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Tid 
Ajournering 

Kl. 13.00 – 21.00 
Kl. 15.05 – 15.25 
Kl. 17.55 – 18.15 

Plats Kommunfullmäktigesalen i kommunhuset, Norrmalmsgatan 4 

Beslutande Närvarande ledamöter och ersättare enligt bilaga 1 

Sekreterare Karin Nyman 

Justeras 2008-06-24 

  

  

Underskrifter  Marianne Sjöblom Karin Nyman 
 Ordförande  Sekreterare 
   

  

  

  Bengt-Arne Lindahl  Eva Lohman 
 Justerare Justerare 

 
 

Protokollet omfattar §§ 370 – 392 

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

Kommunfullmäktige 
 
Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum 

2008-06-16 2008-06-24 2008-06-24 
Protokollet finns tillgängligt på Internet (www.sundsvall.se) eller hos 

Kommunstyrelsekontoret, administrativa avdelningen 
 
Anslaget tas ned tidigast Enligt uppdrag (namnteckning) Namnförtydligande 

2008-07-16  Karin Nyman 
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§ 370 Justering 

Att jämte ordföranden Marianne Sjöblom eller 1:e vice ordföranden 
Hans Lennart Wormbs eller 2:e vice ordföranden João Pinheiro justera 
dagens protokoll utses Bengt-Arne Lindahl och Eva Lohman med 
Göran Loviken och Annelie Luthman som ersättare. 
 
Det noteras att kommunfullmäktige godkänner att barn- och 
utbildningsnämndens vice ordförande Elisabeth Eng Åkerlund (s) deltar 
i överläggningen rörande § 375, Mål och resursplan för 2009 med plan 
för ekonomin 2010-2011, i nämndsordförandes ställe. 
 

– – – – 
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Dnr 16/08  032 

§ 371 Allmänhetens frågestund 
Ordföranden förklarar att två skriftliga frågor inlämnats till presidiet 
inför allmänhetens frågestund, samt att en fråga från föregående 
sammanträde ska besvaras. Om frågan inte ställs till någon särskild 
ledamot i fullmäktige, kommer svar att lämnas av den ledamot som 
presidiet finner lämplig. 
 
• Ingvar Jakobsson frågade Anita Bdioui, vid fullmäktiges 

sammanträde den 26 maj 2008, hur kommunens beredskap ser ut 
för eventuella strömavbrott vid mycket kallt vinterväder och vid 
naturkatastrofer. Anita Bdioui (s), kommunstyrelsens ordförande, 
överlämnade frågan till K Lennart Andersson för besvarande. 

K Lennart Andersson (s), fastighetsnämndens ordförande, svarar att 
detta inte enbart är en kommunal fråga utan även en statlig. Ett 
samarbete mellan kommunen och staten pågår för att ständigt förbättra 
förmågan att hantera olyckor och kriser. 
K Lennart Andersson konstaterar att kommunen har god beredskap. 
Bland annat är stadselnätet nedgrävt, socialtjänsten har åtta stödcenter 
som aktiveras vid kris, räddningstjänsten står till tjänst med olika 
fordon och det finns nätverk med frivilliga organisationer som kan 
sättas in vid behov. Vattenförsörjningen är god och skulle ett större 
energibehov uppstå kommer enheter för att tillgodose behovet att 
skapas. Alla förvaltningar inom kommunen har aktiva 
beredskapsplaner. Vid nationella katastrofer går även staten in och 
stöttar. 
 
• Föräldrarådet på Runsviks skola lämnar två frågor till Anita Bdioui. 

1. Hur kan ni, med en kommunal skola i kris, välja att satsa våra 
skattepengar på äventyrsbad, multiarenor och teatrar? 
2. Väljer ni (majoriteten) att medverka till ytterligare nedskärningar 
av den pedagogiska verksamheten vid skolorna eller att kompensera 
skolorna för denna onormala kostnadsökning? 

1. Anita Bdioui (s), kommunstyrelsens ordförande, vill inte säga att den 
kommunala skolan är i kris. Skolan anpassar sin verksamhet efter det 
aktuella elevantalet. Hon säger samtidigt att satsningar på andra projekt 
också är viktiga och hänvisar till den kommande debatten om Mål och 
resursplanen, där ytterligare information kommer att lämnas. 
2. Anita Bdioui svarar att denna fråga är mer riktad till barn- och 
utbildningsnämnden än till kommunstyrelsen, då varje nämnd ansvarar 
för sin budget. 
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• Ingvar Jakobsson frågar Anita Bdioui vilka åtgärder och initiativ 

Sundsvalls kommun kommer att ta för att bevaka och arbeta för 
lägre elpriser. Ingvar Jakobsson önskar skriftligt svar på 
kommunfullmäktiges kommande sammanträde. 

 
Ordföranden konstaterar därefter att det inte finns fler frågor från 
allmänheten. 
 
– – – – 
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Dnr 17/08  032 
 

§ 372 Korta frågor - korta svar 
• Habib Effati (  ) frågar varför han blivit särbehandlad i 

talarordningen för inledningsanföranden till § 375 Mål och 
resursplan 2009 med plan för ekonomin 2010-2011. 

Ordförande svarar att talarordningen tas upp när ärendet behandlas, 
men nämner att Habib Effati (  ) tilldelats en kortare tid till 
inledningsanförande eftersom han lämnat sitt förslag till Mål och 
resursplan i egenskap av enskild ledamot, och inte som representant för 
ett parti. 
 
– – – – 
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Dnr 247/08  044 
 

§ 373 Delårsrapport januari-april 2008, kommun-
koncernen 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna delårsrapport januari-april 2008 för kommunen och 

kommunkoncernen. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsekontoret har sammanställt delårsrapport per 
2008-04-30, för kommunen och de kommunala bolagen. Rapporten är 
uppställd enligt kommunens nya arbetssätt, d.v.s. att verksamhetsupp-
följningen sker processvis och den finansiella uppföljningen sker per 
nämnd. 
 
Resultatet uppgår för kommunen efter 1:a tertialet till -26,9 mkr. Prog-
nosen för helåret visar på ett resultat på 62,6 mkr. Jämförelsestörande 
posterna beräknas på helår till 17,5 mkr. Då dessa räknas bort uppgår 
det prognostiserade resultatet för 2008 till 45,1 mkr, vilket kan 
jämföras med det budgeterade resultatet på 57,0 mkr. De jämförelse-
störande posterna består av realisationsvinst vid försäljning av aktier i 
Sundsvalls Hamn AB. 
 
Ett flertal nämnder prognostiserar stora underskott men det är endast 
socialnämnden som inte har ackumulerat överskott som täcker årets 
underskott. Av socialnämndens prognostiserade underskott på 12,9 mkr 
är 11,7 mkr underskott i försörjningsstödsbudgeten. Tidigare praxis har 
varit att socialnämnden har fått undanta försörjningsstödet från 
överföring underskott. 
 
