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Tid Klockan 14.00–20.10 

Plats Kommunfullmäktigesalen i kommunalhuset 

Beslutande Närvarande ledamöter och ersättare enligt bilaga 1 

Sekreterare Åke Svensson 

Justeras  

  

  

Underskrifter sekr. Åke Svensson 

  

 ordf. Fredd Sandberg  

  

 just. Bertil Hörnqvist  Margareta Johansson 

  

 Protokollet omfattar §§ 151–162 

  

 Tillkännagivandet angående justering av detta protokoll anslaget på 
Sundsvalls kommuns anslagstavla i Sundsvalls kommunalhus 
2003-12-22, betygar 

 Ex officio 

  

 Åke Svensson 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

 2003-12-15 3 
 

§ 151 Justering m.m. 
Att jämte ordföranden Fredd Sandberg eller 1:e vice ordföranden 
Hans Lennart Wormbs eller 2:e vice ordföranden João Pinheiro justera 
dagens protokoll utses Bertil Hörnqvist och Margareta Johansson med 
Martin Johansson och Roger Johansson som ersättare i händelse av 
förhinder för Bertil Hörnqvist och Margareta Johansson. 
 
Ordföranden förklarar att det kommer att ske två ändringar avseende 
ordningsföljden i förhållande till den utskickade föredragningslistan. 
Under Inledning kommer Information om arbetet med det drogpolitiska 
programmet m.m. att behandlas som den tredje punkten av de fyra an-
givna punkterna. Under Beslutsärenden kommer ärende 156 om revide-
rad årsbudget 2004 m.m. att behandlas som första beslutsärende. 
 
- - - - 
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Information från kommundirektören 
 
Kommundirektören informerar om aktuella frågor: 
 

�� Sanmina 
�� Transportkorridor (North East Cargo Link) 
�� Befolkning den 1 november 2003 som innebär 

o en ökning med 137 personer i kommunen  
o en minskning med 131 personer i länet  
o att Medelpad har passerat Ångermanland 

�� Strategi för turism 
�� Rehabiliteringsprojekt 
�� Skydd mot olyckor (om ny lagstiftning) 
�� Familjecentral i Ljustadalen 
�� Sporthallen, som från och med den 1 november 2003 drivs av 

Gärdehov Förvaltnings AB  
�� Förtätning i kommunhuset med målet att 10 procent fler an-

ställda skall rymmas i huset 
�� Sjukskrivningar överstigande 90 dagar; under perioden den 1 

april 2003 – den 1 december 2003 har dessa sjukskrivningar 
minskat; minskningen motsvarar 52 heltidstjänster 

 
- - - - 
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Information om Mål 1-projekt avseende Idrottspar-
ken 
 
Fastighetsdirektör Christer Ersson informerar om Mål 1-projektet avse-
ende Idrottsparken och hänvisar under informationen till sin skrivelse 
från den 2 december 2003 som tillsammans med bilagor finns intagna i 
handlingarna till dagens fullmäktige (sidorna 3-23). 
 
Inlägg görs av Åsa Möller (m) och Lars Hillerström (mp). 
 
- - - - 
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Information och debatt om arbetet med det drogpo-
litiska programmet 
Lena Österlund (s) håller en kort inledning där hon förklarar att den 
politiska ledningsgruppen i arbetet med att revidera det drogpolitiska 
programmet valt ett processinriktat arbetssätt och att det arbetssättet har 
påverkat tidsschemat varför något förslag till program inte kan redovi-
sas inför dagens fullmäktige. Hon anser det värdefullt att fullmäktiges 
ledamöter kan ta del av den information som kommer att lämnas av de 
två inbjudna föreläsarna och därefter ha möjlighet att diskutera frågor 
utifrån den information som de två kommer att förmedla och utifrån de 
frågor som ledningsgruppen ställt samman inför detta sammanträde 
(handlingarna sidan 30). 
 
Yvonne Andersson-Tenninge, som är verksam vid Alkoholkommittén, 
talar om drogfrågorna ur ett nationellt perspektiv.  
 
Hon redogör för att ett mål kan vara att arbeta för Punktnykterhet när 
det gäller:  

�� Arbetsplatser 
�� Under uppväxten 
�� I trafiken 
�� Under graviditeten   

 
Hon anser att ett drogpolitiskt arbete kan indelas i tre nivåer:     
 

Alkohol- och drogpolicy Svarar på frågan VAD? 
Handlingsplan, årlig Svarar på frågan HUR? 

Arbetsplan Arbetsplan Arbetsplan Svarar på frågorna VEM? NÄR?
 
Björn Stjernstedt, överläkare och verksam vid barnkliniken i Sundsvall, 
talar om de lokala drogförhållandena. Han berättar bl.a. att antalet ung-
domar som omhändertagits av sjukhuset i Sundsvall på grund av alko-
holförgiftning har ökat år från år och att antalet nu är uppe i 60-70 ung-
domar per år, att alltfler flickor tas om hand och att de år 2002 utgjorde 
65 procent av dem som togs om hand samt att debutåldern för alkohol 
är 13,5 år. Han visar med hjälp av statistik och diagram hur betydelse-
fullt det är att arbeta med att åstadkomma en höjning av debutåldern. 
Han uppger vidare att de tillfällen när ungdomar dricker mest alkohol 
har förändrats under åren och att ungdomar nu dricker som mest alko-
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hol vid skolavslutningen, veckan innan skolan börjar och vid 
Halloween (allhelgonaafton).  
 
