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Tid 
Ajournering 

Kl. 14.00 – 17.05 
Kl. 15.05 – 15.30 

Plats Kommunfullmäktigesalen i kommunhuset, Norrmalmsgatan 4 

Beslutande Närvarande ledamöter och ersättare enligt bilaga 1 

Sekreterare Johan Forssell 

Justeras 2009-11-02 

  

  

Underskrifter Marianne Sjöblom Johan Forssell 
 ordförande sekreterare 

  

  

 Kim G Ottosson Jan Björnefax Ulla-Britt Lagergren 
 Justerare §§ 635-650,  

652-653 
Justerare Justerare § 651 

  

 
Protokollet omfattar §§ 635 – 640, 643 – 646 och 648 – 653. Paragraf 
641, 642 och 647 justeras omedelbart och återfinns i separat protokoll. 
 
Det antecknas till protokollet att dagordningens punkt 7 och punkt 8 
byter plats. 
 

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

Kommunfullmäktige 
 
Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum 

2009-10-26 2009-10-30 2009-11-02 
Protokollet finns tillgängligt på Internet (www.sundsvall.se) eller hos 

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

2009-11-30  Johan Forssell 

Ordförandens sign Justerandes sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

     
     

 

http://www.sundsvall.se/


 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

 2009-10-26 2 
 

 
 

Justering 

Att jämte ordföranden Marianne Sjöblom eller 1:e vice ordföranden 
Rodney Engström eller 2:e vice ordföranden João Pinheiro justera 
dagens protokoll utses Kim G Ottosson med Ulla-Britt Lagergren som 
ersättare och Jan Björnefax med Jan-Olov Sellén som ersättare. 

 
 
– – – – 
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Dnr 111/09  102 
 

§ 635 Anmälan av länsstyrelsens röstsamman-
räkningsprotokoll för efterträdarval i 
kommunfullmäktige 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att till sina handlingar lägga läns-
styrelsens beslut den 12 oktober 2009 utvisande följande: 
 
att ny ledamot för Arbetarepartiet-Socialdemokraterna efter Mikael 

Westin är Joanna Fenell, 
  
att ny ersättare för Arbetarepartiet-Socialdemokraterna efter Joanna 

Fenell är Mats Lundahl. 
 
– – – – 
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Dnr 41/09  105 
 

§ 636 Information från kommundirektören 
Kommundirektören överlämnar ordet till Sundsvalls kommuns 
nytillträdde ekonomidirektör Jonas Borg som presenterar sig.  
 

– – – – 
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Dnr 17/09  032 
 

§ 637 Allmänhetens frågestund 
Ordföranden informerar om att det inte har lämnats in några frågor till 
dagens sammanträde, men att det finns tre frågor som lämnats in till 
september månads sammanträde. De frågorna var för sent inkomna, 
varför de istället kommer att behandlas vid dagens sammanträde. 
 

• A Eriksson och B-O Löwenstein frågar om fullmäktige vill ge 
en utmärkelse och pengagåva till de handlare som har infört 
åldersgräns för köp av energidrycker? 

Lena Österlund (S), socialnämndens ordförande, svarar att det inte 
finns någon tradition av att belöna lovvärda initiativ, vare sig med 
pengar eller på annat sätt. Frågan är intressant och det finns anledning 
att fundera över hur positiva initiativ kan uppmärksammas. 
  

• A Eriksson och B-O Löwenstein frågar om fullmäktige tänker 
satsa pengar på att öppna ett multireligiöst center? 

João Pinheiro (S), ordförande i nämnden för arbetsmarknad, 
vuxenutbildning och integration, svarar att Sundsvalls kommun är en 
av två svenska kommuner som ingår i ett europeiskt nätverk för städer. 
Inom ramen för nätverket har det nyligen gjorts en studie om inter-
kulturell dialog, utifrån denna kommer det att ske möten med olika 
trossamfund. Frågan är aktuell och det jobbas med den, men inte på det 
sätt som frågeställarna avser.  
 

• A Eriksson och B-O Löwenstein frågar om fullmäktige tänker 
sänka heltidsarvoderade politikers ersättningar och arbetstid 
med 20 %? 