Om prognosen uppfylls uppnås samtliga finansiella mål. Marginalerna 
är dock tämligen små och försämras resultatet och/eller inflationen så 
kommer vissa mål inte att uppnås. 
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Någon bedömning om kommunen kommer att uppnå de verksamhets-
mål som beslutades i MRP 2008-2010 har inte gjorts i denna rapport 
utan istället finns under varje verksamhetsområde en beskrivning om 
vad som gjorts för att uppnå målen. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2008-06-02, § 446 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-05-16 
• Delårsrapport januari-april 2008, kommunkoncernen 

 
– – – – 
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Dnr 240/08  045 
 

§ 374 Ändring av beslutsgång vid investeringar 
finansierade av kommunstyrelsens 
investeringsmedel 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att ramen för investeringar i förvaltningsfastigheter överförs till 

fastighetsnämnden i MRP 2009-2011; 
  
att de av kommunfullmäktige prioriterade objekten/områden för 

planperiodens år 1 hanteras av fastighetsnämnden; samt 
  
att fastighetsnämndens beslut ska delges kommunstyrelsen för 

kännedom. 

Bakgrund 
Anslaget för investeringar i förvaltningsfastigheter har i investerings-
budgeten varit placerat under kommunstyrelsen. För att korta ner 
handläggningstiden för vissa investeringsbeslut föreslår fastighets-
nämnden att ramen för investeringar i förvaltningsfastigheter förs över 
från kommunstyrelsen till fastighetsnämnden. 
 
Fastighetsnämnden fattar beslut i detta ärende vid sitt sammanträde 
2008-05-22. Kommunstyrelsekontorets yttrande är skrivet utifrån 
beredningsförslag från fastighetsnämndens arbetsutskott och gäller 
under förutsättning att fastighetsnämnden beslutar enligt arbetsut-
skottets förslag. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2008-06-02, § 451 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-05-21 
• Fastighetsnämndens protokoll 2008-05-22, § 47 
• Fastighetskontorets skrivelse 2008-04-30 
 
– – – – 
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Dnr 568/07  041 
 

§ 375 Mål och resursplan 2009 med plan för 
ekonomin 2010-2011 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar efter votering 
 
att fastställa mål och resursplan för 2009 med plan för ekonomin 

2010-2011 enligt föreliggande förslag från majoriteten 
(socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet), 

 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att uppdra till nämnderna att utifrån kommunfullmäktiges 

fastställda mål och tilldelade ekonomiska resurser samt sina 
respektive reglementen och ansvarsområden utarbeta Mål och 
resursplan – 1 år för 2009, 

  
att nämndernas fastställda Mål och resursplan – 1 år för år 2009 

överlämnas till kommunstyrelsen i december 2008 för 
avstämning, 

  
att särskilda uppdrag enligt bilaga 1 överlämnas till nämnderna för 

dels utredning och i vissa fall direkt genomförande, 
  
att de uppdrag som överlämnas för utredning ska återrapporteras 

under 2009 till kommunfullmäktige för ställningstagande, 
  
att de uppdrag som nämnderna får för direkt genomförande 

återrapporteras till kommunfullmäktige inför arbetet med Mål 
och resursplan – 3 år för 2011-2013, 

  
att nämnderna i efterhand får komplettera sina Mål och resursplaner 

för 2009 med de indikatorer som fastställs av kommunfull-
mäktige i november alternativt december 2009, 

  
att uppdra till Stadsbacken AB med dotterbolag att utifrån 

kommunfullmäktiges fastställda mål samt gällande ägardirektiv 
upprätta Mål och resursplan – 1 år för 2009, 
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att Stadsbacken AB med dotterbolag fastställda Mål och 
resursplaner – 1 år för år 2009 överlämnas till kommunstyrelsen 
i december 2008, 

  
att uppdra till kommunstyrelsen – kommundirektionen att upprätta 

Mål och resursplan – 1 år för 2009 och i denna samordna 
koncernövergripande frågor samt att presentera denna för 
kommunstyrelsen i november 2008, 

  
att för år 2009 fastställa kommunrevisionens ram på 2 445 Tkr samt 

att den av kommunrevisionen upprättade Mål och resursplanen 
för år 2009 ska överlämnas till kommunfullmäktige för slutligt 
fastställande, 

  
att miljönämnden bemyndigas att för år 2009 höja taxorna för 

prövning och tillsyn enligt miljöbalken, djurskyddslagen och 
strålskyddslagen, samt för miljökontorets uppdragsverksamhet 
med högst 2 %, 

  
att bemyndiga kommunstyrelsen att för år 2009 inom ramen för 

anvisat belopp kompensera nämnderna för pris- och personal-
kostnadsökningar, 

  
att fastställa utdebiteringen för år 2009 till 22,90 per skattekrona, 
  
att fastställa låneramen för år 2009 till högst 6 500 Mkr för 

omsättning av befintliga krediter och upptagande av nya lån. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsekontoret har sammanställt förslag till Mål och 
resursplan 2009 med plan för ekonomin 2010-2011. Dokumentet är 
upprättat med utgångspunkt för majoritetens (socialdemokraterna, 
vänsterpartiet och miljöpartiets) förslag. 
 
Förslagen från Allians för Sundsvall (moderaterna, folkpartiet, 
centerpartiet och kristdemokraterna), sverigedemokraterna och Habib 
Effati (  ) har tryckts upp som särskilda bilagor. 
 
Den mål och resursplan för 2009 som kommunfullmäktige fastställer i 
juni kommer att utgöra ram för den mål och resursplan – 1 år som 
respektive nämnd upprättar och fastställer för sin verksamhet år 2009. 
 
Underlaget behandlades av kommunstyrelsen den 2 juni 2008, § 448. 
Styrelsen beslöt då att föreslå kommunfullmäktige fastställa Mål och 
resursplan för 2009 med plan för ekonomin 2010-2011 enligt 
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föreliggande förslag från majoriteten, men att återremittera övriga 
beslutsförslag till finansutskottet för uppdatering av underlaget. 
Ärendet behandlades igen av kommunstyrelsen den 16 juni 2008,  
§ 479. 
 
Det noteras att förslaget till mål och resursplan för 2009 med plan för 
2010-2011 har MBL-förhandlats i samverkansgruppen den 25 maj 
2008.  
 
Det noteras också att Habib Effati (  ) lämnar ett reviderat förslag inför 
dagens sammanträde. 

Överläggning 
Ordförande informerar om ordningen för behandlingen av ärendet. 
Presidiekonferensen har lagt ett förslag som innebär att 
kommunstyrelsens ordförande inleder i tio minuter. Därefter får övriga 
partier fem minuter var för ett inledningsanförande, i ordningen (v), 
(mp), (m), (fp), (c), (kd), (sd). Habib Effati (  ) får tre minuter för sitt 
inledningsanförande. Den efterföljande debatten medger en talartid om 
högst tre minuter per inlägg, samt maximalt två repliker per inlägg.  
 