Därefter följer inlägg av: 
Maria Tempé (fp)  
Bertil Lindström (m)  
Bertil Hörnqvist (kd)  
Ewa Back (s)  
Linnéa Kjellman (c)  
Margareta Johansson (s)  
Inger Paulsson (mp)  
Leif Nilsson (s)  
Berit Andersson (kd) 
Kerstin Bagge (mp)  
Börje Bergström (s) 
 
Lena Österlund (s) avslutar diskussionen med ett par sammanfattande 
kommentarer och frågor för det fortsatta arbetet: 

�� Arbete med ett drogpolitiskt program handlar mycket om opini-
onsbildande verksamhet 

�� Det drogpolitiska programmet avser inte att rymma frågor om 
behandling av missbrukare 

�� Hur arbeta med den drogvaneundersökning som görs? 
�� Kan man styra bidrag till idrottsrörelser utifrån kontrakt av det 

slag som togs upp av Björn Stjernstedt? 
�� Attityder till droger; hur förhåller vi oss till TV-program eller 

andra evenemang där alkohol används? 
 
Ordföranden tackar de inbjudna föreläsarna och de ledamöter som del-
tagit i diskussionen och förklarar diskussionen, som pågått klockan 
14.20-16.10, för avslutad. 
 
- - - - 
 

Ajournering 
Klockan 16.10 ajourneras sammanträdet. Under pausen är det 
musikunderhållning samt lussebulle och pepparkaka.  
Klockan 16.45 återupptas förhandlingarna. 
 
- - - - 
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Information om utredning av breddat ägande av 
kraftvärmeverksamheten 
 
Lars-Erik Nyberg (s) informerar om hur Stadsbacken AB har arbetat 
med det uppdrag som bolaget fick av kommunfullmäktige den 31 mars 
2003 om utredning av breddat ägande av kraftvärmeverksamheten.  
 
Därefter följer frågor av: 
Susanne Strömqvist (c) – om den väg styrelsen valde för sitt arbete, om 
Sundsvall Energi AB har värderats, om delägare sökts till en mindre 
eller en större andel 
 
Per-Richard Molén (m) – instämmer i Susanne Strömqvists frågor och 
anser det vara fel att avyttra fjärrvärmeverksamheten 
 
Lars Persson (fp) – om andra kommuner tillfrågats 
 
Reinhold Hellgren (c) – om brukare kan gå in som delägare 
 
Lars-Erik Nyberg (s) svarar bl.a.  

�� att en bred krets har tillfrågats, 
�� att det finns kommuner som har bolag som är intressanta ur den 

aspekt som uppdraget getts till Stadsbacken AB och att dessa 
bolag har tillfrågats, och  

�� att kommunfullmäktiges uppdrag den 31 mars 2003 att under-
söka möjligheterna att etablera ett samarbete med kommuner 
och företag som har ett behov av att behandla brännbart avfall, 
är en annan utredning än den som Stadsbacken AB nu redovisar. 

 
- - - - 
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 Dnr 140/03  002 

§ 152 Översyn av beställar- och utförarorganisatio-
nen mellan stadsbyggnadskontoret och fastighets-
kontoret 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 11 november 
2003 att delar av stadsbyggnadsnämndens ansvarsområden bör överföras 
till fastighetsnämnden. De verksamhetsområden som bör överföras är bl.a. 
ansvaret för drift och underhåll av gator, vägar och konstbyggnader för 
vilka kommunen är väghållare eller för vilka kommunen har ett under-
hållsansvar. Förslaget innebär också att offentlig belysning och trafiksig-
naler överförs. Verksamhetsöverföringarna föreslås träda i kraft den 1 
januari 2004. 
 
Nuvarande ansvarsfördelning innebär att stadsbyggnadskontoret köper 
tjänster av fastighetskontoret. Detta förfarande medför kostnader för 
administrativt arbete vilket kan undvikas genom en omfördelning av 
ansvarsområdena. 
 
Bakgrunden till förslaget är att kommunstyrelsen i budgetdirektiven för 
2004 års budget beställde en översyn av nuvarande beställar- och utförar-
organisation mellan stadsbyggnadskontoret och fastighetskontoret. Över-
synen utfördes av KPMG. 
 
KPMG:s rapport har remissbehandlats av nämnderna. 
 
