförts i kom-
munförbundets cirkulär 1995:64. 
 
De synpunkter som framförts från stadsbyggnadskontorets sida är väl-
grundade och ger stöd för att namnändringen är motiverad. Stadsbygg-
nadskontoret har också inhämtat synpunkter från dem som bor och 
bedriver verksamheter utmed den aktuella gatan. Härigenom har 
kommunicering skett samt underlag för en allsidig prövning framtagits. 
Det starka stöd för en namnändring som härvid framförts stärker 
ytterligare att namnändringen är motiverad. 
 
Beslutsunderlag 
* Kommunstyrelsens protokoll 2003-09-15 § 204 
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-08-05 
* Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2003-05-06 och förvaltningsskrivelse 
2003-03-30 med två bilagor 
* Motionen 2003-02-11 
 
Överläggning och yrkanden 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 29 september 2003 yrkar 
Bertil Kjellberg (m) bifall till namnändringen. 
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Jeanette Fors (c) yrkar avslag till namnändringen med hänsyn till 
kostnadsaspekten. Lars Hillerström (mp) instämmer i avslagsyrkandet men 
hänvisar till den historiska aspekten. Även Jan-Olof Sellén (c) och 
Reinhold Hellgren (c) instämmer i avslagsyrkandet. 
 

Lars Persson (fp) förklarar att han i en motion som han nu ger in till 
kommunfullmäktiges presidium yrkar att den västliga delen av Storgatan 
skall byta namn till Universitetsgatan. Han yrkar därför att 
kommunfullmäktige skall bordlägga det nu aktuella ärendet till ett senare 
sammanträde – när även den nu ingivna motionen har beretts – så att de 
båda motionerna kan handläggas samtidigt. Bertil Hörnqvist (kd) 
instämmer i yrkandet. 
 

Inlägg i debatten görs också av Mésud Shakely (fp) och Hans Lennart 
Wormbs (m) 
 

Efter avslutad överläggning konstaterar ordföranden med 
kommunfullmäktiges instämmanden att det finns tre yrkanden: 
 

1. Yrkande om bifall  
2. Yrkande om avslag  
3. Yrkande om bordläggning 

 

Ordföranden ställer först med kommunfullmäktiges godkännande 
proposition på om ärendet skall avgöras i dag eller senare, dvs. 
bordläggas, och finner att kommunfullmäktige vill att ärendet skall 
avgöras idag. 
 

Därefter ställer ordföranden proposition på bifallsyrkandet kontra 
avslagsyrkandet och finner att kommunfullmäktige bifallit yrkandet om 
namnändring. Kommunfullmäktige har därmed beslutat att Fabriksgatan 
skall byta namn till Universitetsallén. 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
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att bifalla motionen innebärande att Fabriksgatan från och med den  
1 januari 2005 byter namn till Universitetsallén. 
 

- - - - 
 

Mot beslutet anmäler representanterna för c, nämligen Susanne 
Strömqvist, Jeanette Fors, Mats Melin, Birgitta Sellén, Reinhold 
Hellgren, Linnéa Kjellman och Jan-Olov Sellén, reservation till 
förmån för eget yrkande om avslag. 
 

- - - - 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
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 Dnr 137/03  030 

§ 129 Svar på motion (c) om att Sundsvalls 
kommun behöver ett landsbygdsprogram 
 
Bakgrund 
Centerpartiets kommunfullmäktigegrupp har i en motion föreslagit att 
Sundsvalls kommun ska utarbeta ett landsbygdsprogram. I motionen 
föreslås att utvecklingsutskottet ska uppdras att ge direktiv till 
landsbygdsgruppen för utarbetande av programmet, samt att framtagandet 
av programmet ska finansieras inom ramen för medel avsatta till 
utvecklingsplanen för Sundsvalls kommun.  
 
Ärendet har beretts av kommunstyrelsekontorets utvecklingsenhet. 
Kontoret är positivt till ett landsbygdsprogram. Ett samlat program för hur 
man från kommunen ska förhålla sig till landsbygdens såväl allmänna som 
speciella problem kan innebära att man synliggör förhållanden för de drygt 
15 000 sundsvallsbor som bor på landsbygden. Kontoret föreslår att 
landsbygdsprogrammet bör tas fram av landsbygdsgruppen, som utgörs av 
aktiva från landsbygden och politiker, och representanter från olika 
kommunala förvaltningar. Vad gäller kostnader för programmets 
framtagande föreslås att dessa finansieras inom ramen för förvaltningens 
ordinarie personal och budget. Kostnader som eventuellt uppstår för 
genomförandet bör behandlas i samband med kommunfullmäktiges 
ställningstagande till programförslaget.  
 