Johnny Skalin (sd) yrkar att sverigedemokraterna ska få 20 minuter för 
sitt inledningsanförande, dvs lika lång tid som den samlade majoriteten 
respektive Allians för Sundsvall. 
 
Ordförande uppfattar att det finns två förslag till ordning för 
behandlingen av ärendet, dels presidiekonferensens förslag och dels 
Johnny Skalins förslag. Hon ställer proposition på de båda förslagen. 
Hon finner att kommunfullmäktige beslutat att behandla ärendet enligt 
den ordning som presidiekonferensen föreslagit. 

Inledning 
Anita Bdioui (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, som innebär 
att fastställa majoritetens (socialdemokraternas, vänsterpartiets och 
miljöpartiets) förslag till Mål och resursplan. I sitt anförande betonar 
hon att förslaget kombinerar ett ansvarsfullt ekonomiskt tänkande med 
framtidstro och utveckling för Sundsvall. Samarbete, långsiktighet och 
kvalitetssäkring är viktiga nyckelord. Som exempel nämns satsningen 
på barn, unga och föräldrar över nämndsgränserna inom ramen för 
FATI-samarbetet, satsningen på kompetensutveckling för lärare samt 
planerat effektiviseringsarbete rörande kommunens lednings- och 
stödfunktioner. 
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Kim G Ottosson (v) framhåller att majoritetens förslag till Mål och 
resursplan karakteriseras av strävan efter trygghet, utveckling och ett 
långsiktigt hållbart samhälle. En helhetssyn på den kommunala 
budgeten innebär att den som bäst behöver resurserna, ska få dem. 
Långsiktiga satsningar är viktiga; ett exempel är den avgiftsfria 
kulturskolan.  
 
Ingrid Möller (mp) framhåller att det nya arbetssättet med Mål och 
resursplaner gör att den politiska ideologin kan uttryckas tydligare. Ur 
majoritetens förslag lyfter hon bl a fram satsningen på FATI, som 
syftar till att ge varje ung människa utvecklingsmöjligheter, samt 
ansvaret för klimatfrågan, där bl a satsningar på kollektivtrafik och 
miljöanpassad upphandling prioriteras.  
 
Magnus Sjödin (m) framhåller att Alliansen i sitt förslag till Mål och 
resursplan satsar mera än majoriteten på skola, vård och omsorg. Bl a 
vill man ändra skolans ledningsorganisation, så att de kommunala 
skolorna bättre kan konkurrera med friskolorna. Mångfalden och 
valfriheten måste öka, också för äldre. Om de sociala satsningar som 
föreslås genomförs, ökar också näringslivets möjligheter i Sundsvall. 
Han yrkar bifall till Alliansens förslag.  
 
Lars Persson (fp) yrkar bifall till Alliansens förslag. Ökad 
personaltäthet inom såväl skola som omsorg är viktigt, och ger 
framtidschanser och möjligheter för tillväxt i Sundsvall. Valfrihet är 
viktigt och borde vara självklart att eftersträva. Han menar att 
majoritetens förslag präglas av passivitet.  
 
Reinhold Hellgren (c) framhåller att motorn i Sundsvalls utveckling är 
näringslivet. Genom bl a konkurrensutsättningsprogram och 
utmananderätt kan näringsliv och offentlig sektor hjälpas åt att utveckla 
kommunen. Integrationsområdet beskrivs i Allians för Sundsvalls 
förslag som ”försummat”, en formulering som inte stämmer. Det är 
dock viktigt att ytterligare lyfta fram integrationsfrågorna.  
 
Hans Brynielsson (kd) påpekar att Allians för Sundsvalls förslag till 
Mål och resursplan har samma profil som i fjol – fokus ligger på 
kommunens kärnverksamheter och på tillväxtskapande åtgärder. 
Genom försäljning av Mitthem kan resurser frigöras för utveckling. 
Dock finns det inte utrymme för att bygga en Multiarena i kommunen 
just nu. Han yrkar bifall till Alliansens förslag. 
 
Johnny Skalin (sd) framhåller att den politiska majoriteten trots att man 
säger sig ta ansvar för framtiden, endast lyckats skapa ett överskott på 
8,8 Mkr under fjolåret. Det är viktigt att ”samla i ladorna” för sämre 
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tider. Han yrkar avslag till majoritetens förslag, och bifall till 
sverigedemokraternas förslag till Mål och resursplan. 
 
Habib Effati (  ) understryker att även om individen har ett ansvar för 
sin utveckling, är det viktigt att skapa ett samhälle där alla känner sig 
trygga. Med en god ekonomisk hushållning kan man få utrymme för 
framtidssatsningar. Kultur- och ungdomsfrågor är viktiga att prioritera. 
Han yrkar bifall till sitt eget förslag till Mål och resursplan. 

Allmän debatt 
Debatt följer med ett flertal inlägg. Följande yrkanden gjordes under 
debatten: 
 
Ewa Back (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Leif Nilsson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
K Lennart Andersson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Sven Bredberg (m) yrkar bifall till Alliansens förslag. 
 
Annicka Burman (v) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Birgitta Rönnquist (kd) yrkar bifall till Alliansens förslag. 
 
Bertil Hörnqvist (kd) yrkar bifall till Alliansens förslag. 
 
Eva Lohman (m) yrkar bifall till Alliansens förslag. 
 
Karl-Erik Lundin (kd) yrkar bifall till Alliansens förslag. 
 
Per-Magnus Forsberg (m) yrkar bifall till Alliansens förslag. 
 
Peder Björk (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Roger Johansson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Linus Johansson (m) yrkar bifall till Alliansens förslag. 
 
Lena Österlund (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Reinhold Hellgren (c) föreslår att texten i Alliansens förslag ska ändras, 
på så sätt att ordet ”försummad” styrks på sid 21, punkt 10. Övriga 
allianspartier ställer sig bakom ändringsförslaget. 
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Börje Bergström (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Claes Stockhaus (v) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Olle Åkerlund (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Kim G Ottosson (v) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Lars Persson (fp) yrkar bifall till Alliansens reviderade förslag. 
 
Johnny Skalin (sd) yrkar bifall till sverigedemokraternas förslag. 
 
João Pinheiro (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Han yrkar 
också att en text ska läggas till i majoritetens förslag till Mål- och 
resursplan, med följande lydelse:  
”Genom åren har vi haft flera råd för integrationsfrågor. Den senaste 
för cirka 10 år sedan var parlamentariskt tillsatt och lämnade flera 
rekommendationer till kommunstyrelsen. Tidigare har det också funnits 
råd med representanter för invandrarorganisationer. Vi föreslår att i 
enlighet med oppositionens tankegångar ett råd tillsätts och bereds av 
NAVI. Rådet borde bestå av ledamöter i NAVI och arbeta med målet att 
förbättra dialogen med viktiga aktörer för en lyckad integration såsom 
arbetsgivarorganisationer, facken, bostadsföretagen och 
representanter från tredje sektorn. Representanter för dessa kan ingå i 
rådet.” 
 