Beslutsunderlag 
* Kommunstyrelsens protokoll 2003-12-01, § 249 
* Finansutskottets protokoll 2003-11-18, § 342 
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-11-11 
* ”Översyn av beställar- och utförarorganisationen mellan stadsbyggnads-
kontoret och fastighetskontoret”, KPMG, 2003-05-15 
* ”Översyn av beställar- och utförarorganisationen mellan stadsbyggnads-
kontoret”, Stadsbyggnadskontoret, 2003-09-02 
* Fastighetsnämndens protokoll, 2003-09-24, § 69 
* Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2003-09-09, § 194 med stadsbygg-
nadskontorets yttrande 2003-09-02 
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Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 
 
att ansvaret för drift och underhåll av gator, vägar, konstbyggnader (broar, 
tunnlar), för vilka kommunen är väghållare eller för vilka kommunen 
påtagit sig underhållsansvar, samt för torg och annan allmän plats (med 
undantag för allmän plats som enligt hamnordningen utgör hamnområde), 
inklusive offentlig belysning och trafiksignaler, skall flyttas över från 
stadsbyggnadsnämnden till fastighetsnämnden; 
 
att ansvarsöverföringen inkluderar detaljprojektering av gator, offentlig 
belysning och trafikplatser; 
 
att dokumenterat medinflytande skall ges till stadsbyggnadskontoret ifråga 
om investeringar till väghållning och offentlig belysning; 
 
att myndighets- och planeringsfrågor inom trafikområdet blir kvar hos 
stadsbyggnadsnämnden; 
 
att stadsbyggnadsnämndens ekonomiska medel för väghållning överförs 
till fastighetsnämnden i samband med 2004 års budget och att överfö-
ringen görs i samråd med kommunstyrelsekontorets ekonomiavdelning; 
 
att stadsbyggnadsnämndens medel för investeringar till väghållning och 
offentlig belysning överförs till fastighetsnämnden; samt 
 
att verksamhetsöverföringarna skall träda i kraft den 1 januari 2004. 
 
- - - - 
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 Dnr 463/03  003 

§ 153 Förslag till ändringar i reglementet för fastig-
hetsnämnden 
 
Bakgrund 
Nu gällande reglemente för fastighetsnämnden antogs av kommunfull-
mäktige den 14 december 1992, § 249. Under senare år har verksamheten 
utvidgats genom beslut av fullmäktige, dock utan att kompletteringar 
samtidigt skett i nämndens reglemente. De verksamhetsöverföringar från 
stadsbyggnadsnämnden till fastighetsnämnden som nu är aktuella, med 
avseende på ansvaret för drift och underhåll av vägar m.m., ska även de 
framgå av reglementet. 
 
Beslutsunderlag 
* Kommunstyrelsens protokoll 2003-12-01, § 250 
* Finansutskottets protokoll 2003-1118, § 343 
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-10-28 med bilaga 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 
 
att §§ 1, 2 och 4 samt rubriken till § 4 i reglementet för fastighetsnämnden 
erhåller ny lydelse enligt bilagt förslag. 
 
- - - - 
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 Dnr 464/03  003 

§ 154 Förslag till ändringar i reglementet för stads-
byggnadsnämnden 
 

Bakgrund 
Nu gällande reglemente för stadsbyggnadsnämnden antogs av kommun-
fullmäktige den 16 december 1996, § 375, och har därefter ändrats genom 
beslut av kommunfullmäktige den 18 maj 1998 och den 22 februari 1999, 
§ 50. De verksamhetsöverföringar från stadsbyggnadsnämnden till 
fastighetsnämnden som nu är aktuella, med avseende på ansvaret för drift 
och underhåll av vägar m.m., ska även de föranleda justeringar i regle-
mentet. Personuppgiftslagens ikraftträdande motiverar en justering av § 4 i 
reglementet. 
 

I fråga om kommunala deponier för hushållsavfall, där någon aktiv verk-
samhet inte längre pågår, har stadsbyggnadskontoret svarat för vidtagna 
åtgärder såvitt avser deponier på kommunägd mark. Efter överläggningar 
mellan representanter för berörda förvaltningar har enighet nåtts om att 
ansvaret för sådana deponier, oavsett vem som är markägare, bör ligga på 
stadsbyggnadsnämnden. Detta nödvändiggör justeringar i stadsbyggnads-
nämndens reglemente. 
 

Mellan representanter för stadsbyggnadskontoret, miljökontoret och 
kommunstyrelsekontoret pågår f.n. diskussioner om en funktionell upp-
delning av ansvarsområden mellan nämnderna. De förslag till justeringar 
av reglementen som uppkommer genom dessa diskussioner kommer att 
presenteras genom separata ärenden som tas upp senare. 
 

Beslutsunderlag 
* Kommunstyrelsens protokoll 2003-12-01, § 251 
* Finansutskottets protokoll 2003-11-18, § 344 
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-10-29 med bilaga samt PM 
2003-04-07, rev 2003-11-06 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 
 

att §§ 2 och 4 samt rubriken till § 4 i reglementet för stadsbyggnads-
nämnden erhåller ny lydelse enligt bilagt förslag. 
 

- - - - 
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 Dnr 148/03  024 

§ 155 Arvode till ledamöter i arbetsutskotten 
 
Bakgrund 
I samband med att kommunfullmäktige beslutade om nya arvoden till 
förtroendevalda uppdrogs till arvodeskommittén att se över arvoderingen i 
arbetsutskotten. 
 
Arvodeskommittén har genomfört en enkät för att få fram uppgifter om 
hur arbetet har bedrivits i arbetsutskotten under förra mandatperioden. 
 
