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Tid 
Ajournering 

Kl. 13.00-16.30 
Kl. 15.10-15.30 

Plats Kommunfullmäktigesalen i kommunhuset, Norrmalmsgatan 4 

Beslutande Närvarande ledamöter och ersättare enligt bilaga 1 

Sekreterare Christel Öhgren 

Justeras 2009-06-02 

  

  

Underskrifter Marianne Sjöblom Christel Öhgren 
 ordförande sekreterare 

  

  

 Olle Åkerlund Magnus Sjödin 
 Justerare Justerare 

  

 
Protokollet omfattar §§ 568-582, paragraf 576 justeras omedelbart och 
återfinns i separat protokoll. 
 

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

Kommunfullmäktige 
 
Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum 

2009-05-25 2009-06-02 2009-06-03 
Protokollet finns tillgängligt på Internet (www.sundsvall.se) eller hos 

Kommunstyrelsekontorets kansli 
 
Anslaget tas ned tidigast Enligt uppdrag (namnteckning) Namnförtydligande 

2009-06-25  Christel Öhgren 
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Justering 

Att jämte ordföranden Marianne Sjöblom eller 1:e vice ordföranden 
Rodney Engström eller 2:e vice ordföranden João Pinheiro justera 
dagens protokoll utses Olle Åkerlund med Annicka Burman som 
ersättare och Magnus Sjödin med Pär Hammarberg som ersättare. 
 
– – – – 
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Dnr 41/09  105 
 

§ 568 Information från kommundirektören 
 
Kommundirektören informerar om arbetet med de förändrade 
ekonomiska förutsättningarna. 
 

– – – – 
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Dnr 17/09  032 
 

§ 569 Allmänhetens frågestund 
Ordföranden informerar om nyordningen för inlämning av frågor från 
allmänheten. Frågorna ska skriftligen lämnas in till kommunstyrelse-
kontorets kansli senast klockan 12 fredagen innan kommunfullmäktige 
sammanträder. Om frågan inte ställs till någon särskild ledamot, kom-
mer svar att lämnas av den ledamot som presidiet finner lämplig. 
 
• Anders Igglund frågar varför Sundsvalls Energi/ServaNet inte 

erbjuder sina kunder autogiro eller e-faktura? 
Kjell B Andersson (S) ordförande i Sundsvall Energi AB svarar att det 
nuvarande systemet inte klarar av det, men att det pågår arbete för att 
möjliggöra denna service. 
 
• Henrik Blixth frågar om kommunen kan renovera den kaj på Alnö 

som Sjöräddningssällskapet använder. Så den förblir i säkert och 
användbart skick. 

Leif Nilsson (S) stadsbyggnadsnämndens ordförande svarar att stads-
byggnadsnämnden ska utreda renoveringsbehovet och eventuellt lägga 
in det i en framtida investeringsplan. 
 
• Kjell Jacobsson frågar om kommunen bidrar med ekonomiskt stöd 

till Gatufesten? Han tycker också att kommunen, vid förhandlingar 
med arrangören av Gatufesten, bör kräva att alla över 65 år ska få 
gratis inträde under alla dagar. 

Anita Bdioui (S) kommunstyrelsens ordförande svarar att bolaget 
Gatufesten AB betalar hyra till kommunen för marken som används i 
samband med Gatufesten. Hon säger vidare att kommunen kan disku-
tera med bolaget om gratis inträde för de över 65 år, men att man inte 
kan ställa några krav på dem. Onsdagen, som är en kommunal informa-
tionsdag, är däremot gratis för alla medborgare. Kommunen bidrar 
bland annat med ett informationstält på torget.  
 
• Anders Igglund frågar varför nämnderna inte kan sprida sina 

sammanträdesdagar så de som vill besöka de öppna nämndsamman-
träden har möjlighet att göra det. Han frågar också efter en broschyr 
med information om vilka sammanträden som är öppna. 

Anita Bdioui (S) kommunstyrelsens ordförande svarar att kommun-
styrelsen har vädjat till nämnderna att de ska spridas ut sina samman-
trädesdagar. Naturligtvis så tas denna fråga med till nästa års planering. 
Alla nämnder, med undantag av överförmyndarnämnden, har öppna  
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sammanträden. Vissa nämnder har dock delar av sina sammanträden 
stängda för allmänheten. 
 
