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Tid 
Ajournering 

Klockan 13.00 – 17.00 
Klockan 15.00 – 15.20 

Plats Kommunfullmäktigesalen i kommunalhuset 

Beslutande Närvarande ledamöter och ersättare enligt bilaga 1 

Sekreterare Åke Svensson 

Justeras 2007-04-02 

  

  

Underskrifter sekr. Åke Svensson 

  

 ordf. Hans Lennart Wormbs  

  

 just. Sven Bredberg  Hans Brynielsson 

  

 Protokollet omfattar §§ 93–113 

  

 Tillkännagivandet angående justering av detta protokoll anslaget på 
Sundsvalls kommuns anslagstavla i Sundsvalls kommunalhus 
2007-04-02, betygar 

 Ex officio 

  

 Åke Svensson 
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§ 93 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 Sven Bredberg och Hans Brynielsson med 
Annicka Burman och Håkan Byberg som ersättare i händelse av förhin-
der för Sven Bredberg och Hans Brynielsson. 

Noteras att § 108 behandlades direkt efter denna ärendepunkt. 

– – – – 
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§ 94 Information från kommundirektören 
Kommundirektören informerar om aktuella frågor:  

Ansvarskommitténs uppdrag 
• Analysera strukturen och uppgiftsfördelningen inom och mellan 

staten och den samlade kommunala sektorn 
• Regional utveckling och hälso- och sjukvård 

Ansvarskommitténs förslag 
• 6-9 direktvalda regionkommuner 

o hälso- och sjukvård 
o regional utveckling och tillväxt 

• 6-9 nya län 
• Utvecklad samverkan staten/regionkommunerna 
• Ingen ny indelning av primärkommunerna 
• Tillsyn bör, i princip, utföras av staten 

Ansvarskommitténs kriterier 
• Gemensam läns- och regionkommunindelning 
• 1-2 miljoner invånare. Inte utan starka skäl mindre än en halv mil-

jon 
• Regionsjukhus eller samarbete med en regionkommun som har det 
• Universitet med betydande fasta forskningsresurser 
• Arbetsmarknadsregionerna, så som de beräknas se ut 2030, utgör 

byggstenar och bör inte delas om inte mycket starka skäl föreligger 
• Län och regionkommuner avgränsas så långt möjligt så att med-

borgarna kan känna anknytning dit 

Tidplan 
• Remiss 21 september 2007 
• Inriktningsproposition 
• Tre förhandlingsmän 
• Självorganisering fr.o.m. 2007 
• Klart till valet 2010 alt. 2014 
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Information om Ansvarskommittén 
22 mars • Kommunförbundet Y-län 
23 mars • Sundsvallsregionen 

3 maj • SKL Remisskonferens 
3 maj • Möte med näringslivet 
3 maj • Möte för allmänheten 

 

Välkommen till Sundsvall – Norrlands huvudstad 
• Kommunalrådet Jens Nilsson i Östersund är positiv (även om han 

betraktar det som ett ”jippo”) och menar att ju starkare Sundsvall 
och Trondheim blir desto bättre för Östersund. 

• Kommunalrådet Anders Gäfvert i Härnösand anser att alla får 
marknadsföra sig som de vill men han finner det ”häpnads-
väckande” att länsstyrelsen ”sponsrar” satsningen. 

• Landshövding Gerhard Larsson ser inget upprörande i ”spons-
ringen”. Han säger att länsstyrelsen stöttar kommunerna i deras 
marknadsföring utan att lägga sig i detaljerna. 

• Kommunalrådet Elvy Söderström i Örnsköldsvik avböjer att 
kommentera innan hon hunnit analysera läget men säger generellt 
att man ska marknadsföra sig själv och inte köra kampanjer mot 
varandra. 

• Oppositionsrådet Anders Ågren i Umeå menar att Umeå betraktat 
sig som Norrlands huvudstad i 10-20 år och känner sig trygga i den 
positionen. Han tycker det är jättebra att Sundsvall satsar eftersom 
konkurrensen sporrar. 

Position Sundsvall 
Ett EU-projekt där bl.a. Sundsvalls kommun och Sundsvalls Arena AB 
ingår. 

Några organisationsförändringar 
• Lön & pension 
• Enhet för rehabilitering 
• Informationsavdelning 
• IT-Service/IT-Stab 
 

– – – – 
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§ 95 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. 
 
Ingvar Jacobsson talar om Sundsvall som Norrlands huvudstad men 
ställer ingen fråga. 
 
En person vars namn inte uppfattades undrar om barn- och utbildnings-
nämnden tänker ompröva sitt beslut om besparingar för grundskolan. 
 
Martin Johansson (s), ordförande i barn- och utbildningsnämnden, 
besvarar frågan.  
 
Ordföranden konstaterar därefter att det inte finns fler frågor från all-
mänheten. 
 
– – – – 
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§ 96 Korta frågor - korta svar 
Linnéa Kjellman (c) om antalet så kallade gröna företag vid morgon-
dagens företagarbesök; frågan besvaras av kommunstyrelsens 
ordförande Anita Bdioui (s).  
 
Maria Lilja (fp) om bekämpning av mobbning och kränkande 
behandling i olika former inom skolan; frågan besvaras av barn- och 
utbildningsnämndens ordförande Martin Johansson (s).  
 
Habib Effati (v) om flyttning av integrationsenheten vid förvaltningen 
för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration ut ur kommun-
huset; frågan besvaras av nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning 
och integrations ordförande João Pinheiro (s).  
 
Linnéa Kjellman (c) om att kommunen enligt en artikel i Dagbladet den 
23 mars 2007 säger nej till vårdnadsbidrag; frågan besvaras av barn- 
och utbildningsnämndens ordförande Martin Johansson (s).  
 
– – – – 
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§ 96a Information från företagens organisationer 
Ordföranden välkomnar Tommy Schavon, regionchef Företagarna och 
Malin Wehlin, regionchef Svenskt Näringsliv, och meddelar att Dick 
Jansson, verkställande direktör Handelskammaren Mittsverige, fått 
förhinder. 
 
Tommy Schavon och Malin Wehlin tar upp bl.a. följande punkter: 
• Näringslivet i Sundsvalls kommun 
• Företagens åsikter om det lokala företagsklimatet 

o Svenskt Näringslivs undersökning om lokalt företagsklimat 
• Vilka behov har småföretagen? 
• Sundsvalls kommuns service gentemot företagen 
• Viktiga framtidsfrågor 

o Infrastruktur 
o Attityder 
o Basindustrin i regionen 
o Kompetensförsörjning 

 
Frågor ställs av: 
Gunilla Molin (kd) 
Ewa Back (s) 
Mikael Gäfvert (m) 
Ingeborg Wiksten (fp) 
Mathias Rex (mp) 
Reinhold Hellgren (c) 
Anette D Martins (c) 
Magnus Sjödin (m) 
Lena Österlund (s) 
 
Tommy Schavon och Malin Wehlin besvarar frågorna. 
 
Ordföranden tackar Tommy Schavon och Malin Wehlin för 
informationen som pågått drygt en timme. 
 
– – – – 
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§ 97 Utfrågning av representanter för socialnämn-
den 

Ordföranden meddelar att i dag ges fullmäktiges ledamöter möjlighet 
att enligt arbetsschemat ställa frågor till ordföranden i socialnämnden 
Lena Österlund (s) och förvaltningschef Ulf Johansson. 
 