Den slutsats som arvodeskommittén drar av resultatet från enkäten är att 
det är större skillnader mellan enstaka ledamöter än mellan de olika 
arbetsutskotten; arvodeskommittén föreslår därför att ingen differentiering 
görs mellan de olika arbetsutskotten utan att nuvarande arvoden bibehålls. 
 
Beslutsunderlag 
* Kommunstyrelsens protokoll 2003-12-01, § 252 
* Finansutskottets protokoll 2003-11-18, § 335 
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-11-03  
* Kommunal författningssamling för Sundsvalls kommun 02-12 
 
Överläggning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december 2003 besvarar 
Hans Lennart Wormbs (m) en fråga som intagits i kommunstyrelsens 
protokoll. Han förklarar därvid att det är stora skillnader mellan olika 
ledamöter vad gäller den tid de anser sig behöva för att läsa in handlingar 
och förbereda sig inför ett utskottssammanträde.  
 
Bertil Lindström (m) yrkar återremiss av ärendet för att arvodeskommittén 
skall belysa IFU:s ansvar och ledamöternas ersättning i förhållande till 
andra uppdrag och ersättningsnivåer. 
 
Jacomina Beertema (m) yrkar dels avslag på arvodeskommitténs förslag, 
dels återremiss för att arvodeskommittén skall återkomma med ett förslag 
där AU-ledamöternas ersättning minskats från dagens 4 procent av grund-
beloppet. Hans Lennart Wormbs (m) instämmer i frågan om att minska 
AU-ledamöternas ersättning. 
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Susanne Strömqvist (c) yrkar återremiss med hänvisning till att AU-
ledamöternas ersättning kan differentieras med nämndsordförandenas 
olika arvodesnivåer som utgångspunkt. 
 
Maria Tempé (fp) stöder återremiss. 
 
Ordföranden förklarar att han först kommer att ställa frågan om ärendet 
skall avgöras senare (återremiss) eller om ärendet skall avgöras i dag. Om 
ledamöterna anser att ärendet skall avgöras i dag kommer han att ställa 
Jacomina Beertemas avslagsyrkande mot arvodeskommitténs förslag. 
Ledamöterna godkänner propositionsordningen. 
 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige har beslutat att återremittera 
ärendet till arvodeskommittén. 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att återremittera ärendet till arvodeskommittén för att närmare belysa 
ersättningsnivåer för ledamöter i utskott inom stadsbyggnadsnämnden, 
barn- och utbildningsnämnden m.fl. samt inom IFU. 
 
- - - - 
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 Dnr 465/03  041 

§ 156 Reviderad årsbudget 2004 med plan för eko-
nomin 2005-2006 inklusive investeringar i förvalt-
ningsfastigheter 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsekontoret har i skrivelse daterad den 12 november 2003 
överlämnat reviderat förslag till investeringar i förvaltningsfastigheter för 
åren 2004-2006.  
 
Investeringsförslaget behandlades av finansutskottet den 7 oktober, § 282. 
Utskottet beslöt då att återremittera investeringsbudgeten till kommun-
styrelsekontoret för att komplettera underlaget med de investeringar som 
saknades, exempelvis konstgräsmatta på IP, ombyggnaden av Sticksjö-
skolan och socialnämndens boendeplan. Detta har nu inarbetats i före-
liggande underlag. Fastighetsnämnden har i särskilt beslut föreslagit att 
ventilationsåtgärder i Kyrkmons skola ska prioriteras före ventilations-
åtgärderna i Hedbergska skolan. Om beslut om uppförande av nytt Scen-
hus fattas innebär det att byggnationen år 2004 finansieras med internlån 
och år 2005 och 2006 finansieras ur föreliggande investeringsbudget.  
 
Förslag till förändringar i årsbudget 2004 presenteras på finansutskottets 
sammanträde den 18 november 2003. 
 
Beslutsunderlag 
* Finansutskottets protokoll 2003-11-18, § 336 
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-11-12 med kommunstyrelse-
kontorets arbetsmaterial 2003-11-13 samt bilagor 
 
Överläggning 
Från kommunstyrelsens protokoll den 1 december 2003, § 253 
Lars-Erik Nyberg (s) redogjorde vid finansutskottets sammanträde den 18 
november 2003 för socialdemokraternas och vänsterpartiets förslag till 
förändringar i årsbudget 2004 med plan för 2005-2006. Förändringarna 
bygger på de 17 utredningsuppdrag i budgetprocessen 2004-2006 som 
genomförts. Förslaget innebär följande förändringar: 
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1. Samordnad IT-drift, inkl. upphandling 
2004 1,50 Mkr 
2005 1,80 Mkr 
2006 1,80 Mkr 