Christina Nordenö (S), arvodeskommitténs ordförande, svarar att 
kommunfullmäktige, i enlighet med kommitténs förslag, beslutat att 
inte räkna upp det grundbelopp som styr de förtroendevaldas arvoden. 
Detta innebär att det inte blir någon arvodeshöjning under perioden. 
Utöver detta finns det inga planer på att minska några arvoden, då dessa 
är beräknade utifrån den arbetsinsats som bedöms nödvändig för 
uppdraget. 
 
Ordföranden konstaterar därefter att det inte finns fler frågor från 
allmänheten. 
 
– – – – 
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Dnr 18/09  032 
 

§ 638 Korta frågor - korta svar 
• Roland Grafström (S) hänvisar till dagens företagsbesök och 

undrar hur det går med Alliansens löften på riksnivå om att 
avveckla byråkrati kring småföretag? 

Magnus Sjödin (M), gruppledare, svarar att arbetet pågår, och att även 
om mycket har gjorts finns det fortfarande mycket kvar att göra.  
 

• Eva Lohman (M) hänvisar till debatt vid föregående 
fullmäktigesammanträde och frågar var den rapport om hem-
språksundervisning finns som Johnny Skalin hänvisade till? 

Johnny Skalin (SD), gruppledare, återkommer i frågan till nästa 
kommunfullmäktigesammanträde. 
 

• João Pinheiro (S) hänvisar till budgetdebatten vid föregående 
fullmäktigesammanträde och frågar efter en sammanställning av 
de besparingar i storleksordningen 25 miljoner kronor som då 
sades vara möjliga inom integrationsverksamheten? 

Johnny Skalin (SD), gruppledare, hänvisar till de statliga bidragen samt 
att mindre invandring ger besparingseffekter. 
 

• Hans Forsberg Svensson (C) frågar om det är korrekt att f d 
Nackstaskolans inventarier slängs? 

Bodil Hansson (S), service- och tekniknämndens ordförande, svarar att 
de inventarier som slängs är de som barn- och utbildningsförvaltningen 
bedömt inte kan användas i deras verksamhet. João Pinheiro (S), ord-
förande i nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration 
svarar att motsvarande bedömning gjorts av förvaltningen för arbets-
marknad, vuxenutbildning och integration.  
 

• Per Wahlberg (M) frågar hur långt arbetet med konkurrens-
utsättningsprogrammet har kommit? 

Anita Bdioui (S), kommunstyrelsens ordförande, svarar att 
förhoppningen är att ett förslag ska kunna presenteras under hösten.  
 
– – – – 
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Dnr 401/09  031 
 

§ 639 Interpellation till socialnämndens ordförande 
Lena Österlund (S) från Maria Lilja (FP) om 
”Vad gör vi med kärnverksamheten?” 

 
Med kommunfullmäktiges medgivande framställer Maria Lilja (MP) en 
interpellation till socialnämndens ordförande Lena Österlund (S) om 
”Vad gör vi med kärnverksamheten?”. 
 
Lena Österlund (S), ordförande för socialnämnden, lämnar svar på 
interpellationen. 
 
Därefter följer interpellationsdebatt. 

Underlag 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2009-09-28 § 633 
• Interpellation från Maria Lilja (FP), inlämnad 2009-09-24 
 
– – – – 
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Dnr 591/09  032 
 

§ 640 Svar på fråga till kommunstyrelsens 
ordförande Anita Bdioui (S) från Lars 
Persson (FP) om efterlevnaden av 
kommunens inköpsstopp 

 
Med kommunfullmäktiges medgivande framställer Lars Persson (FP) 
en fråga till kommunstyrelsens ordförande Anita Bdioui (S) om efter-
levnaden av kommunens inköpsstopp. 
 
Anita Bdioui (S), ordförande för kommunstyrelsen, lämnar svar på 
frågan. 
 
Därefter följer frågedebatt. 