Först håller Lena Österlund (s) en kort allmän inledning och nämner 
bl.a. att det behövs fler familjehem. Därefter redogör Ulf Johansson 
något om ekonomi och om statistik för socialnämnden. 
 
Sammanträdet ajourneras klockan 15.00 – 15.20.  
 
När sammanträdet återupptas ställs frågor av: 
Reinhold Hellgren (c) 
Mathias Rex (mp) 
Lars Persson (fp) 
Christina Nordenö (s) 
Kjell Bergkvist (c) 
Stefan Alm (m) 
Martti Knuuttila (s) 
Rodney Engström (m) 
 
Frågorna besvaras av Lena Österlund (s) och Ulf Johansson. 
 
Ordföranden tackar dem som informerat och ställt frågor. 
 
– – – – 
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Dnr 563/05  459 
 

§ 98 Förslag till renhållningsordning med avfalls-
plan och lokala föreskrifter för Sundsvalls 
kommun 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 
 
att anta upprättat förslag till renhållningsordning med avfallsplan 

och lokala föreskrifter. 

Bakgrund 
Kommunerna är enligt miljöbalken skyldiga att upprätta en renhåll-
ningsordning med avfallsplan och lokala föreskrifter om avfallshanter-
ing. Kommunfullmäktige har under 2001 antagit renhållningsordning 
för Sundsvalls kommun med giltighet för åren 2001-2004. Giltighets-
tiden har därefter förlängts t.o.m. 2007. 
 
Förändringar av lagstiftningen inom avfallsområdet innebär att avfalls-
planen och de lokala föreskrifterna behöver ses över. Ett annat skäl till 
översynen är att avfallsplanen och de lokala föreskrifterna ska ligga till 
grund för ny upphandling av entreprenör för hämtning av hushålls-
avfall. 

Överläggning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 mars 2007 yrkar  
Kim G Ottosson (v) bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Inlägg görs av Sigge Godin (fp) och Kjell Bergkvist (c).  

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2007-03-12, § 125 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-02-19 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse om remissvar 2007-02-19 
• Miljönämndens protokoll 2007-01-17, § 5 
• Miljökontorets skrivelse 2007-01-01 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2007-01-09, § 8 
• Stadsbyggnadskontorets reviderade skrivelse 2007-01-09 
• Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse 2007-01-02 
• Sundsvall Energi AB:s skrivelse 2006-12-18 
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• Remissvar från REKO Sundsvall AB, 2006-12-04 
• Remissvar från Räddningstjänsten Sundsvall-Timrå, 2006-11-28 
• Remissvar från Moderaterna, 2007-01-08 
• Synpunkter från Vänsterpartiet, 2007-01-03 
• Protokoll från Kultur- och tekniknämnden, 

Timrå kommun, 2006-12-14, § 100 
• Synpunkter från Villaägarna i Sundsvall M O, 2007-01-02 
• Synpunkter från Gunnar Lindberg, 2006-12-18 
• Yttrande från Länsstyrelsen Västernorrlands län, 2006-12-20 
• Checklista hållbarhetsperspektiv, 2006-11-23 
• Förslag till avfallsplan jämte 10 bilagor, kommunstyrelsekontoret, 

2007-02-19 
 
– – – – 
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Dnr 473/06 100 
 

§ 99 Uppföljning av arbete enligt barnkonventio-
nen 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 
 
att påminna nämnder och bolag om att arbetet med att efterleva 

barnkonventionen behöver ske systematiskt och kontinuerligt; 
samt 
 

att lägga uppföljningen till handlingarna. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige har beslutat att Sundsvalls kommun skall efterleva 
FN:s barnkonvention. En uppföljning skall göras varje mandatperiod. 
 
Under hösten 2006 gavs tillfälle för att beskriva vad kommunfull-
mäktiges beslut inneburit för respektive verksamhet för förvaltningar, 
nämnder och bolag. 
 
I samverkan med Rädda Barnen har utbildning erbjudits vid två till-
fällen till förvaltningar, nämnder och bolag som stöd för att kunna följa 
barnkonventionen. 
 
De inkomna redovisningarna innehåller många goda exempel på hur 
verksamheterna tar hänsyn till barn och ungdomar. Samtidigt behövs 
ett fortsatt utvecklingsarbete. Kommunstyrelsekontoret har lämnat 
kommentarer till respektive förvaltning och bolag utifrån dess redovis-
ning. Vid kommande uppföljningar bör bl.a. dessa kommentarer tas till 
vara. 
 
Vad gäller ungdomars inflytande finns tydliga kopplingar till kommu-
nens program för ungdomsinflytande. Uppdraget att öka ungdomars 
möjligheter till påverkan gäller för alla nämnder och bolag. 
 
Därutöver bör särskild uppmärksamhet riktas till funktionshindrade 
barn och ungdomar och deras föräldrar och vårdnadshavare. Finns det 
t.ex. möjlighet till avskild omklädning och dusch för en kvinna som 
tillsammans med sin tonårige utvecklingsstörde son besöker en anlägg-
ning? 
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Frågor om detta område har inte specifikt ställts i samband med denna 
uppföljning men skulle kunna ingå vid nästa uppföljning. Frågan illu-
strerar behovet av fortsatt utveckling och konkretisering av verksam-
heterna utifrån barnkonventionens innebörd. 
 
Vidare är det till fördel om det dokumenteras hur förslag från barn, 
ungdomar och föräldrar hämtas in och hur förslagen sedan behandlas 
av företaget. 
 
Deltagandet vid de utbildningar som arrangerats hade kunnat vara 
större. 
 
Med tanke på vikten av att följa barnkonventionen och att nya förtroen-
devalda och nyanställda tjänstemän tillkommer bör utbildning i barn-
konventionen med tillfälle till diskussion arrangeras minst en gång per 
mandatperiod. 

Överläggning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 mars 2007 yrkar 
Gunilla Molin (kd) bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Inlägg görs av Maria Lilja (fp), Reinhold Hellgren (c), João Pinheiro 
(s), Börje Bergström (s), Anita Bdioui (s), Kim G Ottosson (v), Lena 
Österlund (s), Martin Johansson (s) och Hans Lennart Wormbs (m). 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag.  

Protokolls anteckning 
På förslag av Lars Persson (fp) vari Anita Bdioui (s) instämmer beslutar 
kommunfullmäktige om följande protokollsanteckning: 
 
Att i kommande uppföljning av barnkonventionen särskilt belysa 
jämställdhet mellan flickor och pojkar. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2007-03-12, § 126 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-02-15 
 
– – – – 
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Dnr 544/06  449 
 

§ 100 Organisatorisk placering av frågor om kollek-
tivtrafik, livsmiljö, folkhälsa, Agenda 21 och 
samhällsplanering 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 
 
att ansvaret för att till kommunstyrelsen bereda ärenden om kollek-

tivtrafik, inbegripet färdtjänst, och övergripande samhällsplane-
ring flyttas från kommunstyrelsekontoret till stadsbyggnads-
kontoret; 
 

att ansvaret för att till kommunstyrelsen bereda ärenden om livs-
miljö och folkhälsa, inklusive barnkonventionen, drogförebyg-
gande arbete och handikappråd, flyttas från kommunstyrelse-
kontoret till miljökontoret; 
 

att ändringarna i beredningsansvaret, med följande organisations-
förändringar, genomförs från och med den 1 maj 2007; samt 
 

att uppdra till kommunstyrelsen att per den 1 maj 2007 ändra bud-
getramarna för kommunstyrelsen, stadsbyggnadsnämnden och 
miljönämnden som en följd av det ändrade beredningsansvaret. 