Linnéa Kjellman (c) yrkar bifall till Alliansens reviderade förslag. 
 
Anita Bdioui (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Ordföranden förklarar att hon uppfattat fyra huvudyrkanden och ett 
tilläggsyrkande avseende första att-satsen i kommunstyrelsens förslag 
till beslut.  
Därutöver finns14 beslutsförslag från kommunstyrelsen, som rör den 
fortsatta hanteringen av Mål och resursplanen.  
 
De fyra huvudyrkandena är dels Anita Bdiouis (s) m fl yrkande om 
bifall till kommunstyrelsens förslag att fastställa majoritetens 
(socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets) förslag till Mål 
och resursplan, dels Magnus Sjödins (m) m fl yrkande om bifall till 
Allians för Sundsvalls (moderaterna, folkpartiet, centerpartiet och 
kristdemokraterna) förslag till Mål och resursplan, dels Johnny Skalins 
(sd) yrkande om bifall till sverigedemokraternas förslag till Mål och 
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resursplan, och dels Habib Effatis (  ) yrkande om bifall till sitt förslag 
till Mål och resursplan.  
Ordföranden ställer proposition på de fyra yrkandena, och finner att 
kommunfullmäktige beslutat fastställa majoritetens (socialdemokrat-
ernas, vänsterpartiets och miljöpartiets) förslag till Mål och resursplan. 
 
Votering begärs. Ordföranden föreslår följande voteringsordning: den 
som vill fastställa majoritetens förslag till Mål och resursplan svarar Ja. 
Den som vill fastställa Allians för Sundsvalls förslag svarar Nej. 
Kommunfullmäktige godkänner denna voteringsordning, och därefter 
genomförs voteringen. Resultatet blir 42 ja, 34 nej, 3 avstår och 2 är 
frånvarande (se bilaga 2). Därmed har kommunfullmäktige beslutat att 
fastställa majoritetens förslag till Mål och resursplan. 
 
Så behandlas tilläggsyrkandet från João Pinheiro. Ordföranden finner 
att kommunfullmäktige godkänner att texttillägget enligt ovan får göras 
i majoritetens förslag till Mål och resursplan. 
 
Att-satserna 2-15 i kommunstyrelsens förslag till beslut rör bl a det 
fortsatta arbetet med majoritetens förslag till Mål och resursplan. 
Magnus Sjödin (m) anmäler att ledamöterna från Allians för Sundsvall 
(moderaterna, folkpartiet, centerpartiet och kristdemokraterna) inte 
deltar i behandlingen av dessa förslag till beslut, med hänvisning till 
eget förslag till Mål och resursplan. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Det noteras att en justering kommer att göras i Allians för Sundsvalls 
förslag till Mål och resursplan; sid 21, punkt 10, ordet ”försummad” 
stryks. 

Reservation 
Johnny Skalin (sd) reserverar sig mot beslutet rörande talarordningen, 
som innebär att sverigedemokraterna får 5 minuter för sitt 
inledningsanförande. 
 
Mot beslutet att fastställa majoritetens förslag till Mål och resursplan 
reserverar sig samtliga ledamöter från moderaterna, nämligen Sven 
Bredberg, Linus Johansson, Erland Solander, Sven Bodin, Magnus 
Sjödin, Hans Lennart Wormbs, Eva Lohman, Elisabeth Gisslin 
Burman, Andreas Nelvig, Mikael Gäfvert, Else Ammor, Fredrik 
Norberg, Tom Emanuelz, Bertil Swenson, Rodney Engström, 
Bengt-Arne Lindahl och Per-Magnus Forsberg, folkpartiet, nämligen 
Sigge Godin, Pär Hammarberg, Ingeborg Wiksten, Berivan 
Mohammed, Annelie Luthman och Lars Persson, centerpartiet, 

Ordförandens sign Justerandes sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

     
     

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

 2008-06-16 16 
 

nämligen Hans Forsberg Svensson, Reinhold Hellgren, Anette D 
Martins, Jan-Olov Sellén, Mats Mehlin, Kjell Bergkvist och Linnéa 
Kjellman, kristdemokraterna, nämligen Bertil Hörnqvist, Hans 
Brynielsson, Karl-Erik Lundin och Birgitta Rönnquist samt 
sverigedemokraterna, nämligen Johnny Skalin och Jan Björnefax. 
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Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2008-06-16 § 479 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse inkl. en bilaga 2008-06-03 
• Förslag på propositionsordning 2008-06-16 
• Kommunstyrelsens protokoll 2008-06-02, § 448 
• Protokoll från kommunens centrala samverkansgrupp inkl. två 

bilagor 2008-05-25 
• Mål och resursplan 2009 med plan för 2010-2011 från 

socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet 
• Mål och resursplan 2009 med plan för 2010 och 2011 från 

moderaterna, folkpartiet, centerpartiet och kristdemokraterna 
• Mål och resursplan 2009 med plan för 2010-2011 från sverige-

demokraterna 
• Mål och resursplan 2009 med plan för 2010 och 2011 från Habib 

Effati (  ), reviderad 2008-06-13 
 
– – – – 
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Dnr 218/08  252 
 

§ 376 Förvärv av fastigheten Birsta 1:10 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bemyndiga fastighetsnämnden förvärva fastigheten Birsta 1:10 

för en köpeskilling om 6 900 000 kronor och i övrigt på villkor i 
huvudsak i överensstämmelse med bifogat köpeavtal; 

  
att fastighetsnämnden får ianspråkta 6 900 000 kronor ur kommun-

styrelsens anslag för förvaltningsfastigheter i investeringsbudget 
2009, för att förvärva fastigheten Birsta 1:10. 

Bakgrund 
Fastighetsnämnden har upprättat förslag till köpeavtal med Skanska 
Sverige AB, med avsikt att förvärva fastigheten Birsta 1:10. Avsikten 
med förvärvet är att tillgodose SGK Jaktfalkens behov av lokaler. 
 
Kommunstyrelsekontoret tillstyrker fastighetsnämndens förslag. 
 
Objektet ingår inte i nu fastställd mål och resursplan. Kommunstyrelse-
kontoret föreslår därför att investeringen inarbetas och finansieras i 
investeringsbudget 2009-2011, anslaget för förvaltningsfastigheter. 
 
Vid ianspråktagande av kommunstyrelsens investeringsmedel i 
förvaltningsfastigheter utgår kompensation för tillkommande hyra med 
2/3. 

Överläggning 
Johnny Skalin (sd) yrkar på återremiss för att få en utökad redovisning 
över kostnaderna för renoveringen. 
 
K Lennart Andersson (s), fastighetsnämndens ordförande, yrkar bifall 
till kommunstyrelsens förslag och ger samtidigt en bakgrund till varför 
fastigheten bör köpas in. Han säger också att det renoveringsbehov som 
finns torde kräva ett par miljoner kronor för att åtgärdas. 
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Ordförande förklarar att hon uppfattat två yrkanden, dels K Lennart 
Anderssons (s) yrkande om bifall till kommunstyrelsens förslag och 
dels Johnny Skalins (sd) yrkande om återremiss. 
 