Underlag 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2009-09-28 § 632 
• Fråga från Lars Persson (FP), inlämnad 2009-09-11 
 
– – – – 
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Dnr 316/09  044 
 

§ 643 Delårsrapport januari – augusti 2009 för 
kommunen och kommunkoncernen 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna delårsrapport per 2009-08-31 för kommunen och 

kommunkoncernen,  
  
att avslå service- och tekniknämndens begäran om finansiering i 

2009 års MRP av ökade kostnader för vinterväghållning. 

Bakgrund 
Koncernstaben har sammanställt delårsrapport per 2009-08-31, för 
kommunen och de kommunala bolagen. Resultatet uppgår för 
kommunen efter andra tertialet till 123,3 mkr. För helåret beräknas 
resultatet till 22,5 mkr. Prognosen är 42,6 mkr sämre än budget, men 
klart bättre än tidigare prognoser. De negativa posterna för verksam-
heterna är främst försörjningsstöd och väghållning. Flera nämnder 
använder ackumulerade överskott till specifika satsningar vilket för-
sämrar resultatet med ca 26 mkr. 
 
Service- och tekniknämnden har i ett särskilt ärende ansökt om att få 
kompensation med 8,5 mkr för höga vintervägkostnader 2009. Bak-
grunden till ansökan är bl.a. kraftigt ökade kostnader för externa 
tjänster vid vinterväghållning samt den stora mängd snö som fallit 
under året. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2009-10-12 § 775 
• Koncernstabens skrivelse 2009-09-21 
• Delårsrapport 2009-09-01 – 2009-08-31, prognos för 2009 
 
– – – – 
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Dnr 213/09  042 
 

§ 644 Årsredovisning 2008 samt ansvarsfrihet för 
styrelsen för Samordningsförbundet i Sunds-
vall 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bevilja styrelsen för Samordningsförbundet i Sundsvall ansvars-

frihet för verksamhetsåret 2008 enligt revisorernas förslag i 
revisionsberättelsen, 

  
att godkänna årsredovisning 2008 för Samordningsförbundet i 

Sundsvall. 

Bakgrund 
Enligt lagen om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet 
skall styrelsen svara för samordningsförbundets räkenskaper och 
årligen inom tre månader från räkenskapsårets slut upprätta årsbokslut 
och årsredovisning. Lagen om kommunal redovisning ska gälla i 
tillämpliga delar. Samordningsförbundet i Sundsvall har upprättat 
årsredovisning för 2008 och förbundets revisorer har avgivit en 
revisionsberättelse. 
 
Jäv 
Eva Lohman (M), Per Wahlberg (M) och Lena Österlund (S) anmäler 
jäv. 

Beslutsunderlag 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2009-09-28 § 612 
• Kommunstyrelsens protokoll 2009-09-14 § 743 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-06-15 
• Revisionsberättelse för samordningsförbundet i Sundsvall, 

avseende år 2008, 2009-06-02 
• Revisionsrapport för Samordningsförbundet i Sundsvall år 2008, 

juni 2009 
 
– – – – 
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Dnr 574/09  252 
 

§ 645 Förvärv av område av fastigheten Alnö-Vi 
2:38, överlåtelse av del av Alnö-Vi 1:1, Alnö-
Vi 1:14 och Skravsätt 1:27 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bemyndiga stadsbyggnadsnämnden att godkänna överens-

kommelse om fastighetsreglering där Sundsvalls kommun 
erhåller ca 9 600 m2 av fastigheten Alnö-Vi 2:38 och avstår 1,6 
hektar av fastigheten Alnö-Vi 1:17 samt fastigheterna Alnö-Vi 
1:14 och Skravsätt 1:27 där Sundsvalls kommun erhåller 
800 000 kronor i mellanskillnad. 