2. Samlad löneadministration 
2004 2,00 Mkr 
2005 4,00 Mkr 
2006 6,00 Mkr 

3. Effektivare lokalanvändning av kommunhuset 
2004 
2005   0,5 Mkr 
2006 1,00 Mkr 

4. Samordna fritidsgårdar med andra kommunalt finansierade lokaler 
2004 0,50 Mkr 
2005 1,00 Mkr 
2006 1,00 Mkr 

5. Mindre bortforsling av snö (på försök under 2004) 
2004 0,20 Mkr 
2005 
2006 

6. Skötsel av enskilda vägar överlämnas till andra väghållare 
2004 1,00 Mkr 
2005 2,00 Mkr 
2006 3,00 Mkr 

7. Enskilda vägar – enhetlig bidragsgivning m.m. 
2004 0,50 Mkr 
2005 0,70 Mkr 
2006 0,90 Mkr 

8. Full kostnadstäckning för gångbanerenhållningen 
2004 0,25 Mkr 
2005 0,25 Mkr 
2006 0,25 Mkr 

9. Förändringar i kollektivtrafiken 
2004 1,40 Mkr 
2005 2,30 Mkr 
2006 2,30 Mkr 

 
Effektiviseringar och besparingar avseende stadsbyggnadsnämndens 
verksamhetsområden (pkt. 5-8) används för att förstärka budgeten för 
offentlig belysning samt vinterväghållning. 
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Förändringar av antalet förtroendeuppdrag ska processas ytterligare varför 
förslag kommer i budgetarbetet för 2005. 
 
I övrigt gäller att de tidigare beslutade budgetramarna för nämnderna inte 
ändras. Detta innebär att berörda nämnder har att vidta de förändringar av 
befintlig verksamhet som krävs för att klara sina ramar. 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 1 december 2003 sker överlägg-
ningen i två delar, dels en om årsbudgeten 2004 och dels en om investe-
ringsbudgeten. 
 
Årsbudgeten 2004 
Åsa Möller (m) har frågor om revidering gjorts beträffande skatteintäk-
terna för år 2004 (handlingarna sid. 84). 
 
Ekonomen förklarar att skatteintäkterna för år 2004 har reviderats, dvs. 
sänkts. 
 
Lars Persson (fp) yrkar avslag på punkterna 6 och 7. 
 
Ewa Back (s) yrkar bifall till finansutskottets förslag. 
 
Reinhold Hellgren (c) förklarar att han återkommer i kommunfullmäktige 
vad gäller punkterna 6 och 7, men yrkar i övrigt bifall till finansutskottets 
förslag. 
 
Lars Hillerström (mp) yrkar bifall till finansutskottets förslag med den 
ändringen att punkterna 6 och 7 endast avser år 2004 samt att en utvärde-
ring avseende dessa två punkter görs efter ett år. Han hänvisar även till de 
besparingsförslag som partiet lade fram i juni 2003. 
 
Åsa Möller (m) och Hans Brynielsson (kd) yrkar bifall finansutskottets 
förslag och instämmer i Lars Hillerströms yrkande om utvärdering. 
 
Åsa Möller (m), Lars Persson (fp) och Hans Brynielsson (kd) hänvisar till 
sitt besparingsförlag i juni 2003 samt förklarar att de vill satsa på skolan 
och inom det sociala området samt att de kommer att lägga ett trepartiför-
slag till kommunfullmäktige. 
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Socialdemokraterna och vänsterpartiet förklarar att de ställer sig bakom 
Lars Hillerströms yrkande om utvärdering. 
 
Efter ledamöternas godkännande ställer ordföranden majoritetens förslag 
och vart och ett av de övriga förslagen mot varandra. Hon finner att 
kommunstyrelsen beslutat enligt finansutskottets förslag med det tillägget 
att en utvärdering avseende åtgärder enligt punkterna 6 och 7 skall ske 
efter ett år. 
 
Investeringar 
Lars Persson (fp) anser att rubriken Objekt som påbörjas under 2004 … 
rätteligen bör lyda Objekt som kan påbörjas under 2004 efter beslut av 
finansutskottet. 
 
Ledamöterna enas om att rubriken bör ha den lydelse som Lars Persson 
föreslagit samt att projektering kan påbörjas för de projekt som kommer 
att finnas på listan för objekt som kan påbörjas under 2004 men att beslut 
på sedvanligt sätt skall fattas av finansutskottet. 
 
Åsa Möller (m), med instämmande av Lars Hillerström (m), yrkar att de 
två objekten Småbåtshamn/Gästhamn och Södra Berget Motionsanlägg-
ning senareläggs och placeras under projekt som kan påbörjas under 
2005-2006. 
 
Reinhold Hellgren (c) tar upp objektet Konstgräs IP och yrkar att en 
utredning bör ske om möjligheter att komplettera belysningen och att ha 
konstfryst på IP, allt för att öka nyttjandegraden. 
 
Lars-Erik Nyberg (s) förklarar att en omläggning av IP måste ske under 
fotbollsallsvenskans sommaruppehåll 2004 under EM i fotboll. Om 
omläggningen inte kan ske då, blir det svårt att finna en period i framtiden. 
 
Lars Hillerström (mp) yrkar att objektet Konstgräs IP inte kan godkännas i 
nuläget eftersom ekonomisk kalkyl saknas. 
 
Lars Hillerström (mp) yrkar att det inte skall investeras i ett nytt scenhus. 
Åsa Möller (m) instämmer i detta. 
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Reinhold Hellgren (c) godtar ett förslag av socialdemokraterna och väns-
terpartiet om att den utredning han föreslagit kan ske på sätt som inte 
påverkar omläggningen av konstgräs på IP under uppehållet för EM i 
fotboll 2004. 
 