Ordföranden ställer först återremissyrkandet under proposition, och 
finner att kommunfullmäktige beslutat att ärendet ska avgöras i dag.  
 
Hon frågar därefter om kommunfullmäktige kan besluta enligt 
kommunstyrelsens förslag, och finner att det blir fullmäktiges beslut. 

Reservation 
Sverigedemokraternas ledamöter, nämligen Johnny Skalin och Jan 
Björnefax reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2008-06-02, § 452 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-05-06 
• Fastighetsnämndens protokoll 2008-04-24, § 34 
• Fastighetskontorets skrivelse inkl. bilagor 2008-03-28 
• Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse 2008-04-14 
• Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2008-04-23, § 40 
 
– – – – 
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Dnr 252/08  821 
 

§ 377 Ansvar för elit- och evenemangsarenor 
inom kommunkoncernen 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att Sundsvall Arena AB får ansvaret för planering, genomförande 

och drift av den planerade evenemangsarenan (Multiarenan),  
  
att kommunstyrelsen bemyndigas att utreda ekonomiska och 

organisatoriska konsekvenser samt träffa erforderliga avtal. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsekontoret har fått i uppdrag att initiera frågan om 
ansvaret för den fortsatta hanteringen av projektet evenemangsarena 
(Multiarena). 
 
Sammanfattningsvis har kontoret funnit att det i enlighet med tidigare 
utredning finns starka skäl för att tillstyrka förslaget och ställnings-
taganden om att samla kommunens större publikanläggningar inom 
fritids- och idrottsområdet i samma organisation. 

Överläggning 
Reinhold Hellgren (c) yrkar på en ny formulering av beslutet, som 
ersätter de båda tidigare att-satserna:  

att Sundsvalls Arena AB får ansvaret för den fortsatta 
hanteringen av den planerade eventuella evenemangsarenan 
(Multiarenan). 
 

Han vill också lämna en protokollsanteckning. 
 
Kim G Ottosson (v) menar att rubriken ska vara Ansvar för elit- och 
evenemangsarena inom kommunkoncernen i stället för arenor. 
 
Magnus Sjödin (m), Lars Persson (fp) och Hans Brynielsson (kd) yrkar 
bifall till Reinhold Hellgrens förslag samt protokollsanteckning. 
 
Johnny Skalin (sd) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag.  
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Anita Bdioui (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Ordförande förklarar att det finns tre förslag till beslut, dels Anita 
Bdiouis (s) yrkande om bifall till kommunstyrelsens förslag, dels 
Reinhold Hellgrens (c) m fl yrkande om ny formulering av beslutet och 
dels Johnny Skalins (sd) yrkande om avslag till kommunstyrelsens 
förslag. Ordförande ställer proposition på dessa. Hon finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.  
 
Fullmäktige godkänner också att Reinhold Hellgren (c) m fl lämnar en 
protokollsanteckning. 

Reservation 
Mot beslutet reserverar sig samtliga ledamöter från moderaterna, 
nämligen Sven Bredberg, Linus Johansson, Erland Solander, Sven 
Bodin, Magnus Sjödin, Hans Lennart Wormbs, Eva Lohman, Elisabeth 
Gisslin Burman, Andreas Nelvig, Mikael Gäfvert, Else Ammor, Fredrik 
Norberg, Tom Emanuelz, Bertil Swenson, Rodney Engström, 
Bengt-Arne Lindahl och Per-Magnus Forsberg, folkpartiet, nämligen 
Sigge Godin, Pär Hammarberg, Ingeborg Wiksten, och Lars Persson, 
centerpartiet, nämligen Hans Forsberg Svensson, Reinhold Hellgren, 
Anette D Martins, Jan-Olov Sellén, Mats Mehlin, Kjell Bergkvist och 
Linnéa Kjellman, kristdemokraterna, nämligen Bertil Hörnqvist, Hans 
Brynielsson, Karl-Erik Lundin och Birgitta Rönnquist samt 
sverigedemokraterna, nämligen Johnny Skalin och Jan Björnefax. 

Protokollsanteckning 
Reinhold Hellgren (c) lämnar följande protokollsanteckning: 
Vi hänvisar till investeringsbudget i vår MRP för planperioden 
2009-2011, där vi inte ser något utrymme för en satsning på en 
Multiarena. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2008-06-16, § 480 
• Kommunstyrelsens protokoll 2008-06-02, § 456 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-05-22 
 
– – – – 
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Dnr 253/08  106 
 

§ 378 Ny regionindelning 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att Sundsvalls kommuns vilja är att ingå i en regionkommun med 

Ånge kommun och Jämtlands län; 
  
att kommunfullmäktige ges tillfälle att åter behandla ärendet om 

förutsättningarna för bildandet av regionkommuner i Norrland 
ändras. 

Bakgrund 
Sundsvalls kommun har i sitt remissyttrande enligt beslut i kommun-
fullmäktige (2007-09-24 § 200) huvudsakligen tillstyrkt Ansvars-
kommitténs slutbetänkande Hållbar samhällsorganisation med utveck-
lingskraft, SOU 2007:10. Betänkandet föreslår bland annat att folk-
valda regionkommuner ska bildas med ansvar för regional utveckling 
samt hälso- och sjukvård. 
 
Under hösten 2007 och våren 2008 har det pågått överläggningar 
mellan företrädare för politiska partier i kommuner och landsting i 
norra Sverige vilket resulterat i en politisk överenskommelse om att 
bilda två regioner i norra Sverige. 
 
Kommunstyrelsekontoret föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige besluta att Sundsvalls kommuns vilja är att ingå i 
en regionkommun med Ånge kommun och Jämtlands län. Vidare 
föreslås att kommunfullmäktige ges tillfälle att åter behandla ärendet 
om förutsättningarna för bildandet av regionkommuner i Norrland 
ändras. 

Överläggning 
Magnus Sjödin (m) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag till 
beslut, med motiveringen att moderaterna vill låta folket ta ställning till 
regionfrågan i valet 2010. 
 
Anette D Martins (c), Kjell Bergqvist (c) och Jan-Olov Sellén (c) yrkar 
avslag till första att-satsen då de ekonomiska aspekterna inte är 
tillräckligt utredda. 
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Hans Brynielsson (kd), Reinhold Hellgren (c), Lars Persson (fp) och 
Ingrid Möller (mp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Johnny Skalin (sd) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag. 
 
Anita Bdioui (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och säger 
samtidigt att de ekonomiska konsekvenserna är svåra att utreda. Det är 
ett komplicerat arbete att ta fram det underlag som behövs och Sveriges 
Kommuner och Landsting, SKL, kommer att anlitas. Detta problem har 
alla regioner som står inför liknande förändringar. 
 