Beslutsunderlag 
* Utvecklingsutskottets protokoll 2003-09-02, § 138 
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-08-12 
* Motion Sundsvalls kommun behöver ett landsbygdsprogram 2003-03-28 
 
Överläggning och yrkanden 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 29 september 2003 yrkar 
Reinhold Hellgren (c) bifall till kommunstyrelsens förslag. Bodil Hansson 
(s), Ulla Nordgren (fp), Christer Berglund (s) och Margareta Johansson (s) 
instämmer i yrkandet. 
 
Inlägg i debatten görs också av Hans Lennart Wormbs (m).  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  
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att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ge direktiv till landsbygdsgruppen 
samt representanter från några kommunala förvaltningar att utarbeta ett 
landsbygdsprogram,  
 

att utarbetandet av ett landsbygdsprogram finansieras inom förvaltningens 
ordinarie personal och budget; samt 
 

att därmed anse motionen besvarad.  
 

- - - - 
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§ 130 Valärenden 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige utsåg den 16 december 2002 Jenny Sjödin (fp) 
som ersättare i valnämnden. Eftersom hon inte hade fyllt 18 år var hon 
inte valbar, vilket konstaterades vid kommunfullmäktigesammanträdet 
den 31 mars 2003. Enligt uppgift är hon numera inte skriven i kommu-
nen varför fyllnadsval skall verkställas. 
 
Hans Wiklund (fp) avsäger sig uppdraget som ledamot i Utveckling 
Sundsvall AB. 
 
Christer Andersson (s) avsäger sig uppdraget som ledamot i kultur-
nämnden. 
 
Beatrice Einarsson (s) avsäger sig uppdraget som ersättare i kommun-
fullmäktige. 
 
Björn Sundberg (c) avsäger sig uppdraget som ersättare i stadsbygg-
nadsnämnden. 
 
Anneli Fryksell (v) avsäger sig uppdragen som ersättare i kommun-
fullmäktige, ersättare i nämnden för arbete, vuxenutbildning och 
integration och som ersättare för ombud i Kommunförbundet 
Västernorrland (Länsförbund). 
 
Eva Lundgren (m) avsäger sig uppdragen som nämndeman i Sunds-
valls Tingsrätt, ledamot i fastighetsnämnden och som ersättare för om-
bud i Kommunförbundet Västernorrland (Länsförbund). 
 
Birgitta Hammer (m), ersättare i barn- och utbildningsnämnden, är 
inte skriven i kommunen varför fyllnadsval ska verkställas. 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anteckna att fyllnadsval efter Jenny Sjödin (fp) som ersättare i val-
nämnden lämnas senare; 
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att bifalla Hans Wiklunds (s) avsägelse från uppdraget som ledamot i 
Utveckling Sundsvall AB; 
 
att anteckna att fyllnadsval efter Hans Wiklund (s) som ledamot i Ut-
veckling Sundsvall AB lämnas senare; 
 
att bifalla Christer Anderssons (s) avsägelse av uppdraget som ledamot 
i kulturnämnden; 
 
att anteckna att förslag till fyllnadsval efter Christer Andersson (s) som 
ledamot i kulturnämnden lämnas senare; 
 
att bifalla Beatrice Einarssons (s) avsägelse av uppdraget som ersättare 
i kommunfullmäktige; 
 
att hos länsstyrelsen hemställa om röstsammanräkning för att utse ny 
ersättare efter Beatrice Einarsson i kommunfullmäktiges 3:e valkrets för 
Arbetarepartiet Socialdemokraterna; 
 
att bifalla Björn Sundbergs (c) avsägelse av uppdraget som ersättare i 
stadsbyggnadsnämnden; 
 
att till ny ersättare i stadsbyggnadsnämnden efter Björn Sundberg (c) 
för återstående del av valperioden utse Göran Söderholm (c), Sulå 
2414, 860 25 Kovland; 
 
att bifalla Anneli Fryksells (v) avsägelse av uppdragen som ersättare i 
kommunfullmäktige, ersättare i nämnden för arbete, vuxenutbildning 
och integration och som ersättare för ombud i Kommunförbundet 
Västernorrland (Länsförbund); 
 
att hos länsstyrelsen hemställa om röstsammanräkning för att utse ny 
ersättare efter Anneli Fryksell i kommunfullmäktige för Vänsterpartiet; 
 
att anteckna att fyllnadsval efter Anneli Fryksell (v) som ersättare i 
nämnden för arbete, vuxenutbildning och integration och som ersättare 
för ombud i Kommunförbundet Västernorrland (Länsförbund) lämnas 
senare; 
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att bifalla Eva Lundgrens (m) avsägelse av uppdragen som nämndeman 
i Sundsvalls Tingsrätt, ledamot i fastighetsnämnden och som ersättare 
för ombud i Kommunförbundet Västernorrland (Länsförbund); 
 