Bakgrund 
Den 5 december 2006 beslutade kommunstyrelsens samordningsutskott 
att uppdra åt kommunstyrelsekontoret att återkomma med förslag om 
hur livsmiljöfrågor, inkl folkhälsa och Agenda 21, kan beredas av mil-
jökontoret, samt att uppdra åt kommunstyrelsekontoret att återkomma 
med förslag om hur samhällsplanering inkl kollektivtrafik och färd-
tjänst kan beredas av stadsbyggnadskontoret. 
 
Utredningen har genomförts av kommunstyrelsekontoret i samråd med 
stadsbyggnadskontoret och miljökontoret. 
 
Inom kommunstyrelsekontoret bedöms samtliga medarbetare vid eko-
nomiavdelningens kollektivtrafikenhet vara berörda och vid utveck-
lingsavdelningen berörs medarbetare som arbetar med övergripande 
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samhällsplanering, infrastruktur och kommunikationer samt Agenda 21 
och folkhälsa av aktuell organisationsförändring. 
 
Samtliga berörda medarbetare vid kommunstyrelsekontoret har infor-
merats och beretts möjlighet att delta i arbetet med organisationsföränd-
ringen och information har skett vid samliga berörda förvaltningar. 
 
Utvecklingsavdelningen har i dagsläget 14 tillsvidareanställda och 3 
visstidsanställda. Avdelningen har en stor verksamhetsbredd i förhål-
lande till antalet anställda och sedan 2004 är verksamheten indelad 
följande verksamhetsområden: 
 

• Näringslivsutveckling 
• Övergripande samhällsplanering 
• Infrastruktur och kommunikationer 
• Livsmiljö Sundsvall 
 

Förvaltningarna bedömer att inom berörda verksamhetsområden bör 
arbetet med Sundsvallsregionen kvarstå vid kommunstyrelsekontoret 
liksom de delar som utifrån tillväxt- och näringslivsperspektiv för 
hamn- och flygfrågor berör infrastruktur och kommunikationer inom 
Sundsvallsregionen. Dessutom kvarstår ansvaret för kommunens age-
rande i den nationella infrastrukturplaneringen. Även kommunens stati-
stik- och prognosfunktion bör kvarstå vid utvecklingsavdelningen då 
uppgifterna har kommunövergripande nytta. 
 
Till stadsbyggnadskontoret överförs övergripande samhällsplanering 
som omfattar ansvar för översiktsplanering, energiplanering, avfalls-
planering, bostadsförsörjningsplanering samt medverkan i infrastruk-
tursplaneringens idé- och förstudier. Även utvecklingsavdelningens 
ansvar för tågtrafikplanering, och samarbetsavtalet med Vägverket fö-
reslås överföras till stadsbyggnadskontoret. 
 
Till miljökontoret överförs Agenda 21 omfattande livsmiljöbokslut, 
livsmiljöbarometer, livsmiljöalmanacka, medverkan i olika regionala 
och nationella projekt, Agenda 21-nätverket, hantering av bidrag till 
klimatinvesteringsprogram, folkhälsofrågor inkl ansvar för folkhälso-
råd, drogförebyggande arbete enligt program mot alkohol och andra 
droger, handikappfrågor och handikappolitiskt program samt uppfölj-
ning av barnkonventionen. Som tidigare beslutats sker flera av verk-
samhetsuppföljningarna via livsmiljöbokslutet. 
 
Vid kollektivtrafikenheten har nyligen genomförts en översyn av en-
hetens arbetsuppgifter, organisation och bemanning. Hela verksam-
heten är aktuell för överflyttning men driftsbudgeten för kollektivtrafik 
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och färdtjänst kvarstår hos kommunstyrelsen. Genomförandet av EU-
projektet Bustrip överflyttas till stadsbyggnadskontoret men ansvaret 
för projektet kvarstår vid kommunstyrelsekontoret tills projektet slut-
förs. 
 
En överflyttning av samhällsplanering och kollektivtrafik till stads-
byggnadskontoret förbättrar möjligheten till en samordning mellan de-
taljplanering, översiktsplanering, samt regional planering. Dessutom 
samlas hela ansvaret för infrastrukturutredningar inom stadsbyggnads-
kontoret. Till stadsbyggnadskontoret överförs 3,0 tjänster för arbete 
med övergripande samhällsplanering samt 5,0 tjänster för kollektiv-
trafik och färdtjänst. 
 
Genom organisationsförändringen och genom det beslut om utökad 
budget som kommunfullmäktige tagit för verksamhetsområdet livs-
miljö, Agenda 21, folkhälsa kan verksamheten samordnas och utveck-
las på ett positivt sätt inom miljökontoret. Från kommunstyrelsekonto-
ret överförs 2,0 tjänster för arbetet med Agenda 21 och folkhälsa till 
miljökontoret. Till den ena tjänsten, hälsoplanerartjänsten, skall rekry-
tering ske. 
 
För all överflyttad verksamhet föreslås att ärenden bereds av förvalt-
ningarna direkt mot kommunstyrelsens utskott för att effektivisera och 
förkorta handläggningstiden. 
 
Kommunstyrelsen förslås få i uppdrag att per den 1 maj 2007 
genomföra erforderlig justering av budgetramar samt att justera 
ackumulerat överskott för folkhälsa och drogförebyggande arbete med 
anledning av organisationsförändringen. 
 
Kommunstyrelsekontoret bedömer att de förslagna organisationsför-
ändringarna bidrar till att samordningsvinster uppnås i verksamheterna. 

Överläggning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 mars 2007 görs inlägg 
av Annelie Luthman (fp) och Anita Bdioui (s). 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2007-03-12, § 127 
• Protokoll från förhandling enligt 11 § MBL, 2007-03-07, § 1 

(handlingarna sidorna 160-161) 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-02-19 
 
– – – –  
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Dnr 412/05  101 
 

§ 101 Organisatorisk placering av Lön och pension 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 
 
att enheten Lön och pension organisatoriskt flyttas från kommun-

styrelsekontoret till fastighetskontoret från och med den 1 maj 
2007; 
 

att fastighetsnämnden får i uppdrag att arbeta fram ett förslag till 
debiteringsmodell för löneadministrationen att genomföras  
från och med den 1 januari 2008; samt 
 

att kommunstyrelsen har kvar det ekonomiska ansvaret för löne-
administrationen under återstoden av år 2007. 

Bakgrund 
I det principbeslut som finansutskottet i juni 2006 tog i anslutning till 
hanteringen av serviceutredningen står bl.a. att Lön och pension förs till 
en serviceenhet vid fastighetskontoret men först när serviceutredningen 
etapp 2 är beslutad och det står klart vad som ska ingå i en sådan 
serviceenhet. 

 
Etapp 2 i serviceutredningen är inte påbörjad. 
 