Ordföranden förklarar att det finns tre förslag till beslut; dels Anita 
Bdiouis (s) yrkande om bifall till kommunstyrelsens förslag, dels 
Magnus Sjödins (m) m fl yrkande om avslag till kommunstyrelsens 
förslag och dels Anette D Martins (c) m fl yrkande om avslag till den 
första att-satsen i kommunstyrelsens förslag.  
Ordföranden ställer proposition på dessa. Hon finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Reservation 
Samtliga ledamöter från moderaterna, nämligen Sven Bredberg, Linus 
Johansson, Erland Solander, Sven Bodin, Magnus Sjödin, Hans Lennart 
Wormbs, Eva Lohman, Elisabeth Gisslin Burman, Andreas Nelvig, 
Mikael Gäfvert, Else Ammor, Fredrik Norberg, Tom Emanuelz, Bertil 
Swenson, Rodney Engström, Bengt-Arne Lindahl och Per-Magnus 
Forsberg och sverigedemokraterna, nämligen Johnny Skalin och Jan 
Björnefax reserverar sig mot beslutet. 
 
Skriftlig reservation mot beslutet lämnas av Anette D Martins (c), Kjell 
Bergqvist (c) och Jan-Olov Sellén (c): 
”Vi föreslår att regionsfrågan för norra Sverige ytterligare utreds i 
enlighet med Ansvarskommitténs uppdrag.” 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2008-06-02, § 457 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-04-30 
• Region Mittsverige slutversion inkl. bilagor 2008-04-07 

 
– – – – 
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Dnr 90/05  080 
 

§ 379 Förslag till utveckling av information till 
kommuninvånarna 
(Demokratiberedningens 3:e delrapport) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bifalla huvudinriktningen i förslagen som finns i Demokrati-

beredningens Delrapport 3 så som det redogörs för i kommun-
styrelsekontorets skrivelse; 

  
att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för 

att införa webb-TV (förslag nr 6 i Demokratiberedningens 
Delrapport 3); och 

  
att kommunstyrelsen får i uppdrag ta fram en förstudie, inför ett 

förändringsprojekt 2009, rörande Språkregler för Sundsvalls 
kommun (förslag nr 8 i Demokratiberedningens Delrapport 3). 

Bakgrund 
Demokratiberedningen har bland annat i uppdrag att analysera och 
föreslå lämpliga åtgärder för att stärka demokratin. I beredningens 
Delrapport 3 ”Förslag till utveckling av kommunens information till 
medborgarna” redovisas nio förslag till hur informationen skulle kunna 
utvecklas. 

Överläggning 
Elisabeth Unander (s) berättar kort om Demokratiberedningens arbete. 
 
Johnny Skalin (sd) yrkar avslag på andra att-satsen och hänvisar till 
sverigedemokraternas motion om demokratiinsyn. 
 
Ordförande förklarar att det finns två förslag till beslut, dels 
kommunstyrelsens förslag och dels Johnny Skalins (sd) yrkande om 
avslag på andra att-satsen. Ordförande ställer proposition på dessa och 
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag. 
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Reservation 
Mot beslutet reserverar sig sverigedemokraternas ledamöter Johnny 
Skalin och Jan Björnefax. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2008-06-02, § 458 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-02-05 
• Demokratiberedningen, delrapport 3, 2007-06-15 

 
– – – – 
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Dnr 40/07  030 
 

§ 380 Svar på motion (sd) om demokratiinsyn 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motionen. 

Bakgrund 
Sverigedemokraterna föreslår i en motion att kommunfullmäktiges 
möten ska filmas och sändas via en internetbaserad kanal så att med-
borgarna kan följa den demokratiska processen i Sundsvalls kommun. 
 
Att filma kommunfullmäktiges sammanträden har även föreslagits av 
demokratiberedningen i deras tredje delrapport. Som svar till demo-
kratiberedningen har kommunstyrelsekontoret föreslagit att kommun-
styrelsen ska få i uppdrag att utreda förutsättningarna för att införa 
webb-TV (se dnr 90/05 080). 

Överläggning 
Johnny Skalin (sd) yrkar bifall till motionen. Trots lång beredningstid 
är argumenten för ett avslag dåliga.   
 
Peder Björk (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att avslå 
motionen, då de olika förutsättningarna behöver utredas närmare. 
 
Ordförande förklarar att det finns två förslag till beslut, dels Peder 
Björks (s) yrkande om bifall till kommunstyrelsens förslag, vilket 
innebär avslag till motionen, och dels Johnny Skalins (sd) yrkande om 
bifall till motionen. Ordförande ställer proposition på dessa och finner 
att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2008-06-02, § 462 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-05-15 
• Motion (sd) om demokratiinsyn 2007-01-28 
• Demokratiberedningens skrivelse 2007-05-25 

 
– – – – 
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Dnr 30/08  030 
 

§ 381 Svar på motion (s), (mp) och (v) om riktat 
olycksfallsförebyggande arbete i 
kommunen 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motionen; 
  
att kommunstyrelsen tar med förslaget i motionen om riktat 

olycksfallsförebyggande arbete i det fortsatta arbetet med 
handlingsprogrammet för skydd mot olyckor; samt 

  
att uppdra till kommunstyrelsen att tydliggöra hur frågorna om 

skydd mot olyckor kommer in i och hanteras i huvudprocesserna 
och kan omsättas i konkreta åtgärder. 

Bakgrund 
En motion har inlämnats från (s), (mp) och (v) om riktat olycksföre-
byggande arbete i kommunen. 
 
Räddningstjänsten RST stödjer tankgångarna i motionen men bedömer 
att det arbete som pågår eller skall påbörjas enligt det nya handlings-
programmet för skydd mot olyckor och ägarkommunernas uppdrag till 
RST uppfyller motionens förslag och att inga ytterligare beslut om 
åtgärder är nödvändiga. 

Överläggning 
Ewa Back (s) redogör för bakgrunden till motionen. Dess intentioner 
har diskuterats länge, men blev nedtecknade först i höstas. Parallellt har 
kommunens arbete med handlingsprogrammet för skydd mot olyckor 
fortsatt. Hon accepterar kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
K Lennart Andersson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Ordförande förklarar att det finns ett förslag till beslut, 
kommunstyrelsens förslag. Hon finner att kommunfullmäktige beslutar 
i enlighet med förslaget. 

Ordförandens sign Justerandes sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

     
     

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

 2008-06-16 28 
 

 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2008-06-02, § 460 
• Skrivelse från Sundsvall Timrå Räddningstjänstförbund 2008-04-30 
• Motion (s), (mp) och (v) om riktat olycksfallsförebyggande arbete i 

kommunen 2007-11-08 
 
– – – – 
 

Ordförandens sign Justerandes sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 
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Dnr 147/08  030 
 

§ 382 Svar på enskild motion (c) om vänorter 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 

att avslå motionen; samt 
  
att uppdra till kommunstyrelsekontoret att göra befintlig folder om 

vänorterna tillgänglig på kommunens hemsida. 