• Anders Igglund frågar varför det inte är fler partier än Vänster-

partiet som har representanter i Kulturmagasinets Riksdagshörna/ 
politikerhörna. 

Marianne Sjöblom (S) demokratiberedningens ordförande svarar att det 
är en kommunhörna, som är till för medborgarna, och inte en politiker-
hörna som finns i Kulturmagasinet. Hon berättar vidare att demokrati-
beredningen diskuterar formerna för hörnan och att de på kommande 
sammanträde ska planera för aktiviteterna i hörnan under 2010. 
 
• Ingvar Jacobsson har lämnat in en fråga om sponsring av Viktoria 

Edin som vunnit en bronsmedalj i skytte. 
Marianne Sjöblom (S) kommunfullmäktiges ordförande meddelar att 
frågan om sponsring kommer att skickas vidare till den förvaltning eller 
bolag det berör. 
 
Ordföranden konstaterar därefter att det inte finns fler frågor från 
allmänheten. 
 
– – – – 
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Dnr 18/09  032 
 

§ 570 Korta frågor - korta svar 
 
• Per Magnus Forsberg (M) refererar till uppgifter i media och undrar 

om det är demokratiskt rätt att motarbeta eller rent av diskriminera 
elever från fristående skolor/förskolor.  

Martin Johansson (S) barn- och utbildningsnämndens ordförande svarar 
att barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott gett förvaltningen i 
uppdrag att se över dessa uppgifter. Han tillägger också att den kom-
munala skolan måste få konkurrera med de fristående. 
 
• Ingeborg Wiksten (FP) frågade vid kommunfullmäktiges förra 

sammanträde om kostnaden för det reklamblad om Sundsvall som 
fanns med som bilaga till de lokala dagstidningarna. 

Anita Bdioui (S) kommunstyrelsens ordförande, bad att få återkomma i 
frågan till detta sammanträde och ger följande svar: 
Bilagan, Sundsvall växer, som distribuerades via ett antal tidningar 
finansierades helt via annonsintäkter. 
 
• Linnéa Kjellman (C) frågar, som uppföljning av tidigare ställd 

fråga, om det hänt något i ärendet med trafiksituationen kring 
Matfors skola.  

Leif Nilsson (S) stadsbyggnadsnämndens ordförande ber om ursäkt för 
att han inte återkopplat till Linnéa Kjellman i frågan och säger vidare 
att stadsbyggnadskontoret för en dialog med Matfors skola för att hitta 
en lösning på trafiksituationen. 
 
• Jan-Olov Sellén (C) frågar vad som hänt i ärendet med den positivt 

behandlade motionen om hundrastgårdar. 
Leif Nilsson (S) stadsbyggnadsnämndens ordförande berättar att stads-
byggnadskontoret och intressenterna har varit ute och tittat på lämpliga 
platser för hundrastgårdar och att en fortsatt dialog pågår. 
 
– – – – 
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Dnr 255/09  000 
 

§ 571 Näringslivsinformation: Svenskt Näringslivs 
rankning, Företagarbarometern, Mid Sweden 
Office, Mittuniversitetet 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att notera informationen. 

Bakgrund 
Till dagens sammanträde har företrädare för Svenskt Näringsliv, 
Företagarna, Mid Sweden Office och Mittuniversitetet bjudits in för att 
ge näringslivsinformation. 

Överläggning 
Malin Welin, regionchef på Svenskt Näringsliv, berättar om den 
ranking de gör över det lokala företagsklimatet i landets kommuner.  
 
Peter Germer, regionchef på Företagarna, presenterar Småföretagar-
barometern som redovisar hur små företag i Sverige uppfattar det 
ekonomiska läget och deras förväntningar på den närmaste framtiden.  
 
Kerstin Brandelius-Johansson, som den 8 juni tillträder som verksam-
hetschef för Mid Sweden Office, berättar om deras verksamhet och om 
förhållandet mellan vår region gentemot Bryssel. 
 
Anders Söderholm, rektor på Mittuniversitetet, berättar om deras 
verksamhet och relation till omvärlden.  
 