Från att historiskt sett varit en funktion med starka drag av centralstyr-
ning har löneadministrationen i takt med introduktionen av nya 
IT-system alltmer utvecklats till en mer renodlad servicefunktion. En-
hetligheten ligger i själva systemlösningen medan det mycket väl låter 
sig göras att de olika verksamheterna själva kan välja hur man vill ar-
beta i det systemet, vilka tjänster man vill ha från den centrala enheten 
och vilka funktioner man vill se utvecklade i systemet. 
 
En sådan utpräglad serviceverksamhet hör egentligen inte hemma vid 
kommunstyrelsekontoret. Verksamheten torde få bättre möjligheter att 
utveckla sin serviceroll i samarbetet med övriga gemensamma service-
funktioner. 
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Parallellen med kommunens nya IT-organisation är uppenbar. Frågor 
av för hela organisationen gemensam karaktär tas upp till diskussion i 
det användarråd som nu bildats där besluten i gemensamma frågor i 
förekommande fall fattas av personaldirektören. Frågor gällande en-
staka förvaltningarnas verksamhet löses via överenskommelser mellan 
servicelämnaren - Lön och pension - och servicemottagaren – den be-
rörda förvaltningen. 
 
Eftersom det redan finns ett principbeslut om att enheten bör flytta 
finns det heller inte några skäl att vänta. Verksamheten borde redan i 
dag kunna inordnas i fastighetskontorets organisation. 
 
I avvaktan på en organisatorisk förändring hamnar Lön och pension i 
ett slags vänteläge som vare sig är bra för personalen eller utvecklingen 
av verksamheten. Kommunstyrelsekontoret föreslår därför att Lön och 
pension förs över till fastighetskontoret från och med den 1 maj 2007. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2007-03-12, § 128 
• Protokoll från förhandling enligt 11 § MBL, 2007-03-07, § 2  
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-02-22 
 
– – – – 
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Dnr 546/06  030 
 

§ 102 Svar på motion (fp) om skyndsam genomlys-
ning av överförmyndarnämndens verksam-
het 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 
 

att bifalla motionen; 
 

att ge kommunstyrelsen i uppdrag att besluta om direktiv för utred-
ningen; samt 
 

att redovisning sker till kommunfullmäktige senast under hösten 2007.

Bakgrund 
Folkpartiet liberalerna yrkar i en motion att kommunfullmäktige be-
slutar att skyndsamt göra en genomlysning av överförmyndarnämndens 
verksamhet. Motionären pekar bl.a. på att kommunrevisionen under 
hösten 2006 genomförde en granskning av överförmyndarnämnden, 
vilken utmynnade i påpekanden och brister i administrativa och eko-
nomiska rutiner. Därtill har allvarlig kritik framförts från gode männens 
sida om bristen på utbildning och stöd för uppdraget. Det förefaller, 
enligt motionären, vidare finnas bristande rutiner när det gäller kontroll 
och uppföljning av dem som utses till gode män. 
 
Detta ger, enligt motionären, en beskrivning av verksamheten som inte 
är tillfredsställande. Eftersom verksamheten är mycket betydelsefull för 
många människor gör de brister som påpekats från många håll det an-
geläget att ta i frågan och agera för en förbättring. 

Överläggning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 mars 2007 görs inlägg 
av Sigge Godin (fp).  

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2007-03-12, § 129 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-02-08 
• Överförmyndarnämndens protokoll 2007-01-30,§ 2 
• Överförmyndarnämndens yttrande 2007-01-30 
• Motion från Folkpartiet 2006-12-19 
 
– – – –
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Dnr 1/07  102 
 

§ 103 Valärenden 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anteckna att förslag till ny ledamot av gode män i jordbruks- 

och skogsbruksfrågor efter Hans Eric Bergman (s) för återstå-
ende del av valperioden lämnas senare; 
 

att anteckna att förslag till ny ledamot i kommunstyrelsen efter 
Christer Berglund (s) för återstående del av valperioden lämnas 
senare; 
 

att anteckna att förslag till ny vice ordförande i kommunstyrelsen 
efter Anita Bdioui (s) för återstående del av valperioden lämnas 
senare; 
 

att till Huvudmän i Sparbanksstiftelsen välja Jan-Åke Halvarsson 
(s), Gunda Näsman Halvarsson (m) och Ewa Kirrander (fp); 
 

att bifalla Stefan Hannings (s) avsägelse av uppdraget som ersät-
tare i kommunfullmäktiges 4:e valkrets för Arbetarepar-
tiet-Socialdemokraterna; 
 

att hos länsstyrelsen hemställa om röstsammanräkning för att utse 
ny ersättare i kommunfullmäktiges 4:e valkrets för Arbetare-
partiet-Socialdemokraterna; 
 

att bifalla Maj-Louise Englunds (c) avsägelse av uppdraget som 
ledamot i kultur- och fritidsnämnden; 
 

att till ny ledamot i kultur- och fritidsnämnden efter Maj-Louise 
Englund (c) för återstående del av valperioden utse Ingela 
Melin (c),  
 

att bifalla Dick Sörholms (mp) avsägelse av uppdraget som leda-
mot i nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integ-
ration; 
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att till ny ledamot i nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning 

och integration efter Dick Sörholm (mp) för återstående del av 
valperioden utse Bengt Nilsson (mp), Gränsgatan 7 1 tr, 852 38 
Sundsvall; 
 

att bifalla Anna Bjarbys (fp) avsägelse av uppdraget som ersättare 
i kommunfullmäktige för Folkpartiet liberalerna; 
 

att hos länsstyrelsen hemställa om röstsammanräkning för att utse 
ny ersättare i kommunfullmäktige för Folkpartiet liberalerna; 
 
till ledamöter i Stadsbacken AB (7) utse 
Lars-Erik Nyberg (s), Sadelvägen 1, 857 52 Sundsvall 

att 

Anita Bdioui (s), Torsdagsvägen 42, 863 34 Sundsbruk 
Claes Stockhaus (v), Kårsta 104, 860 40 Indal 
Birgitta Skoglund (mp), Vikingavägen 36, 857 41 Sundsvall 
Magnus Sjödin (m), Ekebovägen 2 D, 863 35 Sundsbruk 
Mats Johan Adner (m), Sparvhöksvägen 10, 856 41 Sundsvall 
Susanne Strömqvist (c), Sköle 152, 864 91 Matfors 
 
Revisor (lekmanna): Mikael Gäfvert (m), Fridhemsgatan 94 
D, 854 61 Sundsvall 
Revisorssuppleant (lekmanna): Göte Stenlund (fp), Törnros-
vägen 4 H, 857 40 Sundsvall 
Ordförande: Lars-Erik Nyberg 
Vice ordförande: Anita Bdioui 
 
till ledamöter i Sundsvall Energi AB (7) utse 
Kjell B Andersson (s), Medborgargatan 69, 856 31 Sundsvall 
Anders Hedenius (s), Västbovägen 5, 862 41 Njurunda 
Inger Svensson (s), Slädatvåvägen 58, 865 91 Alnö 
Gunnar Farm (mp), Ludvigsbergsvägen 37, 852 34 Sundsvall 
Roger Fastesson (m), Essviksvägen 4 A, 862 34 Kvissleby 
Lennart Strandberg (m), Trelleborgsvägen 20, 857 30 
Sundsvall 
Mats Zetterberg (fp), Hermelinvägen 21, 862 32 Kvissleby 
 