Bakgrund 
Linnea Kjellman (c) och Anette Duarte Martins (c) har lämnat en 
motion med yrkandet att ta fram en ny broschyr om Sundsvalls 
kommuns vänorter samt att broschyren ska finnas tillgänglig på 
kommunens hemsida. 
 

Sundsvalls kommuns vänorter är Björneborg i Finland, Porsgrunn i 
Norge, Sönderborg i Danmark, Volchov i Ryssland och Konin i Polen. 
Vänorterna finns beskrivna på kommunens hemsida med länkar till 
respektive stads egen hemsida, dock ej Volchov som saknar hemsida. 
 

Kommunstyrelsekontoret framställde 2001 en folder över vänorterna 
med en kort beskrivning av de aktiviteter som bedrivits. Foldern har 
funnits tillgänglig i kommunstyrelsekontorets broschyrställ samt i 
foajén. Vid årsskiftet 2007/2008 gjorde kontoret en mindre uppdatering 
av foldern och den trycktes i ytterligare ca 50 exemplar. 

Överläggning 
Linnea Kjellman (c) tycker det är bra att informationen i foldern görs 
tillgänglig på hemsidan, men önskar att det fanns fler upptryckta 
exemplar i Kulturmagasinet och på turistbyrån. 
 

Ordförande förklarar att det finns ett förslag till beslut; kommun-
styrelsens förslag. Hon finner att kommunfullmäktige beslutar i 
enlighet med förslaget. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2008-06-02, § 459 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-04-24 
• Broschyr om Sundsvalls vänorter 
• Enskild motion (c) 2008-03-07 om vänorter 

 

– – – – 

Ordförandens sign Justerandes sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 
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Dnr 579/07  030 
 

§ 383 Svar på motion (c) om behov av ett 
ungdomens hus 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motionen, med motiveringen att arbete redan pågår för att 

skapa en centralt belägen mötesplats för ungdomar. 

Bakgrund 
Centerpartiet föreslår i en motion att Sundsvalls kommun tillsammans 
med ungdomar och näringslivet i Sundsvall skapar ett ungdomens hus 
vid Navet i Sundsvall. Motionen har beretts av kultur- och fritids-
nämnden, som föreslår att motionen bifalls på så sätt att en mötesplats 
för ungdom i centrala Sundsvall ska prioriteras i processen fritid och 
kultur i Mål och resursplan 2009-2011. Kommunstyrelsekontoret håller 
med om att det är viktigt att skapa en träffpunkt för ungdomar, men 
kultur- och fritidsnämndens förslag överensstämmer inte med motio-
nens detaljerade yrkanden om lokalisering. Därför föreslår kontoret att 
motionen avslås. 

Överläggning 
Björn Hallström (c) yrkar bifall till motionen och berättar samtidigt att 
det är en inskickad synpunkt till Synpunkt Sundsvall samt hans samtal 
med ungdomar som föranlett motionen. 
 
Magnus Sjödin (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och säger 
samtidigt att det blivit fel i kommunstyrelsens protokoll där det står att 
han yrkade bifall till motionen, det stämmer inte. Han vill också lämna 
en protokollsanteckning. 
 
Habib Effati (  ) yrkar bifall till motionen. 
 
Peder Björk (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om avslag av 
motionen. 
 
Kim G Ottosson (v) berättar kort om en förstudie som pågår, rörande 
hur utökad ungdomsverksamhet kan inrymmas i Kulturmagasinet.  
 

Ordförandens sign Justerandes sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 
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Pär Hammarberg (fp) ställer sig bakom Magnus Sjödins (m) protokolls-
anteckning. 
 
Ordförande förklarar att det finns två förslag till beslut, dels 
kommunstyrelsens förslag om att avslå motionen, och dels Björn 
Hallströms (c) m fl förslag om bifall till motionen. Ordförande ställer 
proposition på de båda förslagen och finner att kommunfullmäktige 
beslutar att avslå motionen. Kommunfullmäktige godkänner också att 
Magnus Sjödin (m) m fl lämnar en protokollsanteckning. 

Reservation 
Pär Hammarberg (fp), Björn Hallström (c), Reinhold Hellgren (c) och 
Habib Effati (  ) reserverar sig mot beslutet. 

Protokollsanteckning 
Alliansen har i sitt budgetförslag avsatt medel för ett ungdomens hus. I 
detta ärende hänvisar Magnus Sjödin (m) till budgetförslaget. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2008-06-02, § 464 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-05-05 
• Motion (c) om behov att ett ungdomens hus 2007-12-15 

 
– – – – 

Ordförandens sign Justerandes sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 
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Dnr 97/07  030 
 

§ 384 Svar på enskild motion (fp) och (c) om 
bättre information om Allmänhetens 
frågestund till ungdomar 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motionen. 

Bakgrund 
Centerpartiet och folkpartiet föreslår i en motion att information om 
Allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige ska spridas till ung-
domar genom affischering, samt att ungdomar bör ges möjlighet att 
följa fullmäktigesammanträdena via närradio under skoltid. 
 
Motionen har beretts av kommunfullmäktiges demokratiberedning samt 
av kultur- och fritidsnämnden. Fullmäktige har gett kultur- och fritids-
nämnden i uppdrag att arbeta med kommunövergripande ungdoms- och 
demokratifrågor, bland annat genom att öka ungas möjligheter till in-
flytande. I detta arbete torde frågor om kommunikation och dialog 
kring möjliga sätt att påverka vara en naturlig del. Kommunstyrelse-
kontoret föreslår därför att motionen avslås, också med hänvisning till 
den pågående teknikutvecklingen avseende utsändning av kommunfull-
mäktiges möten. 

Överläggning 
Reinhold Hellgren (c) och Björn Hallström (c) yrkar bifall till 
motionen. 
 
Peder Björk (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om avslag till 
motionen. 
 
Lars Persson (fp) yrkar bifall till motionen. 
 
Ordförande förklarar att hon uppfattat två yrkanden dels Peder Björks 
(s) yrkande om bifall till kommunstyrelsens förslag att avslå motionen, 
dels Reinhold Hellgren (c) m fl yrkande om bifall till motionen. Hon 
ställer proposition på de båda yrkandena och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Ordförandens sign Justerandes sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 
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Reservation 
Mot beslutet reserverar sig samtliga ledamöter från folkpartiet, 
nämligen Sigge Godin, Pär Hammarberg, Ingeborg Wiksten och Lars 
Persson samt centerpartiet, nämligen Hans Forsberg Svensson, 
Reinhold Hellgren, Björn Hallström, Yvonne Flodén, Mats Mehlin, 
Kjell Bergkvist och Linnéa Kjellman. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2008-06-02, § 463 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-05-05 
• Enskild motion (fp) och (c) om bättre information om Allmän-

hetens frågestund till ungdomar 2007-02-18 
 
– – – – 

Ordförandens sign Justerandes sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 
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Dnr 41/07  030 
 

§ 385 Svar på motion (sd) angående upplysta 
övergångsställen 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motionen. 