Efter respektive föredragning ges ledamöterna möjlighet att ställa 
frågor. 
 
Ordföranden avslutar informationspunkten med att tacka föredragarna 
för deras deltagande. 
 
– – – – 
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Dnr 2/09  102 
 

§ 572 Valärenden 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att till ny ersättare i kommunens handikappråd efter Linda Gidlund (C) 

för återstående del av valperioden utse Lisbeth Wiklund, Lundbo-
vägen 19 D, 857 41 Sundsvall, 

  
att anteckna att förslag till ny nämndeman i Sundsvalls Tingsrätt efter 

Anna Åslin, f d Bjarby (FP) för återstående del av valperioden 
lämnas senare, 

  
att anteckna att förslag till ny ledamot i ideella föreningen Norra 

Berget efter Ulla Näsman för återstående del av valperioden lämnas 
senare, 

  
att anteckna att förslag till ny ledamot i Kommunförbundet Väster-

norrland efter Diana Kapitanska (S) för återstående del av val-
perioden lämnas senare, 

  
att till ny nämndeman i Sundsvalls Tingsrätt efter Jimmy Andersson 

(S) för återstående del av valperioden utse Soili Sollén, Fridhems-
gatan 33 A, 854 60 Sundsvall, 

  
att bifalla Margareta Rudbos (MP) avsägelse av uppdraget som leda-

mot i kultur- och fritidsnämnden, 
  
att anteckna att förslag till ny ledamot i kultur- och fritidsnämnden 

efter Margareta Rudbo (MP) för återstående del av valperioden 
lämnas senare, 

  
att bifalla Andréas Lundholms (V) avsägelse av uppdraget som er-

sättare i valnämnden; 
  
att anteckna att förslag till ny ersättare i valnämnden efter Andréas 

Lundholm (V) för återstående del av valperioden lämnas senare, 
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att bifalla Dorthy Erikssons (S) avsägelse av uppdraget som nämnde-

man i Sundsvalls Tingsrätt, 
  
att anteckna att förslag till ny nämndeman i Sundsvalls Tingsrätt efter 

Dorthy Eriksson (S) för återstående del av valperioden lämnas 
senare, samt 

  
att notera Sparbanksstiftelsen Norrlands beslut om att entlediga 

följande huvudmän från sina uppdrag: 
Jan-Åke Halvarsson (S) 
Gunda Näsman Halvarsson (M) 
Ewa Kirrander (FP) 

Bakgrund 
Linda Gidlund (C) befriades av kommunfullmäktige 2008-11-24  
§ 446 från uppdraget som ersättare i kommunens handikappråd. 
 
Anna Åslin, f d Bjarby (FP) befriades av kommunfullmäktige  
2009-01-26 § 488 från uppdraget som nämndeman i Sundsvalls 
Tingsrätt. 
 
Ulla Näsman befriades av kommunfullmäktige 2009-02-23 § 506 från 
uppdraget som ledamot i ideella föreningen Norra Berget. 
 
Diana Kapitanska (S) befriades av kommunfullmäktige 2009-03-30  
§ 521 från uppdraget som ledamot i Kommunförbundet Västernorrland. 
 
Jimmy Andersson (S) befriades av kommunfullmäktige 2009-04-27  
§ 554 från uppdraget som nämndeman i Sundsvalls Tingsrätt. 
 
Margareta Rudbo (MP) har avsagt sig uppdraget som ledamot i 
kultur- och fritidsnämnden. 
 
Andréas Lundholm (V) har avsagt sig uppdraget som ersättare i 
valnämnden. 
 
Dorthy Eriksson (S) har avsagt sig uppdraget som nämndeman i 
Sundsvalls Tingsrätt. 
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Sparbanksstiftelsen Norrland beslutade på årets stämma den 8 maj 
2009 att göra en förändring av stiftelseförordningens stadgar i sättet att 
utse huvudmän. Med anledning till nedskärningar och kostnadsbespa-
ringar, så beslutades det i stiftelsestyrelsen och på stämman att ent-
lediga följande personer från sina uppdrag: 
 
Jan-Åke Halvarsson (S) 
Gunda Näsman Halvarsson (M) 
Ewa Kirrander (FP) 

Överläggning  
Reinhold Hellgren (C) föreslår Lisbeth Wiklund till ny ersättare i 
kommunens handikappråd efter Linda Gidlund (C). 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-05-14, rev 2009-05-25 
 
– – – – 
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Dnr 55/01  311 
 

§ 573 Genomförande- och finansieringsavtal 
projekt E4 Sundsvall 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna upprättat förslag till Genomförande- och 

finansieringsavtal för Projekt E4 Sundsvall. 