att till ny ledamot i fastighetsnämnden efter Eva Lundgren (m) för 
återstående del av valperioden utse nuvarande ersättaren Bertil 
Swenson (m), Harmonigatan 11 D, 854 63 Sundsvall; 
 
att till ny ersättare i fastighetsnämnden efter Bertil Swenson (m) för 
återstående del av valperioden utse Johan Westman (m), Norrfjolsta 
143, 864 92 Matfors; 
 
att till ersättare för ombud i Kommunförbundet Västernorrland (Läns-
förbund) efter Eva Lundgren (m) för återstående del av valperioden utse 
Bertil Swenson (m), Harmonigatan 11 D, 854 63 Sundsvall; 
 
att anteckna att fyllnadsval efter Eva Lundgren (m) som nämndeman i 
Sundsvalls Tingsrätt lämnas senare; 
 
att till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Birgitta 
Hammer (m) för återstående del av valperioden utse Stefan Timbus 
(m), Grönborgsgatan 18, 852 37 Sundsvall. 
 
- - - - 
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 Dnr 223/03  031 

§ 131 Svar av kommunstyrelsens ordförande Ewa 
Back (s) på interpellation från Bertil Lindström (m) 
om kommunen ska prioritera uppfyllandet av cen-
trala vallöften eller att vitala krav uppfylls t.ex. i 
våra skolor 
 
Med kommunfullmäktiges medgivande framställer Bertil Lindström 
(m) den 26 maj 2003 en interpellation till kommunstyrelsens ordfö-
rande Ewa Back (s) om kommunen ska prioritera uppfyllandet av cen-
trala vallöften eller att vitala krav uppfylls t.ex. i våra skolor. Interpel-
lationen avslutas med följande frågor: 
 
1. Är uppgifterna i den omnämnda artikeln korrekta? 
2. Om svaret på fråga 1 är ”ja”: vilka åtgärder kommer kommunens 

politiska ledning att vidta för att det skall bli möjligt för skolför-
valtningen att rätta till bristerna? 

3. Anser kommunstyrelsens ordförande att det är mer angeläget att 
centralt givna socialdemokratiska vallöften uppfylls i Sundsvalls 
kommun än att skolan får de medel som behövs för att fortsätta 
driva sin verksamhet på ett anständigt sätt? 

 
Kommunstyrelsens ordförande Ewa Back (s) besvarar vid dagens 
sammanträde interpellationen. Det skriftliga svaret finns redovisat i 
handlingarna till den utdelade tilläggslistan. 
 
Efter inlägg av interpellanten och svarande förklaras debatten vara 
avslutad. 
 
- - - -   
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 Dnr 367/03  032 

§ 132 Fråga till Lars-Erik Nyberg (s), ordförande i 
Stadsbacken AB samt vice ordförande i 
Studentbostäder i Sundsvall AB (STUBO), från 
Reinhold Hellgren (c) om samordning av 
fastighetsförvaltning och administration i Mitthem 
AB och STUBO 
 
Med kommunfullmäktiges medgivande framställer Reinhold Hellgren 
(c) den 29 september 2003 fråga till Lars-Erik Nyberg (s), ordförande i 
Stadsbacken AB samt vice ordförande i Studentbostäder i Sundsvall 
AB (STUBO), om samordning av fastighetsförvaltning och 
administration i Mitthem AB och STUBO. 
 
Lars-Erik Nyberg (s) besvarar frågan omgående. 
 
- - - -  
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§ 133 Fråga till Martin Johansson (s) från Birgitta 
Rönnquist (kd) om brandsäkerhet på de boenden 
som finns i Sundsvalls kommun 
 
Med kommunfullmäktiges medgivande framställer Birgitta Rönnquist 
(kd) den 29 september 2003 fråga till Martin Johansson (s), ordförande 
i socialnämnden, om brandsäkerhet inom äldreboenden, serviceboenden 
och särskilda boenden samt om hur ofta brandutrustning och larm 
kontrolleras. 
 
Martin Johansson (s) besvarar frågan omgående. 
 
- - - - 
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§ 134 Fråga till Ewa Back (s), kommunstyrelsens 
ordförande, från Åsa Möller (m) om vem som har 
ansvaret för kommunens ekonomiska och 
verksamhetsmässiga prioriteringar  
 
Med kommunfullmäktiges medgivande framställer Åsa Möller (m) den 
29 september 2003 fråga till Ewa Back (s), ordförande i 
kommunstyrelsen, om vem som har ansvaret för kommunens 
ekonomiska och verksamhetsmässiga prioriteringar – den politiska 
majoriteten eller allmänheten. 
 
Ewa Back (s) besvarar frågan omgående. 
 