Efter ledamöternas godkännande ställer ordföranden majoritetens förslag, 
förslaget från moderaterna och förslaget från miljöpartiet mot varandra. 
Hon finner att kommunstyrelse beslutat enligt finansutskottets förslag med 
det tilläget att en utredning skall ske om kompletterande belysning och att 
ha konstfryst på IP. 
 
Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa förslag till reviderad årsbudget 2004 med plan för ekonomi 
2005–2006 inklusive investeringar i förvaltningsfastigheter i enlighet med 
föreliggande förslag; 
 
att efter ett år utvärdera åtgärderna enligt förslagets punkt 6 och 7; samt 
 
att utreda möjligheten att komplettera belysningen och att ha konstfryst på 
IP, dock att denna utredning inte får påverka planeringen och utförandet 
av läggning av konstgräs på IP. 
 
Trepartiförslag 
Sedan kommunstyrelsen hållit sitt sammanträde den 1 december 2003 
inkom ett gemensamt förslag från folkpartiet, moderaterna och kristdemo-
kraterna till kommunfullmäktiges sekretariat den 3 december 2003 
(handlingarna sidan 116).  

Förslag till förändringar av budgetramar 2004 – 2006 (Mkr) 
Nämnd 
 

2004 2005 2006

Socialnämnden (utökad budgetram) + 10 + 13 + 16
Barn- och utbildningsnämnden (utökad budget-
ram) 

+ 6 + 8 + 10

KS/Kommunövergripande (minskad budgetram) - 10 - 14 - 18 
Kulturnämnden (minskad budgetram) - 6 - 7 - 8 
 
Kommunfullmäktige 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december yrkar Lars 
Persson (fp), med instämmande av Ingeborg Wiksten (fp), bifall till 
trepartiförslaget. 
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Åsa Möller (m) yrkar dels bifall till de två första att-satserna i kommunsty-
relsens förslag, dels bifall till trepartiförslaget. Hon yrkar vidare i enlighet 
med sitt yrkande i kommunstyrelsen att de två objekten Småbåts-
hamn/Gästhamn och Södra Berget Motionsanläggning senareläggs och 
placeras under projekt som kan påbörjas under 2005-2006.  
 
Hans Brynielsson (kd) yrkar bifall till trepartiförslaget. Han yrkar vidare 
bifall till de nio punkterna och investeringsbudgeten, dvs. bifall till de två 
första att-satserna i kommunstyrelsens förslag. 
 
Ulla Norgren (fp) yrkar avslag på punkterna 6 och 7. 
 
Mats Mehlin (c) yrkar, som han slutligt bestämmer sig för, dels avslag på 
punkt 6 för åren 2004 och 2005 samt en minskning av sparbeloppet för år 
2006 till en miljon kronor, dels avslag på punkt 7. 
 
Reinhold Hellgren (c) instämmer i Mats Mehlins yrkande och yrkar 
därutöver att kommunstyrelsens budgetram justeras nedåt med två miljo-
ner kronor genom att medlen för marknadsföring och turism minskas och 
att barn- och utbildningsnämndens respektive socialnämndens budgetram 
höjs med en miljon kronor vardera. Han yrkar slutligen bifall till kom-
munstyrelsens förslag. 
 
Ewa Back (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Därefter följer 
replikväxling med Lars Persson (fp) och Ulla Norgren (fp). 
 
Habib Effati (v) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Därefter följer  
replikväxling med Lars Persson (fp). 
 
Lars Hillerström (mp) yrkar i enlighet med sitt yrkande i kommunstyrelsen 
bifall till punkterna 6 och 7 vad avser år 2004 samt att en utvärdering 
avseende dessa två punkter görs efter ett år. Han yrkar vidare att de två 
objekten Småbåtshamn/Gästhamn och Södra Berget Motionsanläggning 
senareläggs och placeras under projekt som kan påbörjas under 
2005-2006.  
 
Ordföranden godtar Lars Hillerströms (mp) hemställan att till protokollet 
få antecknat att han anser att det inte skall investeras i ett nytt scenhus. 
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Därefter följer inlägg av:  
Mikael Gäfvert (m) 
 
K Lennart Andersson (s) – replikväxling med Mats Mehlin (c) och Ulla 
Norgren (fp)  
 
Martin Johansson (s) – replikväxling med Lars Persson (fp) och Andreas 
Jonsson (m)  
 
Leif Nilsson (s) – replikväxling med Mikael Gäfvert (m) och Lars Persson 
(fp)  
 
Habib Efatti (v) 
 
Eva Lohman (m) – replikväxling med Ewa Back (s) 
 
João Pinheiro (s) – replikväxling med Lars Persson (fp)  
 
Ordföranden får ledamöternas godkännande att först behandla punkterna 6 
och 7 för vilka det finns fyra respektive tre yrkanden. 
 
Punkt 6 
Yrkande om avslag  Ulla Norgren (fp) 
Yrkande om besparing med 1 Mkr 2006 Mats Mehlin (c) 
Yrkande om besparing för endast 2004  Lars Hillerström (mp) 
Kommunstyrelsens förslag 2004-2006 Ewa Back (s) m.fl. 
 