Bakgrund 
Mot bakgrund av kommunfullmäktiges tidigare beslut har 
förhandlingar genomförts med Vägverket i syfte att avtalsmässigt 
reglera Sundsvalls kommuns medfinansiering i genomförandet E4 
Sundsvall. Föreliggande avtalsförslag innebär i korthet följande; 

- att projektet E4 Sundsvall ska byggstartas sommaren 2010, 
- att kommunens medfinansiering på 125 miljoner kronor baserat 

på de nyttor som uppstår på grund av alternativ användning ska 
erläggas år 2010, 

- att resterande 125 miljoner kronor motsvarar kostnader för 
åtgärder på tre delar av befintlig E4 samt E14/Björneborgs-
gatan. Dessa delar ska utföras och bekostas av Sundsvalls 
kommun senast inom tre år efter det att ny E4 tagits i bruk 
(E14/Björneborgsgatan tidigarelägges i Vägverkets regi). Dessa 
vägavsnitt kommer därvid att överföras i kommunal ägo, samt 

- att Vägverket är fortsatt väghållare för vägavsnittet befintlig E4 
Myre – Stockvik. 

Överläggning 
Leif Nilsson (S) stadsbyggnadsnämndens ordförande ger en kort 
presentation av ärendet. Han yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Reinhold Hellgren (C) vill ha ett klargörande samt lämna en protokolls-
anteckning över de motstridiga uppgifterna i beslutsunderlaget. Ska 
broavgiften tas ut under 25 eller 30 år samt är uppgifterna om avgifter 
inklusive eller exklusive moms.  
 
Paul Sjölander projektledare E4 Sundsvall redogör för de olika 
kostnaderna och tidsaspekten.  
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Mikael Gäfvert (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Reinhold Hellgren (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och 
till sin protokollsanteckning. 
 
Ordföranden förklarar att det finns ett förslag till beslut och det blir 
också kommunfullmäktiges beslut. Kommunfullmäktige godkänner att 
Reinhold Hellgren lämnar en protokollsanteckning. 

Protokollsanteckning 
Kommunfullmäktige godkänner följande protokollsanteckning:  
Ska broavgiften tas ut under 25 eller 30 år samt är uppgifterna om 
avgifter inklusive eller exklusive moms.  

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2009-05-11 § 682 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-04-14 
• Genomförande- och finansieringsavtal för Projekt E4 Sundsvall 

inkl. bilagorna: 
Projektbeskrivning E4 Sundsvall, mars 2009 och 
Vägtull för att delfinansiera bro över Sundsvallsfjärden 

 
– – – – 
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Dnr 38/09  214 
 

§ 574 Detaljplan av del av Båräng 4:1, Alnö 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta detaljplan för Båräng 4:1, Alnö. 

Bakgrund 
Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2009-03-11 § 45 att föreslå 
kommunfullmäktige anta förslag till detaljplan för Båräng 4:1, Alnö. 
Planens syfte är att, mot bakgrund av planförhållande och befintlig 
fritidshusbyggnad, pröva möjligheten till planändring och att avstycka 
del av fastigheten Båräng 4:1 för bostadsändamål. 
 
1955 planlades på Näsudden, Alnön, mark för fritidsbebyggelse. Inom 
planområdet fanns en fiske- och fritidsbyggnad som kom att ha sin 
placering på område tecknat parkmark. Byggnaden, som uppförts kring 
1935, står kvar och bildar en slags tomtplats med hemfridszon. Stads-
byggnadsnämnden anser inte att dagens situation bidrar till en lång-
siktigt hållbar lösning. Den föreslagna planändringen bedöms reglera 
befintliga förhållanden och möta de allmänna intressena på ett accep-
tabelt sätt. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2009-05-11 § 684 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-03-23 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2009-02-27, rev tidplan  