- - - - 
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§ 135 Förteckning över motioner som förhands-
remitterats till kommunstyrelsen enligt 31 § 
arbetsordningen för kommunfullmäktige i 
Sundsvall 
 
Motion (c) om offentlig graffittivägg. 
 
Motion (s) om användningen av betalkort hos lantbrevbärare och hos 
kassaservice. 
 
Motion (fp) om att låta föräldrar och personal bestämma hur timmarna i 
barnomsorgen ska fördelas. 
 
- - - -  
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Bilaga 1 till kommunfullmäktiges protokoll 2003-09-29 
 
Närvarande ordinarie ledamöter och tjänstgörande ersättare 
 
LEDAMÖTER TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE 
 
ARBETAREPARTIET-SOCIALDEMOKRATERNA 
 
Kjell Andersson 
Gerd Eliasson 
Fredd Sandberg 
Margareta Westin 
Anita Bdioui Sven-Erik Dahlberg 
Stig Löf 
Lena Sjölén Ann Svensson 
Monica Andersson 
Ewa Back 
Olle Åkerlund 
Ann-Chatrine Bodeby Håkan Byberg 
Martti Knuuttila 
Agneta Eng 
Håkan Carlsson 
Lena Wikström Anders Hedenius 
Börje Bergström 
Laila Ågren 
Leif Wiklund 
Dorthy Eriksson 
João Pinheiro 
Elisabeth Unander Olof Andersson 
Roger Johansson 
Cathrine Edström 
K Lennart Andersson 
Mona Hillman Pinheiro Per-Olof Andréasson 
Anders Persson 
Christer Berglund 
Margareta Johansson 
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LEDAMÖTER TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE 
 
ARBETAREPARTIET-SOCIALDEMOKRATERNA 
 
Martin Johansson 
Bodil Hansson 
Lars-Erik Nyberg 
Lena Österlund Göran Loviken 
Fredrik Strese 
Britt-Inger Forsbom 
Tommy Eriksson 
Sigrid Nordvall 
Roland Grafström 
Lena Sjöberg Berit Olsson 
 
MODERATA SAMLINGSPARTIET 
 
Mikael Gäfvert 
Jacomina Beertema 
Eva Lohman 
Bertil Lindström 
Per Wahlberg 
Åsa Möller 
Naima Tahri Sven Bredberg 
Bertil Kjellberg 
Per-Richard Molén tj ersättare saknas 
Hans Lennart Wormbs 
 
FOLKPARTIET LIBERALERNA 
 
Maria Tempé 
Pär Hammarberg 
Don Rösberg Göte Stenlund 
Anna Westin 
Arne Engholm 
Lars Persson 
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LEDAMÖTER TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE 
 
FOLKPARTIET LIBERALERNA 
 
Mésud Shakely 
Ewabritt Zetterlund Annelie Luthman 
Ingeborg Wiksten 
Ulla Norgren 
 
VÄNSTERPARTIET 
 
Habib Effati 
John Grönberg 
Susanne Sundqvist 
Kim G Ottosson 
Claes Stockhaus 
Ida Svensson Annica Grönberg 
Jan Sundin 
 
CENTERPARTIET 
 
Susanne Strömqvist 
Jeanette Fors 
Mats Melin 
Birgitta Sellén 
Reinhold Hellgren 
Linnéa Kjellman 
Jan Olov Sellén 
 
KRISTDEMOKRATERNA 
 
Bertil Hörnqvist 
Karl-Erik Lundin 
Birgitta Rönnqvist 
Hans Brynielsson 
Berit Andersson 
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LEDAMÖTER TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE 
 
MILJÖPARTIET DE GRÖNA 
 
Lars Hillerström 
Kerstin Bagge 
Inger Paulsson Birger Hjörleifsson 
Sverker Ottosson 
 
Närvarande ersättare vid kommunfullmäktiges sammanträde 
2003-09-29 
 
ARBETAREPARTIET-SOCIALDEMOKRATERNA 
 
* Sven-Erik Dahlberg 
* Ann Svensson 
 Mats Lundahl 
 Veronica Österlund 
* Håkan Byberg 
* Anders Hedenius 
* Per-Olof Andréasson 
 Kent Ersson 
 Alireza Pouyanmehr 
* Olof Andersson 
* Göran Loviken 
* Berit Olsson 
 Ulf Sjölinder 
 
MODERATA SAMLINGSPARTIET 
 
* Sven Bredberg 
 
FOLKPARTIET LIBERALERNA 
 
* Göte Stenlund 
* Annelie Luthman 
 
VÄNSTERPARTIET 
 
* Annica Grönberg 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

CENTERPARTIET 
 
 Hans Forsberg Svensson 
MILJÖPARTIET DE GRÖNA 
 
* Birger Hjörleifsson 
 Ingrid Möller 
 
*-märkt ersättare är i tjänst för frånvarande ledamot 
 
- - - - 
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