Revisor (lekmanna): Ulf Broman (s), Klackvägen 46, 856 53 
Sundsvall 
Revisorssuppleant (lekmanna): Mikael Gäfvert (m), Frid-
hemsgatan 94 D, 854 61 Sundsvall 
Ordförande: Kjell B Andersson 
Vice ordförande: Anders Hedenius 
 

att 
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att till ledamöter i Sundsvall Elnät AB (5) utse 

Kjell B Andersson (s), Medborgargatan 69, 856 31 Sundsvall 
Roland Grafström (s), Basgränd 3 A, 856 44 Sundsvall 
Erik-Olov Sundkvist (v), Västra Långgatan 51, 852 37 Sunds-
vall 
Roger Fastesson (m), Essviksvägen 4 A, 862 34 Kvissleby 
Mats Zetterberg (fp), Hermelinvägen 21, 862 32 Kvissleby 
 
Revisor (lekmanna): Ulf Broman (s), Klackvägen 46, 856 53 
Sundsvall 
Revisorssuppleant (lekmanna): Mikael Gäfvert (m), Frid-
hemsgatan 94 D, 854 61 Sundsvall 
Ordförande: Kjell B Andersson 
Vice ordförande: Roland Grafström 
 

att till ledamöter i Reko Sundsvall AB (7) utse 
Kjell B Andersson (s), Medborgargatan 69, 856 31 Sundsvall 
Anders Hedenius (s), Västbovägen 5, 862 41 Njurunda 
Inger Svensson (s), Slädatvåvägen 58, 865 91 Alnö 
Gunnar Farm (mp), Ludvigsbergsvägen 37, 852 34 Sundsvall 
Roger Fastesson (m), Essviksvägen 4 A, 862 34 Kvissleby 
Lennart Strandberg (m), Trelleborgsvägen 20, 857 30 
Sundsvall 
Mats Zetterberg (fp), Hermelinvägen 21, 862 32 Kvissleby 
 
Revisor (lekmanna): Ulf Broman (s), Klackvägen 46, 856 53 
Sundsvall 
Revisorssuppleant (lekmanna): Mikael Gäfvert (m), Frid-
hemsgatan 94 D, 854 61 Sundsvall 
Ordförande: Kjell B Andersson 
Vice ordförande: Anders Hedenius 
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att till ledamöter i Korstaverkets Förvaltning AB (7) utse 

Kjell B Andersson (s), Medborgargatan 69, 856 31 Sundsvall 
Anders Hedenius (s), Västbovägen 5, 862 41 Njurunda 
Inger Svensson (s), Slädatvåvägen 58, 865 91 Alnö 
Gunnar Farm (mp), Ludvigsbergsvägen 37, 852 34 Sundsvall 
Roger Fastesson (m), Essviksvägen 4 A, 862 34 Kvissleby 
Lennart Strandberg (m), Trelleborgsvägen 20, 857 30 
Sundsvall 
Mats Zetterberg (fp), Hermelinvägen 21, 862 32 Kvissleby 
 
Revisor (lekmanna): Ulf Broman (s), Klackvägen 46, 856 53 
Sundsvall 
Revisorssuppleant (lekmanna): Mikael Gäfvert (m), Frid-
hemsgatan 94 D, 854 61 Sundsvall 
Ordförande: Kjell B Andersson 
Vice ordförande: Anders Hedenius 
 

att till ledamöter i Mitthem AB (5) utse 
Fredd Sandberg (s), Torsdagsvägen 42, 863 34 Sundsbruk 
Birgitta Skoglund (mp), Vikingavägen 36, 857 41 Sundsvall 
John Östlund (s), Tornvägen 2, 865 33 Alnö 
Tom Emanuelz (m), Kungsvägen 7, 856 40 Sundsvall 
Sigge Godin (fp), Kaptensgatan 7, 852 38 Sundsvall 
 
Revisor (lekmanna): Olle Åkerlund (s), Skonertvägen 3, 
865 32 Alnö 
Revisorssuppleant (lekmanna): Bo Byström (v), Törnrosvä-
gen 4 C, 857 40 Sundsvall 
Ordförande: Fredd Sandberg 
Vice ordförande: Birgitta Skoglund 
 

att till ledamöter i Studentbostäder i Sundsvall AB (5) utse 
Fredd Sandberg (s), Torsdagsvägen 42, 863 34 Sundsbruk 
Birgitta Skoglund (mp), Vikingavägen 36, 857 41 Sundsvall 
John Östlund (s), Tornvägen 2, 865 33 Alnö 
Tom Emanuelz (m), Kungsvägen 7, 856 40 Sundsvall 
Sigge Godin (fp), Kaptensgatan 7, 852 38 Sundsvall 
 
Revisor (lekmanna): Olle Åkerlund (s), Skonertvägen 3, 
865 32 Alnö 
Revisorssuppleant (lekmanna): Bo Byström (v), Törnrosvä-
gen 4 C, 857 40 Sundsvall 
Ordförande: Fredd Sandberg 
Vice ordförande: Birgitta Skoglund 
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att till ledamöter i Midälvagårdar AB (3) utse 

Fredd Sandberg (s), Torsdagsvägen 42, 863 34 Sundsbruk 
John Östlund (s), Tornvägen 2, 865 33 Alnö 
Tom Emanuelz (m), Kungsvägen 7, 856 40 Sundsvall 
 
Revisor (lekmanna): Olle Åkerlund (s), Skonertvägen 3, 
865 32 Alnö 
Revisorssuppleant (lekmanna): Bo Byström (v), Törnrosvä-
gen 4 C, 857 40 Sundsvall 
Ordförande: Fredd Sandberg 
Vice ordförande: John Östlund 
 

att till ledamöter i Sundsvall Vatten AB (5) utse 
Susanne Sundqvist (v), Carl Petterssons väg 11, 854 63 Sunds-
vall 
Mats Lundahl (s), Jaktfalksvägen 20, 856 51 Sundsvall 
Thore Bergman (s), Riddargatan 19 A, 856 45 Sundsvall 
Arne Engholm (fp), Frodevägen 25, 857 41 Sundsvall 
Christina Lif Magnusson (m), Tuna-Långsjön 116, 864 91 
Matfors 
 
Revisor (lekmanna): Mikael Gäfvert (m), Fridhemsgatan 94 
D, 854 61 Sundsvall 
Revisorssuppleant (lekmanna): Ulf Broman (s), Klackvägen 
46, 856 53 Sundsvall 
Ordförande: Susanne Sundqvist 
Vice ordförande: Mats Lundahl 
 

att till ledamöter i Sundsvalls kommuns Industrifastighetsut-
veckling AB SKIFU (5) utse 
Inger Svensson (s), Slädatvåvägen 58, 865 91 Alnö 
João Pinheiro (s), Institutsvägen 3 9 tr, 856 43 Sundsvall 
John Östlund (s), Tornvägen 2, 865 33 Alnö 
Magnus Cederqvist (m), Kabyssvägen 35, 865 32 Alnö 
Lennart Dahlin (c), Knävland 118, 855 90 Sundsvall 
 
Revisor (lekmanna): Göte Stenlund (fp), Törnrosvägen 4 H, 
857 40 Sundsvall 
Revisorssuppleant (lekmanna): Elisabet Bergström (c), Ny-
ponvägen 1, 862 34 Kvissleby 
Ordförande: Inger Svensson 
Vice ordförande: João Pinheiro 
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att till ledamöter i Sundsvall Parkera AB (5) utse 