Bakgrund 
Stadsbyggnadsnämnden föreslår att kommunen gör ett markbyte med 
en privat fastighetsägare på Alnö. Markbytet är ett led i att få rådighet 
över exploateringsbar mark, vilken utpekats som utbyggnadsområde i 
gällande översiktsplan. Den mark som Sundsvalls kommun avstår till 
fastighetsägaren utgörs i huvudsak av skogsmark. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2009-10-12 § 779 
• Koncernstabens skrivelse 2009-09-09 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2009-08-26 § 176 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse inkl. bilagor 2009-06-18 
 
– – – – 
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Dnr 444/06  212 
 

§ 646 Antagande av förslag till fördjupad över-
siktsplan för Tunadal-Korsta-Ortviken 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att enligt 4 kap 11§ i PBL anta förslaget till fördjupad översiktsplan 

för Tunadal-Korsta-Ortviken,  
  
att enligt 6 kap 16§ i MB offentliggöra den särskilda sammanställ-

ning av MKB-processen som har upprättats, 
  
att stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att senast 2010-05-31 till 

kommunfullmäktige ta fram förslag till policy om hur 
kommunen ska agera vid inlösen av fastigheter. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen har beslutat att ta fram en ny fördjupad översiktsplan 
för Tunadal-Korsta-Ortviken. En orsak till beslutet är att kombitermi-
nalen i centrala Sundsvall saknar expansionsmöjligheter och att alterna-
tiv lokalisering i Tunadalshamnen har diskuterats. Den fördjupade 
översiktsplanen för Korsta-Petersvik från 1993 som gäller för delar av 
planområdet är delvis inaktuell eftersom nya detaljplaner har antagits. 
 
Syftet med den fördjupade översiktsplanen är bl.a. att visa hur området 
ska kunna utvecklas till ett transportcentrum med kombiterminal och 
strategisk hamn. Planen ska också visa hur detta ska genomföras till-
sammans med övrig verksamhet och övriga intressen i området. Den 
fördjupade översiktsplanen ska ge vägledning för kommande detalj-
planering i området och ska ersätta gällande fördjupade översiktsplan 
för Korsta-Petersvik. Tidshorisonten för planeringsarbetet är ca 20 år. 

Överläggning 
Peder Björk (S), med bifall av Reinhold Hellgren (C), Annicka Burman 
(V), Hans Brynielsson (KD), Ingrid Möller (MP), Erland Solander (M) 
och Lars Persson (FP), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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Reinhold Hellgren (C), med bifall av Hans Brynielsson (KD), Ingrid 
Möller (MP), Erland Solander (M), Peder Björk (S) och Lars Persson 
(FP) yrkar att till kommunstyrelsens förslag ska fogas följande 
tilläggsattsats ”att stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att senast 
2010-05-31 till kommunfullmäktige ta fram förslag till policy om hur 
kommunen ska agera vid inlösen av fastigheter”. 
 
Ingrid Möller (MP) begär att få lämna protokollsanteckning enligt 
nedan. 
 
Kjell Bergkvist (C) begär att få lämna protokollsanteckning enligt 
nedan.  
 
Ordföranden förklarar att hon först kommer att ställa proposition på 
kommunstyrelsens förslag, därefter på Reinhold Hellgrens m fl yrkande 
om tilläggsattsats och därefter på begärda protokollsanteckningar. 
 
Därefter ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag, 
och finner att kommunfullmäktige bifallit detsamma. 
 
Därefter ställer hon proposition på Reinhold Hellgrens m fl yrkande om 
tilläggsattsats, och finner att kommunfullmäktige bifallit detsamma. 
 
Därefter ställer hon proposition på yrkandena om protokolls-
anteckningar, och finner att kommunfullmäktige bifallit desamma.  
 
Sigge Godin (FP) deltar inte i beslutet. 

Protokollsanteckning 
Ingrid Möller (MP) lämnar följande protokollsanteckning: 
Miljöpartiet de gröna i Sundsvall ställer sig helt bakom en väl 
fungerande kombiterminal i det här området, att få över tunga 
transporter på järnväg och båt, samt andra satsningar som gynnar 
klimatet såsom biogasanläggning och Korstas biobränsleprojekt. Vi är 
också positiva till de förändringar som gjorts i planförslaget efter 
inkomna synpunkter under samrådstiden, såsom hänsyn och skydd 
avseende buller, fornlämningar, naturvärden, kulturlandskap, 
etapputbyggnad och att det blir kompensationsåtgärder.  
 