2009-03-12 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2009-03-11 § 45 med bifogade 

handlingar om antagande av detaljplan för Båräng 4:1, Alnö 
 
– – – – 
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Dnr 254/09  821 
 

§ 575 Nytt golv och ny elanläggning i Sporthallens 
A-del 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att ställa sig positiv till att Stadsbacken AB och Sundsvall Arena 

AB genomför renoveringsåtgärder i form av byte av golv i 
Sporthallens A-hall samt utbyte av elanläggning, 

  
att den ökade driftskostnaden skall inarbetas i partiernas förslag till 

MRP 2010-2012, samt 
  
att kommunfullmäktige får en redogörelse för Sporthallens upprust-

ningsbehov avseende åtgärder och uppskattade kostnader. 

Bakgrund 
Sundsvall Arena AB har genom Stadsbacken AB ansökt om kommunal 
finansiering av olika åtgärder i Sporthallen, Sundsvall. Kostnaden för 
dessa beräknas till ca 10 miljoner kronor. Vare sig Sundsvall Arena AB 
eller Stadsbacken AB har möjlighet att finansiera åtgärderna. 

Överläggning 
Magnus Sjödin (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med 
följande tilläggsyrkande: 
att kommunfullmäktige får en redogörelse för Sporthallens upprust-
ningsbehov avseende åtgärder och uppskattade kostnader. 
 
Anita Bdioui (S), Kim G Ottosson (V) och Ingrid Möller (MP) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag och till Magnus Sjödins (M) 
tilläggsyrkande. 
 
Ordföranden förklarar att det finns ett förslag till beslut och det blir 
också kommunfullmäktiges beslut.  

Jäv 
Bengt-Arne Lindahl (M) och Diana Kapitanska (S) anmäler jäv. 
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Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-05-20, delas ut 
• Kommunstyrelsens protokoll 2009-05-11 § 685 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-04-28 
• Sundsvall Arena AB:s skrivelse 2009-04-26 
• Kostnadsbedömning för åtgärdande av golv i Sporthallens A-hall, 

Totalprojekt Norr AB 2009-04-16 
• Kostnadsbedömning för Sporthallen Sundsvall Elanläggning, 

Totalprojekt Norr AB 2009-04-27 
• Uträkning hyrespåslag för skola och förening 
• Styrelseprotokoll Sundsvall Arena AB 2009-04-26 
• Föreningars träningstider 2008-2009 
• Kalkyl golv och el 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-05-08 
• Styrelseprotokoll Stadsbacken AB 2009-04-28 §§ 31-32 
 
– – – – 
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Dnr 487/08  030 
 

§ 577 Motion (C) om förverkligande av goda idéer 
från medborgare 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motionen till den del den avser att kommunfullmäktige ska 

ålägga nämnderna att skapa ett ekonomiskt utrymme för att 
kunna möta och möjliggöra goda förslag från medborgare, 

  
att bifalla motionen i den del att om det inte finns ekonomiskt ut-

rymme för förslaget ska förvaltningen alltid ge förslag på hur 
medborgaren kan gå vidare för att få sitt förslag förverkligat. 

Bakgrund 
Centerpartiet har lämnat en motion om förverkligande av goda idéer 
från medborgare. Förslaget är att kommunstyrelsen och de sju till om-
slutning största nämnderna ska åläggas att skapa ett ekonomiskt ut-
rymme för att kunna möta och möjliggöra goda förslag från med-
borgare. Vidare föreslås att om det inte finns ekonomiskt utrymme för 
förslaget, så ska förvaltningen alltid ge förslag på hur medborgaren kan 
gå vidare för att få sitt förslag förverkligat. 

Överläggning 
Reinhold Hellgren (C) yrkar bifall till motionen. 
 
Ordföranden förklarar att det finns två förslag till beslut, dels 
kommunstyrelsens förslag och dels Reinhold Hellgrens förslag. Hon 
ställer proposition på de båda förslagen och finner att kommunfull-
mäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Reservation 
Mot beslutet reserverar sig samtliga ledamöter från Centerpartiet, 
nämligen Hans Forsberg Svensson, Reinhold Hellgren, Anette D 
Martins, Jan-Olov Sellén, Mats Mehlin, Yvonne Flodén och Linnéa 
Kjellman. 
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Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2009-05-11 § 694 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-04-01 
• Motion (C) om förverkligande av goda idéer från medborgare 

 
– – – – 
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Dnr 272/08  030 
 

§ 578 Motion (FP) om kulturgaranti för barn och 
ungdomar 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att motionen skall anses besvarad. 