Bakgrund 
Sverigedemokraterna föreslår i en motion att övergångsställena längs 
Bergsgatan, Köpmangatan, Norrmalmsgatan och den del av Storgatan 
som är biltrafikerad ska göras säkrare för gångtrafikanter t.ex. genom 
upplysta övergångsställen. 
 
Stadsbyggnadsnämnden har berett motionen. 

Överläggning 
Johnny Skalin (sd) yrkar bifall till motionen. 
 
Leif Nilsson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, att avslå 
motionen. 
 
Inlägg görs också av Habib Effati (  ) och Hans Lennart Wormbs (m). 
 
Ordförande förklarar att hon uppfattat två yrkanden dels Leif Nilssons 
yrkande om bifall till kommunstyrelsens förslag att avslå motionen och 
dels Johnny Skalins yrkande om bifall till motionen. Hon ställer 
proposition på de båda yrkandena och finner att kommunfullmäktige 
beslutar att avslå motionen.  

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2008-06-02, § 465 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2007-08-23, § 211 och  

2008-04-23, § 118 
• Stadsbyggnadskontorets yttrande 2007-04-23 
• Motion (sd) angående upplysta övergångsställen 2007-01-28 

 
– – – – 

Ordförandens sign Justerandes sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 
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Dnr 77/08  030 
 

§ 386 Svar på motion (sd) angående gångväg till 
Sticksjön i Granloholm 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motionen. 

Bakgrund 
Sverigedemokraterna föreslår i en motion att en gångväg byggs mellan 
Sticksjön och det nya bostadsområdet vid Mariestadsvägen. 
 
Stadsbyggnadsnämnden har berett motionen. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2008-06-02, § 466 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2008-04-23, § 120 
• Stadsbyggnadskontorets yttrande 2008-04-07 
• Motion (sd) angående gångväg till Sticksjön i Granloholm  

2008-01-28 
 
– – – – 

Ordförandens sign Justerandes sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 
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Dnr 76/08  030 
 

§ 387 Svar på motion (sd) angående upprättande 
av mångkulturellt bokslut 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motionen. 

Bakgrund 
Sverigedemokraterna föreslår i en motion att Sundsvalls kommun ska 
upprätta ett mångkulturellt bokslut. 
 
Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration har i 
samråd med kommunstyrelsekontoret och socialtjänsten upprättat ett 
yttrande som behandlats i nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning 
och integration. 

Överläggning 
Reinhold Hellgren (c), Bertil Hörnqvist (kd) och João Pinheiro (s) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag, som innebär att avslå motionen. 
 
Johnny Skalin (sd) yrkar bifall till motionen. Replikväxling följer. 
 
Magnus Sjödin (m), Kim G Ottosson (v), Sverker Ottosson (mp), Lars 
Persson (fp), Fredrik Norberg (m), Martti Knuuttila (s) och Linus 
Johansson (m) yrkar avslag till motionen. Replikväxling följer. 
 
Ytterligare ett flertal inlägg görs i debatten. 
 
Ordförande förklarar att hon uppfattat två yrkanden, dels Reinhold 
Hellgrens m fl yrkande om bifall till kommunstyrelsens förslag att 
avslå motionen, och dels Johnny Skalins yrkande om bifall till 
motionen. Hon ställer proposition på de båda yrkandena och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.  

Ordförandens sign Justerandes sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 
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Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2008-06-02, § 467 
• Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations 

protokoll 2008-04-22, § 40 
• Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations 

yttrande 2008-03-31 
• Motion (sd) angående upprättande av mångkulturellt bokslut 

2008-01-28 
 
– – – – 

Ordförandens sign Justerandes sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 
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Dnr 74/08  030 
 

§ 388 Svar på motion (sd) angående uppsägning 
av avtal med Migrationsverket om 
mottagande av flyktingar 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motionen. 

Bakgrund 
Sverigedemokraterna föreslår i en motion att Sundsvalls kommun ska 
säga upp avtalet med Migrationsverket om mottagande av flyktingar. 
 
Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration har 
berett motionen. 

Överläggning 
Johnny Skalin (sd) yrkar bifall till motionen. Replikväxling med João 
Pinheiro (s) följer. 
 
Magnus Sjödin (m), Eva Lohman (m) och Rodney Engström (m) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag, som är att avslå motionen.  
 
Ordförande förklarar att hon uppfattat två yrkanden dels Magnus Sjödin 
m fl yrkande om bifall till kommunstyrelsens förslag, att avslå 
motionen, och dels Johnny Skalins yrkande om bifall till motionen. 
Hon ställer proposition på de båda yrkandena och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.  

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2008-06-02, § 468 
• Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations 

protokoll 2008-04-22, § 41 
• Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations 

yttrande 2008-03-18 
• Motion (sd) angående uppsägning av avtal med Migrationsverket 

om mottagande av flyktingar 2008-01-28 
 
– – – – 

Ordförandens sign Justerandes sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 
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Dnr 1/08  102 
 

§ 389 Valärenden 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt presidiekonferensens förslag 
 
att till nytt ombud i Kommunförbundet Västernorrland (Läns-

förbund) efter Lena Sjöberg (s) för återstående del av val-
perioden utse Peder Björk (s), Jaktfalksvägen 7, 856 51 
Sundsvall; samt 

  
att anteckna att förslag till ny ersättare i stadsbyggnadsnämnden 

efter Anders Brunberg (mp) för återstående del av valperioden 
lämnas senare. 

Bakgrund 
Lena Sjöberg (s) befriades av kommunfullmäktige 2008-02-25, § 311, 
från uppdraget som ombud i Kommunförbundet Västernorrland 
(Länsförbund). 
 
Anders Brunberg (mp) befriades av kommunfullmäktige 2008-04-28, 
§ 345, från uppdraget som ersättare i stadsbyggnadsnämnden. 

Beslutsunderlag 
• Presidiekonferensens skrivelse 2008-06-13 
 
– – – – 
 

Ordförandens sign Justerandes sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 
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§ 390 Förteckning över motioner som förhandsre-
mitteras till kommunstyrelsen – enligt 30 § 
arbetsordningen för kommunfullmäktige i 
Sundsvall 

 
Enskild motion (c) om grovsophämtning i hela kommunen 
 
– – – – 

Ordförandens sign Justerandes sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 
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Dnr 5/08  006 
 

§ 391 För kännedom 
• Redovisning av förbrukningen av anslaget till kommunfullmäktiges 

förfogande för oförutsedda behov 
• Pressmeddelande - Kommunrevisionen informerar 
 
– – – – 

Ordförandens sign Justerandes sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 
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§ 392 Avslutning 
 
Dagens sammanträde är det sista som sänds i närradion. I samband med 
detta avtackar ordförande Bo Sjögren, som förtjänstfullt skött 
utsändningarna under de senaste nio åren. 
 
Ordförande avslutar mötet med att önska alla en skön sommar. 
 
– – – – 
 

Ordförandens sign Justerandes sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 
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