För genomförandets trovärdighet anser vi dock att det kvarstår ett 
behov att ännu tydligare redovisa och illustrera för de drabbade att 
alla efterfrågade alternativ verkligen är utredda eftersom skyddsvärd 
natur offras i förslaget. Det behöver också tydliggöras för allmänheten 
att planen möjliggör ett hållbarare samhälle. 
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Kjell Bergkvist (C) lämnar följande protokollsanteckning: 
Att man särskilt beaktar punkt 4 under riktlinjer angående hantering av 
kemiindustrins gods vid en mindre terminal söder om Sundsvall. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2009-10-12 § 783 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2009-08-26 
• Antagandehandlingar fördjupad översiktsplan Tunadal-Korsta-

Ortviken: 
1. Utlåtande och särskild sammanställning 2009-08-31 
2. Planförslag 2009-08-26 
3. Konsekvensbeskrivning med MKB 2009-08-31 

 
– – – – 
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Dnr 577/07  105 
 

§ 648 Regler för representation 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för vidare utredning. 

Bakgrund 
Nu gällande normer för representation inom Sundsvalls kommun 
antogs av kommunstyrelsen 1974. Dessa har i olika sammanhang 
ansetts föråldrade. Varför koncernstaben fått i uppdrag att ta fram 
förslag på nya regler för representation. 

Överläggning 
Anita Bdioui (S) yrkar att ärendet ska återremitteras till kommun-
styrelsen för vidare utredning. Hon motiverar yrkandet med att det har 
visat sig att det finns behov av klarläggande beträffande hur vanligt det 
är med gåvor till instanser utanför den egna organisationen, i vilka 
sammanhang det är aktuellt med sådana gåvor och vilka belopp/föremål 
som kan vara aktuella. 
 
Efter det att överläggningarna förklarats avslutade ställer ordföranden 
proposition på Anita Bdiouis återremissyrkandeoch finner att kommun-
fullmäktige bifallit detsamma. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2009-10-12 § 785 
• Koncernstabens skrivelse 2009-08-31 
• Förslag till regler för representation 2009-08-31 
• Normer för representation m.m. 1974-06-04 
 
– – – – 
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Dnr 540/09  107 
 

§ 649 Förändring av bolagsordning för Sundsvalls 
Hamn AB 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna de av Stadsbacken AB:s styrelse 2009-04-22 § 16 före-

slagna ändringarna av bolagsordningen för Sundsvalls Hamn AB. 

Bakgrund 
Bolagsordningen för Sundsvalls Hamn AB föreslås ändrad vad avser 
antalet revisorer och valet av dessa. Den föreslagna lydelsen motsvarar 
bolagets aktieägaravtal. 

Jäv 
Annica Burman (V) och Per-Magnus Forsberg (M) anmäler jäv. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2009-10-12 § 786 
• Koncernstabens skrivelse 2009-08-28 
• Stadsbacken AB:s styrelseprotokoll 2009-04-22 § 16 
• Stadsbacken AB:s skrivelse 2009-04-15 
• Sundsvalls Hamn AB:s styrelseprotokoll 2009-03-02 § 10 
• Sundsvalls Hamn AB:s skrivelse 2009-03-20 
• Nuvarande bolagsordning för Sundsvalls Hamn AB 
 
– – – – 
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Dnr 566/09  080 

§ 650 Språkregler för Sundsvalls kommun 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna förstudien rörande språkregler för Sundsvalls 

kommun, 
  
att uppdra åt kommunstyrelsen att under 2010 starta ett långsiktigt 

klarspråksprojekt för Sundsvalls kommun, 
  
att uppdra åt kommunstyrelsen att i en första etapp av klarspråks-

projektet under 2010 
- ta fram förslag till språkpolicy för Sundsvalls kommun 
- utarbeta en rutin för årlig klarspråksgranskning av 

kommunala texter 
- påbörja utbildning av nyckelpersoner som skriver 

beslutsunderlag. 
 
Bakgrund 
Demokratiberedningen har konstaterat att språket i kommunala 
handlingar är en viktig faktor ur demokratisk synpunkt. Kommun-
fullmäktige har därför beslutat göra en förstudie, som ska föreslå ett 
arbetssätt som kan leda till att kommunal information och kommunala 
dokument blir lätta för alla att förstå. Utifrån förstudien föreslås ett 
fortsatt arbete inom ramen för ett långsiktigt klarspråksprojekt. 