Bakgrund 
Folkpartiet Liberalerna yrkar i en motion att kommunen tillsammans 
med Scenkonstbolaget undersöker möjligheterna att ge varje barn från 
förskolan till gymnasiet en kulturupplevelse per år. Sundsvalls kommun 
och Landstinget har tillsammans bildat Scenkonst i Västernorrland AB. 
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva och organisera 
verksamhet inom musik-, teater-, dans- och filmkonstområdet. 

Överläggning 
Ingeborg Wiksten (FP) yrkar bifall till motionen. 
 
Kim G Ottosson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Ordföranden förklarar att det finns två förslag till beslut, dels Ingeborg 
Wikstens förslag och dels Kim G Ottossons förslag. Hon ställer 
proposition på de båda förslagen och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Reservation 
Mot beslutet reserverar sig samtliga ledamöter från Folkpartiet, 
nämligen Sigge Godin, Arne Engholm, Ulla Grelsson, Ingeborg 
Wiksten, Berivan Mohammed, Leif Carlsson och Lars Persson, 
Centerpartiet, nämligen Hans Forsberg Svensson, Reinhold Hellgren, 
Anette D Martins, Jan-Olov Sellén, Mats Mehlin, Yvonne Flodén och 
Linnéa Kjellman, Moderaterna, nämligen Sven Bredberg, Tomas 
Östman, Erland Solander, Magnus Sjödin, Bertil Swenson, Sven Bodin, 
Elisabeth Gisslin Burman, Andreas Nelvig, Mikael Gäfvert, Else 
Ammor, Jörgen Tjernell, Jörgen Nilsson, Stefan Alm, Rodney 
Engström, Bengt-Arne Lindahl och Per-Magnus Forsberg,  
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Kristdemokraterna, nämligen Karl-Erik Lundin, Hans Brynielsson, 
Berit Andersson och Birgitta Rönnquist. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2009-05-11 § 695 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-03-27 
• Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2009-03-18 § 28 
• Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse 2009-02-16 
• Motion (FP) om kulturgaranti för barn och ungdomar 

– – – – 
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Dnr 189/08  030 
 

§ 579 Motion (KD) angående Fairtrade City 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bifalla motionen, 
  
att arbetet delas upp i två etapper, så att kommunen i första etappen 

för egen del inom redan pågående arbete så snart som möjligt 
uppfyller Fairtrade Citys krav, och i den andra etappen utvidgar 
arbetet till att bilda erforderliga arbetsgrupper och avsättande av 
resurser m.m. för att Sundsvall ska kunna erhålla statusen som 
Fairtrade City. 

Bakgrund 
Kristdemokraterna har 2008-04-02 inlämnat en motion med yrkande att 
Sundsvalls kommun påbörjar ett arbete med att, så snart som möjligt, 
erhålla statusen som diplomerad ”Fairtrade City”. Motionären menar att 
ställa etiska och sociala krav i samband med inköp och upphandling är 
ett sätt att verka för bättre arbetsmiljömässiga och ekonomiska villkor 
för arbetare och småproducenter runt om i världen. 
 
Samordningsutskottet beslutar den 20 januari 2009 att återremittera 
motionen till kommunstyrelsekontoret för komplettering med kostnads-
bild för olika grader av engagemang inkl kostnaderna för diplomering, 
en undersökning av vilka resurser som krävs och som finns för ett 
sådant arbete, samt en bredare undersökning av näringslivets och 
övriga potentiella aktörers intresse för en diplomering. 

Överläggning 
Karl-Erik Lundin (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2009-05-11 § 696 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse inkl. bilagor 2009-03-03 
• Samordningsutskottets protokoll 2009-01-20 § 359 
• Guide för Fairtrade City 
• Motion (KD) Sundsvall en ”Fairtrade city” 2008-03-31 
– – – – 
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Dnr 78/08  030 
 

§ 580 Motion (SD) om ungdomsbiljett för 
pensionärer 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motionen. 