Inger Svensson (s), Slädatvåvägen 58, 865 91 Alnö 
João Pinheiro (s), Institutsvägen 3 9 tr, 856 43 Sundsvall 
John Östlund (s), Tornvägen 2, 865 33 Alnö 
Magnus Cederqvist (m), Kabyssvägen 35, 865 32 Alnö 
Lennart Dahlin (c), Knävland 118, 855 90 Sundsvall 
 
Revisor (lekmanna): Göte Stenlund (fp), Törnrosvägen 4 H, 
857 40 Sundsvall 
Revisorssuppleant (lekmanna): Elisabet Bergström (c), Ny-
ponvägen 1, 862 34 Kvissleby 
Ordförande: Inger Svensson 
Vice ordförande: João Pinheiro 
 

att till ledamöter i Fokusera Utveckling Sundsvall AB (5) utse 
Gunnar Farm (mp), Ludvigsbergsvägen 37, 852 34 Sundsvall 
Anita Bdioui (s), Torsdagsvägen 42, 863 34 Sundsbruk 
Annicka Burman (v), Fågelgränd 10, 852 35 Sundsvall 
Bertil Swenson (m), Harmonigatan 11 D, 854 63 Sundsvall 
Magnus Björk (c), Jakob Sjölens Väg 3 B, 854 61 Sundsvall 
 
Revisor (lekmanna): Bo Byström (v), Törnrosvägen 4 C, 
857 40 Sundsvall 
Revisorssuppleant (lekmanna): Elisabet Bergström (c), Ny-
ponvägen 1, 862 34 Kvissleby 
Ordförande: Gunnar Farm 
Vice ordförande: Anita Bdioui 
 

att till ledamöter i Sundsvall Arena AB (5) utse 
Fredd Sandberg (s), Torsdagsvägen 42, 863 34 Sundsbruk 
Diana Kapitanska (s), Medborgargatan 48, 856 31 Sundsvall 
Sten-Olof Öberg (s), Tornvägen 23, 865 33 Alnö 
Bengt Arne Lindahl (m), Grönviken 55, 865 92 Alnö 
Thomas Norlin (kd), Krönvägen 31 C, 856 44 Sundsvall 
 
Revisor (lekmanna): Elisabet Bergström (c), Nyponvägen 1, 
862 34 Kvissleby 
Revisorssuppleant (lekmanna): Olle Åkerlund (s), Skonert-
vägen 3, 865 32 Alnö 
Ordförande: Fredd Sandberg 
Vice ordförande: Diana Kapitanska 
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att till ledamöter i Stadshuset Sundsvall AB (5) utse 

K Lennart Andersson (s), Vallgatan 2 B, 854 60 Sundsvall 
Claes Stockhaus (v), Kårsta 104, 860 40 Indal 
Håkan Lindroos (s), Granlohögsvägen 14, 857 40 Sundsvall 
Sven Bodin (m), Klackvägen 7 D, 856 53 Sundsvall 
Pär Hammarberg (fp), Parkvägen 22, 864 31 Matfors 
 
Revisor (lekmanna): Göte Stenlund (fp), Törnrosvägen 4 H, 
857 40 Sundsvall 
Revisorssuppleant (lekmanna): Bo Byström (v), Törnrosvä-
gen 4 C, 857 40 Sundsvall 
Ordförande: K Lennart Andersson 
 

att till ledamot och suppleant i Svenska Kommun Försäkrings 
AB (1+1) (ett år) utse 
Ledamot: Martin Johansson (s), Rude 143, 864 91 Matfors 
Suppleant: Bertil Kjellberg (m), Ystadsvägen 25, 857 30 
Sundsvall 
 

att till ledamöter i Sundsvalls Hamn AB (3+3) utse 
Hans Stenberg (s), Lunnängevägen 24, 855 90 Sundsvall 
Cathrine Edström (s), Rörgatan 68, 852 39 Sundsvall 
Hans Lennart Wormbs (m), Vinbärsvägen 4, 862 34 Kvissleby 
Suppleanter: 
Mikael Westin (s), Aprilvägen 78, 863 35 Sundsbruk 
Annicka Burman (v), Fågelgränd 10, 852 35 Sundsvall 
Hans Almén (fp), Raholmsvägen 172, 865 51 Ankarsvik 
 
Revisor (lekmanna): Bo Byström (v), Törnrosvägen 4 C, 
857 40 Sundsvall 
Revisorssuppleant (lekmanna): Göte Stenlund (fp), Törnros-
vägen 4 H, 857 40 Sundsvall 
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att till ledamöter i MittSverige Vatten AB (5+1) utse 

Susanne Sundqvist (v), Carl Petterssons väg 11, 854 63 Sunds-
vall 
Mats Lundahl (s), Jaktfalksvägen 20, 856 51 Sundsvall 
Thore Bergman (s), Riddargatan 19 A, 856 45 Sundsvall 
Christina Lif Magnusson (m), Tuna-Långsjön 116, 864 91 
Matfors 
Arne Engholm (fp), Frodevägen 25, 857 41 Sundsvall 
Suppleant:  
Stig Ångman, Tågvägen 3, 865 31 Alnö 
 
Revisor (lekmanna): Mikael Gäfvert (m), Fridhemsgatan 94 
D, 854 61 Sundsvall 
Revisorssuppleant (lekmanna): Ulf Broman (s), Klackvägen 
46, 856 53 Sundsvall 
Ordförande: Susanne Sundqvist (v) 
 

att till revisorer (lekmanna) i AB Stuvaren i Sundsvall (1+1) utse 
Revisor (lekmanna): Göte Stenlund (fp), Törnrosvägen 4 H, 
857 40 Sundsvall 
Revisorssuppleant (lekmanna): Elisabet Bergström (c), Ny-
ponvägen 1, 862 34 Kvissleby 
 

att till revisorer i Korsta Oljelager AB (1+1) utse 
Revisor (lekmanna): Ulf Broman (s), Klackvägen 46, 856 53 
Sundsvall 
Revisorssuppleant (lekmanna): Mikael Gäfvert (m), Frid-
hemsgatan 94 D, 854 61 Sundsvall 
 

att till revisorer i KB Kassören 6 (1+1) utse 
Revisor (lekmanna): Bo Byström (v), Törnrosvägen 4 C, 
857 40 Sundsvall 
Revisorssuppleant (lekmanna): Anders Engqvist, (mp), Häll-
sjö 2388, 864 91 Matfors 
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att utse revisorer (lekmanna) enligt kommunrevisionens rekom-

mendation 2007-02-19 i nedanstående verksamheter: 
 
Sundsvall-Timrå Räddningstjänstförbund 
 
Revisor: Göte Stenlund (fp), Törnrosvägen 4 H, 857 40 Sunds-
vall 
Revisorssuppleant: Bo Byström (v), Törnrosvägen 4 C, 
857 40 Sundsvall 
 

att Nordiska Kammarorkestern Sundsvall 
 
Revisorer: Elisabet Bergström (c), Nyponvägen 1, 862 34 
Kvissleby 
Ulf Broman (s), Klackvägen 46, 856 53 Sundsvall 
Revisorssuppleanter: Göte Stenlund (fp), Törnrosvägen 4 H, 
857 40 Sundsvall 
Anders Engqvist (mp), Hällsjö 2388, 864 91 Matfors 
 

att Stiftelser och donationsfonder som förvaltas av kommun-
styrelsen 
 
Revisor: Bo Byström (v), Törnrosvägen 4 C, 857 40 Sundsvall 
Revisorssuppleant: Mikael Gäfvert (m), Fridhemsgatan 94 D, 
854 61 Sundsvall 
 

att Stiftelser och donationsfonder som förvaltas av barn- och 
utbildningsnämnden 
 