Överläggning 
Eva Lohman (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Jäv 
Kim G Ottosson (V) anmäler jäv. 
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Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2009-10-12 § 790 
• Koncernstabens skrivelse 2009-09-07 
• Förstudie rörande språkregler för Sundsvalls kommun, 2009-09-07 
• Mittuniversitetets förstudie ”Språkbruk i kommunala handlingar”  

2009-03-16 
• Fokusgruppsundersökning på Sundsvalls kommuns språkvård – 

bilaga 1-6 
• Koncernstabens PM med bilaga, daterat 2009-08-21 
 
– – – – 
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Dnr 105/05  030 
 

§ 651 Enskild motion (KD) om ”Använd klarspråk” 
inkl redogörelse för motionens handläggning 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att motionen, utifrån av kommunfullmäktige lämnade uppdrag, ska 

anses som besvarad. 

Bakgrund 
I den enskilda motionen (KD) föreslås att ett språkvårdsprojekt, liknan-
de det i Norrköping, ska startas i Sundsvalls kommun. Motionen har 
tidigare återremitterats av kommunfullmäktige, detta för att invänta då 
pågående diskussioner om behandling av motioner. 

Beslutsunderlag 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2009-09-28 § 626 
• Kommunstyrelsens protokoll 2009-09-14 § 764 
• Koncernstabens skrivelse 2009-07-22 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2008-09-29 § 410 
• Kommunstyrelsens protokoll 2008-09-15 § 504 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-07-29 
• Kommunstyrelsens protokoll 2008-06-02 § 461 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-02-13, reviderad  

2008-05-14 
• Motion (KD) ”Använd klarspråk” 
 
– – – – 
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Dnr 247/09  030 
 

§ 652 Motion (FP) om jämställda rekryterings-
grupper 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motionen. 

Bakgrund 
Folkpartiet har i en motion föreslagit att kommunfullmäktige beslutar 
att som policy uttala att rekryteringsgrupper i Sundsvalls kommun ska 
vara jämställda. 

Överläggning 
Lars Persson (FP) yrkar bifall till motionen.  
 
Sverker Ottosson (MP) och Kim G Ottosson (V) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag.  
 
Kim G Ottosson (V) begär att få lämna nedanstående protokolls-
anteckning.  
 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att 
kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Därefter ställer hon proposition på yrkandet om protokollsanteckning, 
och finner att kommunfullmäktige bifallit detsamma  
 
Protokollsanteckning  
Kim G Ottosson (V) lämnar följande protokollsanteckning: 
En uppföljning av denna fråga utifrån arbetsgivarstrategin och andra 
styrdokument kommer att ske.  
 
Reservation 
Sigge Godin (FP), Arne Engholm (FP), Andreas Åslin (FP), Ingeborg 
Wiksten (FP), Ulla Grelsson (FP), Leif Carlsson (FP), Maria Lilja (FP) 
och Lars Persson (FP) reserverar sig mot beslutet. 
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Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2009-09-15 § 792 
• Koncernstabens skrivelse 2009-08-21 
• Motion (FP) om jämställda rekryteringsgrupper, inkommen  

2009-04-17 
 
– – – – 
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Dnr 6/09  006 
 

§ 653 För kännedom 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att lägga ärendena till handlingarna. 

Ärenden 

• Förteckning över motioner som förhandsremitteras till 
kommunstyrelsen – enligt 30 § arbetsordningen för 
kommunfullmäktige i Sundsvall 

• Redovisning av förbrukningen av anslaget till kommunfullmäktiges 
förfogande för oförutsedda behov 

• Redovisning av motioner, vilkas beredning inte slutförts 

• Sammanställning över motioner som bifallits eller blivit positivt 
behandlade 

• Stadsbyggnadsnämndens protokoll den 23 september 2009 § 226 
om Målås 4:6, Birsta 

• Socialtjänstens rapportering av ej verkställda beslut enligt lagen 
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 
28 a § 1:a kvartalet 2009 

 
– – – – 
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