Ordföranden ställer de fyra yrkandena mot varandra och finner att kom-
munfullmäktige bifallit kommunstyrelsens förslag. 
 
Punkt 7 
Yrkande om avslag  Ulla Norgren (fp) och 

Mats Mehlin (c) 
Yrkande om besparing för endast 2004  Lars Hillerström (mp) 
Kommunstyrelsens förslag 2004-2006 Ewa Back (s) m.fl. 
 
Ordföranden ställer de tre yrkandena mot varandra och finner att kommun-
fullmäktige bifallit kommunstyrelsens förslag. 
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Ordföranden förklarar att han kommer att ställa vart och ett av följande 
yrkande mot avslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag De tre att-satserna (sidan 115 i handling-

arna) 
Trepartiförslaget Ändringar av budgetramar 2004-2006 

(sidan 116 i handlingarna) 
Reinhold Hellgren (c) Minskning av kommunstyrelsens budget-

ram med två miljoner kronor m.m. 
 
Kommunfullmäktiges ledamöter godkänner denna propositionsordning. 
 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifallit kommunstyrelsens 
förslag, avslagit trepartiförslaget och avslagit Reinhold Hellgrens yrkande. 
 
Ordföranden tar till sist upp Åsa Möllers och Lars Hillerströms yrkande att 
de två objekten Småbåtshamn/Gästhamn och Södra Berget Motions-
anläggning senareläggs och placeras under projekt som kan påbörjas under 
2005-2006. Han finner att kommunfullmäktige avslagit yrkandet. 
 
Ordföranden frågar fullmäktige om det finns ytterligare yrkanden att 
behandla. Han konstaterar därpå att alla framställda yrkanden har prövats 
och att kommunfullmäktige genom olika beslut har beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag.  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 
 
att fastställa förslag till reviderad årsbudget 2004 med plan för ekonomi 
2005–2006 inklusive investeringar i förvaltningsfastigheter i enlighet med 
föreliggande förslag; 
 
att efter ett år utvärdera åtgärderna enligt förslagets punkt 6 och 7; samt 
 
att utreda möjligheten att komplettera belysningen och att ha konstfryst på 
IP, dock att denna utredning inte får påverka planeringen och utförandet 
av läggning av konstgräs på IP. 
 

- - - - 
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Reservationer mot beslutet görs till förmån för eget förslag om ändring av 
budgetram enligt följande: 
 
Trepartiförslaget 
Mikael Gäfvert (m), Jacomina Beertema (m), Eva Lohman (m), Bertil 
Lindström (m), Per Wahlberg (m), Åsa Möller (m), Andreas Jonsson (m), 
Bertil Kjellberg (m) Ante Carlsson (m) och Hans Lennart Wormbs (m), 
Maria Tempé (fp), Pär Hammarberg (fp), Sigge Godin (fp), Anna Westin 
(fp), Maria Lilja (fp), Lars Persson (fp), Mésud Shakely (fp), Ewabritt 
Zetterlund (fp), Göte Stenlund (fp) och Ulla Norgren (fp), Bertil Hörnqvist 
(kd), Karl-Erik Lundin (kd), Birgitta Rönnquist (kd), Hans Brynielsson 
(kd) och Berit Andersson (kd). 
 
Centerpartiet 
Susanne Strömqvist (c), Yvonne Flodén (c), Mats Melin (c), Hans 
Forsberg Svensson (c), Reinhold Hellgren (c), Linnéa Kjellman (c) och 
Jan Olov Sellén (c). 
 

Därtill anmäler centerpartiet reservation vad gäller punkterna 6 och 7 till 
förmån för Mats Mehlins yrkande och anför följande: Beslutet om bespa-
ringar på enskilda vägar är ett slag i ansiktet på de kommuninvånare som 
bor på vår landsbygd. 
 

- - - - 
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§ 157 Valärenden 
 
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 ersättare i valnämnden skall utses. 
 
Don Rösberg (fp) avsäger sig uppdraget som ledamot i kommunfull-
mäktige. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anteckna att förslag till ersättare (fp) i valnämnden lämnas senare; 
 
att bifalla Don Rösbergs (fp) avsägelse av uppdraget som ledamot i 
kommunfullmäktige; 
 
att hos länsstyrelsen hemställa om röstsammanräkning för att utse ny 
ledamot i kommunfullmäktige för Folkpartiet Liberalerna; 
 
att anteckna att förslag till fyllnadsval efter Hans Wiklund (fp) som le-
damot i fastighetsnämnden och ledamot i Utveckling Sundsvall AB 
lämnas senare; 
 
att till ny ledamot i kulturnämnden efter Christer Andersson (s) för 
återstående del av mandatperioden utse nuvarande ersättaren Martti 
Knuuttila (s), Fridhemsgatan 88 A, 854 61 Sundsvall; 
 
att till ny ersättare i kulturnämnden efter Martti Knuuttila (s) för åter-
stående del av mandatperioden utse Arianne Sundman (s), Ollonbacken 
1, 865 31 Alnö; 
 
att till ny ersättare i nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 
integration efter Anneli Fryksell (v) för återstående del av valperioden 
utse Anders Martinsson (v), Bergsgatan 30 B, 852 36 Sundsvall; 
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att anteckna att förslag till fyllnadsval efter Anneli Fryksell (v) som er-
sättare för ombud i Kommunförbundet Västernorrland (Länsförbund) 
lämnas senare; 
 
att till ny ersättare i miljönämnden efter José Pantigoso (s) för återstå-
ende del av valperioden utse Robert Weidman (s), Havrevägen 11, 864 
32 Matfors; samt 
 
att till ersättare i kommunrevisionen för återstående del av valperioden 
utse Kenneth Westin (s), Champinjonvägen 40, 863 34 Sundsbruk 
(uppdraget har varit vakant, se kommunfullmäktiges protokoll 
2002-12-16, § 36). 
 