Revisor: Elisabet Bergström (c), Nyponvägen 1, 862 34 
Kvissleby 
Revisorssuppleant: Ulf Broman (s), Klackvägen 46, 856 53 
Sundsvall 
 

att Stiftelser och donationsfonder som förvaltas av social-
nämnden 
 
Revisor: Göte Stenlund (fp), Törnrosvägen 4 H, 857 40 Sunds-
vall 
Revisorssuppleant: Anders Engqvist (mp), Hällsjö 2388, 
864 91 Matfors 
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att Sundsvalls Sjöfolksstiftelse 

 
Revisor: Bo Byström (v), Törnrosvägen 4 C, 857 40 Sundsvall 
Revisorssuppleant: Göte Stenlund (fp), Törnrosvägen 4 H, 
857 40 Sundsvall 
 

att Föreningen Svartviks Industriminnen 
 
Revisor: Elisabet Bergström (c), Nyponvägen 1, 862 34 
Kvissleby 
Revisorssuppleant: Göte Stenlund (fp), Törnrosvägen 4 H, 
857 40 Sundsvall 
 

att Stiftelsen De Synskadades vänner i Medelpad 
 
Revisor: Göte Stenlund (fp), Törnrosvägen 4 H, 857 40 Sunds-
vall 
Revisorssuppleant: Anders Engqvist (mp), Hällsjö 2388, 
864 91 Matfors 
 

att Stiftelsen Teater Västernorrland 
 
Revisor: Göte Stenlund (fp), Törnrosvägen 4 H, 857 40 Sunds-
vall 
Revisorssuppleant: Anders Engqvist  (mp), Hällsjö 2388, 
864 91 Matfors 
 

att Föreningen Norra Berget 
 
Revisor: Bo Byström (v), Törnrosvägen 4 C, 857 40 Sundsvall 
Revisorssuppleant: Elisabet Bergström (c), Nyponvägen 1, 
862 34 Kvissleby 
 

att Samordningsförbundet i Sundsvall 
 
Revisor: Göte Stenlund (fp), Törnrosvägen 4 H, 857 40 Sunds-
vall 
Revisorssuppleant: Anders Engqvist (mp), Hällsjö 2388, 
864 91 Matfors 
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Bakgrund 
Fyllnadsval ska förrättas efter Hans Eric Bergman (s) som gode män i 
jordbruks- och skogsbruksfrågor (avlidit). 
 
Fyllnadsval ska förrättas efter Christer Berglund (s) som ledamot i 
kommunstyrelsen. 
 
Fyllnadsval ska förrättas efter Anita Bdioui (s) som vice ordförande i 
kommunstyrelsen. 
 
Kommunfullmäktige valde den 18 december 2006 Huvudmän i Spar-
banksstiftelsen Norrland: 
Jan-Åke Halvarsson (s) 
Els-Mari Bohlin (s) 
Klas Forsman (mp) 
Gunda Näsman Halvarsson (m) 
Ewa Kirrander (fp) 
 
Enligt uppgift från stiftelsen ska kommunen numera endast välja tre 
ledamöter. Åldersgränsen för huvudman är 67 år och nya ledamöter får 
ej väljas efter 65 års ålder; av de fem ledamöter som valts når Els-Mari 
Bohlin och Klas Forsman denna åldersgräns under mandatperioden. 
 
Stefan Hanning (s) har avsagt sig uppdraget om ersättare i kommun-
fullmäktige. 
 
Maj-Louise Englund (c) har avsagt sig uppdraget som ledamot i kul-
tur- och fritidsnämnden. 
 
Dick Sörholm (mp) har avsagt sig uppdraget som ledamot i nämnden 
för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration. 
 
Anna Bjarby (fp) har avsagt sig uppdraget som ersättare i kommun-
fullmäktige. 
 
Kommunfullmäktige har att för tiden från ordinarie bolagsstämmor 
2007 till och med ordinarie bolagsstämmor 2011 utse styrelseledamöter 
och revisorer i de helägda aktiebolagen samt representanter i de 
delägda bolagen: Svenska Kommun Försäkrings AB och Sundsvalls 
Hamn AB. Kommunfullmäktige skall också utse revisorer eller 
lekmannarevisorer i föreningar, stiftelser m.m.; i ett par fall innebär det 
att beslut av kommunfullmäktige i december 2006 – februari 2007 om 
revisorer kommer att ändras.  

Ordförandens sign Justerandes sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

     
     

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

 2007-03-26 30 
 

Överläggning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 mars 2007 lämnas 
kompletterande uppgifter av Kjell Andersson (s), Reinhold Hellgren 
(c), Magnus Sjödin (m) och Olle Åkerlund (s) samt av presidiet som 
fått kompletterande information. 
 
Ordföranden går igenom sida för sida av valärendet (handlingarna i 
tilläggslistan sidorna 185-196) varvid ändringar eller tillägg påtalas av 
presidiet eller av ledamöterna och noteras. 
 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med det slutliga förslag som 
ordföranden föredragit. 

Beslutsunderlag 
• Presidiekonferensens skrivelse 2007-03-26 
 
– – – – 
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Dnr 37/07  031 
 

§ 104 Svar av kommunstyrelsens ordförande Anita 
Bdioui (s) på en interpellation från Reinhold 
Hellgren (c) om det brottsförebyggande arbe-
tet i Sundsvall 

 
Med kommunfullmäktiges medgivande framställer Reinhold Hellgren 
(c) den 29 januari 2007 en interpellation till kommunstyrelsens ordfö-
rande Christer Berglund (s) om det brottsförebyggande arbetet i Sunds-
vall. Interpellationen avslutas med följande frågor: 
 
• Vad händer med ”Sundsvalls Brottsförebyggande Råd”? 
• Vad har hänt med informationskampanjerna till Sundsvalls befolk-

ning? 
• Vad gör man åt det otrygga? 
 
Vid kommunfullmäktiges behandling den 29 januari 2007 av den av 
Björn Hallström (c), som är ersättare i kommunfullmäktige, inlämnade 
interpellationen antecknades att Björn Hallström inte var närvarande 
vid sammanträdet och att Reinhold Hellgren (c) på fråga av ordföran-
den förklarade att han ställde sig bakom interpellationen.  
 
Vid kommunfullmäktige den 26 februari 2007 meddelade ordföranden 
att interpellationen kommer att besvaras av kommunstyrelsens 
ordförande Anita Bdioui. 
 
Efter inlägg av interpellanten Björn Hallström (c) och svarande 
förklaras interpellationsdebatten vara avslutad. 
 
– – – – 
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Dnr 93/07  031 
 

§ 105 Interpellation till socialnämndens ordförande 
Lena Österlund (s) från Bertil Hörnqvist (kd) 
om effekter av Fixarns insatser 

 
Med kommunfullmäktiges medgivande framställer Bertil Hörnqvist 
(kd) den 26 februari 2007 en interpellation till socialnämndens ordfö-
rande Lena Österlund (s) om effekter av Fixarns insatser i Sundsvalls 
kommun. Interpellationen avslutas med följande frågor: 
 
• Hur bedömer du att responsen från den målgrupp Fixarn riktar sig 

till har varit så här långt? 
• Har det varit möjligt att notera någon eventuell nedgång av antalet 

olyckor som drabbar äldre i hemmet, där det finns anledning och 
anta att Fixarn haft en positiv roll i sin förebyggande funktion? 