Bakgrund 
En motion har inkommit från Sverigedemokraterna till kommunfull-
mäktige. Enligt motionen bör pensionärer erbjudas att åka på ung-
domsbiljett hela året. Övergångstiden bör dessutom utökas från 75 till 
120 minuter. 
 
Frågor rörande den kollektiva trafiken och övriga samhällsbetalda resor 
i Västernorrlands län regleras i gällande konsortialavtal från 1 januari 
2003. I 18 § konsortialavtalet framgår att Länstrafiken beslutar om 
vilka taxor som ska gälla i linjetrafiken, skärgårdstrafiken och komplet-
teringstrafiken. Ägare kan mot ekonomisk reglering överenskomma 
med Länstrafiken om avvikande taxa. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2009-05-11 § 697 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-04-05 
• Motion (SD) om ungdomsbiljett för pensionär 2008-01-28 
 
– – – – 
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Dnr 249/09  031 
 

§ 581 Interpellation till handikapprådets ordförande 
Leif Nilsson (S) från Lars Persson (FP) om 
demokratin i handikapprådet 

 
Med kommunfullmäktiges medgivande framställer Lars Persson (FP) 
den 27 april 2009 en interpellation till handikapprådets ordförande Leif 
Nilsson (S) om demokratin i handikapprådet. 
 
Leif Nilsson (S) ordförande för handikapprådet lämnar svar på 
interpellationen. 
 
Därefter följer interpellationsdebatt. 

Underlag 
• Interpellation från Lars Persson (FP), inlämnad 2009-04-21 
• Interpellationssvar från Leif Nilsson (S) 
 
– – – – 
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Dnr 6/09  006 
 

§ 582 För kännedom 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att lägga ärendena till handlingarna. 

Ärenden 
• Förteckning över motioner som förhandsremitteras till kommun-

styrelsen – enligt 30 § arbetsordningen för kommunfullmäktige i 
Sundsvall 

• Ekonomiavdelningens redovisning av förbrukningen av anslaget till 
kommunfullmäktiges förfogande för oförutsedda behov 2009-05-13 

• Svar på revisionsrapport – Fastighetsnämndens och stadsbyggnads-
nämndens åtgärder med anledning av fullmäktiges beslut om bespar-
ingsåtgärder 

 
– – – – 
 


	Bevis/anslag
	Justering
	§ 568 Information från kommundirektören
	§ 569 Allmänhetens frågestund
	§ 570 Korta frågor  korta svar
	§ 571 Näringslivsinformation: Svenskt Näringslivs rankning, Företagarbarometern, Mid Sweden Office, Mittuniversitetet
	Beslut
	Bakgrund
	Överläggning

	§ 572 Valärenden
	Beslut
	Bakgrund
	Överläggning 
	Beslutsunderlag

	§ 573 Genomförande- och finansieringsavtal projekt E4 Sundsvall
	Beslut
	Bakgrund
	Överläggning
	Protokollsanteckning
	Beslutsunderlag

	§ 574 Detaljplan av del av Båräng 4:1, Alnö
	Beslut
	Bakgrund
	Beslutsunderlag

	§ 575 Nytt golv och ny elanläggning i Sporthallens A-del
	Beslut
	Bakgrund
	Överläggning
	Jäv
	Beslutsunderlag

	§ 577 Motion (C) om förverkligande av goda idéer från medborgare
	Beslut
	Bakgrund
	Överläggning
	Reservation
	Beslutsunderlag

	§ 578 Motion (FP) om kulturgaranti för barn och ungdomar
	Beslut
	Bakgrund
	Överläggning
	Reservation
	Beslutsunderlag

	§ 579 Motion (KD) angående Fairtrade City
	Beslut
	Bakgrund
	Överläggning
	Beslutsunderlag

	§ 580 Motion (SD) om ungdomsbiljett för pensionärer
	Beslut
	Bakgrund
	Beslutsunderlag

	§ 581 Interpellation till handikapprådets ordförande Leif Nilsson (S) från Lars Persson (FP) om demokratin i handikapprådet
	Underlag

	§ 582 För kännedom
	Beslut
	Ärenden