- - - - 
 
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

 2003-12-15 26 
 

 Dnr 469/03  031 

§ 158 Svar av kommunstyrelsens vice ordförande 
Christer Berglund (s) på en interpellation från 
Sverker Ottosson (mp) om tjänstebilar med förny-
bart bränsle 
 
Med kommunfullmäktiges medgivande framställer Sverker Ottosson 
(mp) den 24 november 2003 en interpellation till kommunstyrelsens 
vice ordförande Christer Berglund (s) om tjänstebilar med förnybart 
bränsle. Interpellationen avslutas med följande fråga: 
 
�� Ämnar du verka för att Sundsvall handlar in enbart fordon som 

drivs med förnybart bränsle såsom etanol? 
 
Kommunstyrelsens vice ordförande Christer Berglund (s) besvarar vid 
dagens sammanträde interpellationen. Det skriftliga svaret finns redovi-
sat i handlingarna till den utdelade tilläggslistan. 
 
Efter inlägg av interpellanten och svarande förklaras debatten vara av-
slutad. 
 
- - - - 
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 Dnr 493/03  031 

§ 159 Interpellation till socialnämndens ordförande 
Martin Johansson (s) från Anna Westin (fp) om vad 
som styr socialnämnden – budgeten eller lagstift-
ningen 
 
Med kommunfullmäktiges medgivande framställer Anna Westin (fp) 
den 15 december 2003 en interpellation till socialnämndens ordförande 
Martin Johansson (s) om vad som styr socialnämnden – budgeten eller 
lagstiftningen. Interpellationen avslutas med följande fråga: 
 
”Kan du, med anledning av den situation som idag råder inom social-
nämndens ansvarsområde och med de ytterligare besparingar som be-
slutats, försäkra att socialförvaltningens arbete fortsättningsvis kommer 
att bedrivas professionellt och med de behövandes lagstiftade rättighe-
ter i främsta rummet?” 
 
Socialnämndens ordförande Martin Johansson (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 av-
slutad. 
 
- - - - 
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 Dnr 518/03  032 

§ 160 Fråga till kulturnämndens ordförande 
Margareta Johansson (s) från Mésud Shakely (fp) 
om vad som hände med pengarna från försälj-
ningen av Idrottsparkens gräs 
 
Med kommunfullmäktiges medgivande framställer Mésud Shakely (fp) 
den 15 december 2003 en fråga till kulturnämndens ordförande 
Margareta Johansson (s) om vad som hände med pengarna från försälj-
ningen av Idrottsparkens gräs. Frågan avslutas med följande frågor: 
 
�� Hur gick försäljningen och hur mycket inbringade den? 
�� Kommer dessa pengar att användas till att bekosta det nya konstgrä-

set i IP? 
 
Margareta Johansson (s) besvarar frågan omgående. 
 
- - - - 
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§ 161 Fråga till socialnämndens ordförande Martin 
Johansson (s) från Hans Lennart Wormbs (m) om 
lokalhyran för dagcentret i Kvissleby 
 
Med kommunfullmäktiges medgivande framställer Hans Lennart 
Wormbs (m) den 15 december 2003 en fråga till socialnämndens ordfö-
rande Martin Johansson (s) om en tidningsartikel om flyttning av dag-
centraler i vilken det sägs att i Kvissleby är hyran för de nuvarande lo-
kalerna 1 586 kronor/m² och att hyreskontraktet löper till 2008. Frågan 
avslutas med följande frågor: 
 
�� Är dess uppgifter riktiga? 
�� Om inte, vad är hyran och kontraktstiden för dagcenterlokalerna i 

Kvissleby? 
 
Martin Johansson (s) besvarar frågan omgående. 
 
- - - - 
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§ 162 Förteckning över motioner som förhandsre-
mitterats till kommunstyrelsen enligt 31 § arbets-
ordningen för kommunfullmäktige i Sundsvall 
 
Motion (c) om stöd till folkbildning. 
 
- - - - 
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Avslutning 
 
Ordföranden Fredd Sandberg (s) lämnar en kort redogörelse över kom-
munfullmäktiges sammanträden under året. Han uppehåller sig särskilt 
vid septembersammanträdet i Stöde som präglades av en mycket god 
stämning. Han tillönskar kommunfullmäktige en God Jul och Gott Nytt 
År. 
 
Vice ordföranden Hans Lennart Wormbs (m) tillönskar Fredd Sandberg 
och hans familj en God Jul och Gott Nytt År. 
 
- - - - 
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