• När motionen angående en fixartjänst behandlades i fullmäktige 
framkom en tydlig ambition från majoriteten att gå längre, och göra 
mer än vad motionen i formell mening krävde: Finns det idag några 
planer på att utveckla arbetet och anställa fler ”fixare”? 

 
Efter inlägg av interpellanten och svarande förklaras interpellationsde-
batten vara avslutad. 
 
– – – – 
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Dnr 103/07  031 
 

§ 106 Fråga till barn- och utbildningsnämndens 
ordförande Martin Johansson (s) från 
Ingeborg Wiksten (fp) om att låta förskole- 
och skolbarn åka buss gratis 

 
Med kommunfullmäktiges medgivande framställer Ingeborg Wiksten 
(fp) den 26 mars 2007 en fråga till barn- och utbildningsnämndens 
ordförande Martin Johansson (s) om att låta förskole- och skolbarn åka 
buss gratis:  
• Är det möjligt att låta förskole- och skolbarn åka gratis buss, den tid 

på förmiddagen då passagerarfrekvensen är låg? 
 
Ordföranden meddelar att frågan kommer att besvaras vid ett kom-
mande sammanträde. 
 
– – – – 
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Dnr 119/07  032 
 

§ 107 Fråga till socialnämndens ordförande Lena 
Österlund (s) från Maria Lilja (fp) om vad som 
görs åt drogsituationen i city 

 
Med kommunfullmäktiges medgivande framställer Maria Lilja (fp) den 
26 mars 2007 en fråga till socialnämndens ordförande Lena Österlund 
(s) om vad som görs åt drogsituationen i city: 
• Hur kommer ni att gå vidare i arbetet med att minska drogerna i 

Sundsvall? 
 
Lena Österlund (s) besvarar frågan. 
 
– – – –  
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Dnr 1/07  102 
 

§ 108 Anmälan av länsstyrelsens röstsammanräk-
ningsprotokoll för efterträdarval i kommun-
fullmäktige 

 
Kommunfullmäktige beslutar att till sina handlingar lägga länsstyrel-
sens beslut 14 mars 2007 utvisande följande: 
 
Ny ledamot för Arbetarepartiet-Socialdemokraterna efter Christer 
Berglund är Stefan Hanning. 
 
Ny ersättare för Arbetarepartiet-Socialdemokraterna efter Stefan 
Hanning är Ann-Charlotte Evrung. 
 
Ny ersättare för Folkpartiet liberalerna efter Maria Tempé är Anna 
Bjarby. 
 
– – – – 
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Dnr 132/07  031 
 

§ 109 Interpellation till socialnämndens ordförande 
Lena Österlund (s) från Hans Brynielsson 
(kd) om hur de aktuella planerna ser ut för att 
utöka antalet platser i särskilt boende 

 
Med kommunfullmäktiges medgivande framställer Hans Brynielsson 
(kd) den 26 mars 2007 en interpellation till socialnämndens ordförande 
Lena Österlund (s) om hur de aktuella planerna ser ut för att utöka an-
talet platser i särskilt boende. Interpellationen avslutas med följande 
frågor: 
• Hur ser behovet av platser i särskilt boende ut de närmaste åren? 
• Hur ser de aktuella planerna ut i Sundsvalls kommun ang. platser i 

särskilt boende? 
• Avser vi i Sundsvalls kommun vidta några åtgärder för att fler 

äldreboendeplatser ska kunna tillkomma under 2007 med hjälp av 
det nya investeringsstödet? 

 
Ordföranden meddelar av interpellationen kommer att besvaras vid ett 
kommande sammanträde. 
 
– – – –  
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Dnr 134/07  031 
 

§ 110 Interpellation till kommunstyrelsens ordfö-
rande Anita Bdioui (s) från Sigge Godin (fp) 
om jämställdheten i kommunens stöd till fö-
reningslivet i Sundsvall 

 
Med kommunfullmäktiges medgivande framställer Sigge Godin (fp) 
den 26 mars 2007 en interpellation till kommunstyrelsens ordförande 
Anita Bdioui (s) om jämställdheten i kommunens stöd till föreningsli-
vet i Sundsvall. Interpellationen avslutas med följande frågor: 
 
1. Vad vill Du göra för att lika villkor skall gälla mellan dam- och 

herridrotten i Sundsvalls kommun? 
 
2. Hur vill Du förändra fördelningen av lokaler till tävling och träning 

så att jämställdhetsaspekten får genomslag? 
 
3. Anser Du att kommunen ska ställa krav på att jämställdhetsaspekten 

får större genomslag i den rangordning av lagen och föreningarna 
som görs av specialidrottsförbunden? 

 
4. Vilka kriterier anser Du ska tillämpas när kommunens bolag förde-

lar sponsorpengar till kommunens elitlag och elitidrottare? 
 
Ordföranden meddelar av interpellationen kommer att besvaras vid ett 
kommande sammanträde. 
 
– – – – 
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Dnr 135/07  031 
 

§ 111 Interpellation till miljönämndens ordförande 
Sverker Ottosson (mp) från Gunilla Molin (kd) 
om kommunens medlemskap i den ideella 
föreningen Sveriges eko-kommuner 

 
Med kommunfullmäktiges medgivande framställer Gunilla Molin (kd) 
den 26 mars 2007 en interpellation till miljönämndens ordförande 
Sverker Ottosson (mp) om kommunens medlemskap i den ideella före-
ningen Sveriges eko-kommuner. Interpellationen avslutas med följande 
frågor: 
 
• Hur kommer vårt medlemskap att utvärderas? 
• I vilken utsträckning är kommunens politiker och tjänstemän delak-

tiga vid gemensamma möten och utbildningar? 
• Vilka goda exempel uppvisar Sundsvalls kommun, som föredöme 

för andra kommuner i Sverige, i föreningen? 
• Vilka kostnader medför medlemskapet? 
 
Ordföranden meddelar av interpellationen kommer att besvaras vid ett 
kommande sammanträde. 
 
– – – – 
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§ 112 Förteckning över motioner som förhands-
remitteras till kommunstyrelsen enligt 31 § 
arbetsordningen för kommunfullmäktige i 
Sundsvall 

Motion (c) om att riva upp besparingsbeslutet på vägbelysningen 
 
Enskild motion (fp) och (c) om bättre information om allmänhetens 
frågestund till ungdomar 
 
Enskild motion (c) om att lättare komma i kontakt med Sundsvalls 
lokala politiker 
 
Enskild motion (c) om en testgrupp för Sundsvalls kommuns hemsida 
 
Motion (fp) om att Sundsvall behöver en gemensam och långsiktig 
investeringsplan 
 
Motion (c) om att skapa ett skönhetsråd efter modell från Stockholms 
stad 
 
– – – – 
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§ 113 För kännedom 
Pressmeddelande – Kommunrevisionen informerar 
 
Redovisning av förbrukningen av anslaget till kommunfullmäktiges 
förfogande för oförutsedda behov 
 
– – – – 
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