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Tid 
Ajournering 

Kl. 13.00-18.05 
Kl. 15.15-15.35 

Plats Kommunfullmäktigesalen i kommunhuset 

Beslutande Närvarande ledamöter och ersättare enligt bilaga 1 

Votering Voteringsresultat för § 157 återfinns i bilaga 2 och voteringsresultat för 
§ 163 återfinns i bilaga 3. 

Sekreterare Christel Öhgren 

Justeras 2011-05-09 

  

  

Underskrifter Rodney Engström Christel Öhgren 
 ordförande sekreterare 

  

  

 Maria Lilja Elisabeth Unander 
 Justerare Justerare 

 
 
Protokollet omfattar §§ 146-166 samt 168-181 
Det noteras att § 167 ”Årsredovisning 2010 för Scenkonst Västernorrland 
AB” justeras omedelbart och därmed återfinns i separat protokoll. 

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

Kommunfullmäktige 
 
Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum 

2011-05-02 2011-05-09 2011-05-10 
Anslaget tas ned tidigast Överklagandetid 

2011-06-01 2011-05-10 - 2011-05-31 
Protokollet finns tillgängligt på Internet (www.sundsvall.se) eller hos 

Koncernstabens kansli 
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Justering 

Att jämte ordföranden Rodney Engström eller 1:e vice ordföranden 
Marianne Sjöblom eller 2:e vice ordföranden Angel Villaverde justera 
dagens protokoll utses Maria Lilja med Sven Bredberg som ersättare och 
Elisabeth Unander med Kim G Ottosson som ersättare. 
 
– – – – 
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KS-2011-00032 
 

§ 146 Information från kommundirektören 
Kommundirektören informerar om aktuella frågor:  
 
• Sveriges Kommuner och Landstings rapport ”Framtidens utmaningar” 

• ”Ett friskare Sverige” – nationell satsning som genomförs vecka 19 

• Sundsvalls kommun kandiderar till utmärkelsen årets IT-kommun 

 

– – – – 
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KS-2011-00028 
 

§ 147 Allmänhetens frågestund 
Allmänheten har möjlighet att ställa frågor till ledamöterna i fullmäktige. 
Frågorna ska lämnas in skriftligen senast klockan 12.00 fredagen innan 
fullmäktige sammanträder.  
 
• Paul Sundqvist frågar om resurs- och planeringsenheten, ROP, på 

socialtjänsten: Hur länge får det fortsätta och hur mycket har det 
kostat? 

Ordföranden meddelar att eftersom det är en verksamhetsfråga lämnas 
inget svar från fullmäktige. Han uppmanar också frågeställaren att 
återkomma med en ny fråga. 
 
• Ingmar Söderström frågar om vad Sundsvalls kommun kommer att 

göra för att minska bullerpåverkan från den redan nu kraftigt ökade 
trafikmängden utefter Timmervägen? Och hur ska trafiksäkerheten för 
bilister, cyklande och gående förbättras utefter Timmervägen i 
Ljustadalen? 

Erland Solander (M), stadsbyggnadsnämndens ordförande, svarar att det 
inte är en kommunal väg utan att ansvaret ligger på Vägverket. Han har 
varit i kontakt med dem och de konstaterar att det är den tunga trafiken 
som är problemet. Eventuellt kan de åtgärder som görs i Birsta just nu, 
bland annat ska en ny rondell byggas, ge en dämpande effekt. 
Utvecklingen av triangelspåret kan också förbättra trafiksituationen. 
Hjälper inte dessa insatser så menar Trafikverket att det kan bli aktuellt 
med en hastighetssänkning på Timmervägen.  
 
• Kristian Hansen har skickat in en önskan om att diskutera utbildnings-

reformen och sin gymnasieskola.  
Rodney Engström (M), kommunfullmäktiges ordförande, konstaterar att 
frågeställaren har mycket bra synpunkter men att han inte ställt någon 
direkt fråga och vill därför gärna att Kristina Hansen återkommer med 
frågor till fullmäktiges sammanträde i juni. Ordföranden har även försökt 
nå honom via telefon och sms utan att lyckas. 
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• Rolf Hellmén frågar om busskortet för pensionärer (som idag kostar 

273 kronor för 30 dagar) kan sänkas till ”Hundringen”? 
Magnus Sjödin (M), kommunstyrelsens ordförande, svarar att det finns 
medel avsatta till denna satsning och att förhandlingar pågår mellan 
Länstrafiken och bussbolaget. Ambitionen är att det skall vara klart inom 
kort, senast till hösten. 
 
• Kenth Söder frågar på vilket sätt Sundsvalls kommun tänker reparera 

de misstag de gjort genom att tvångsöverföra ansvaret för ett stort 
antal mindre vägar utanför statskärnan, som de nu påtvingat privat-
personer att ansvara för? Dessa vägar är genomfartsvägar och vägar 
där industrier, företag och kommunal verksamhet finns. 

Erland Solander (M), stadsbyggnadsnämndens ordförande, svarar att han 
återkommer med sitt svar på fullmäktiges sammanträde den 20 juni. 
 
• Ingvar Jacobsson frågar om fullmäktige kan påverka utvecklingen av 

elpriserna?  
Rodney Engström (M), kommunfullmäktiges ordförande, säger att frågan 
har varit uppe tidigare och svarar som förra gången att det är svårt för 
kommunen att påverka elpriserna. Kommunfullmäktige kommer dock att 
ha energifrågorna som tema på sitt sammanträde i november. 
 
– – – – 
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KS-2011-00022 
 

§ 148 Tema om Stadsvision Sundsvall 
Anneli Wikner, stadsbyggnadsdirektör, informerar om Stadsvision 
Sundsvall och svarar på ledamöternas frågor. 
 
– – – – 
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§ 149 Korta frågor - korta svar 
• Leif Nilsson (S) frågar om Birsta och dess utveckling, i valrörelsen 

skulle etableringsstopp läggas för området.  
Sverker Ottosson (MP) svarar att ingen ytterligare expandering kommer 
att ske. Vi har det vi har och det är det som utvecklas. 
 
• Lena Österlund (S) fråga på vilket sätt Sverker Ottosson jobbar för att 

planerna på ett nytt resecentrum ska kunna genomföras snabbare. 
Sverker Ottosson (MP) svarar att det arbetas så fort som möjligt med 
frågan. Det är flera projekt runt om kring som påverkar och det är viktigt 
att se till helheten. 
 
– – – – 
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§ 150 Frågor till nämndsordföranden 
• Jan-Olof Lampinen (S) frågar hur Magnus Sjödin arbetar med 

näringslivet för att skapa fler sommarjobb. Vid förra fullmäktige 
framkom det att det blir 500 färre sommarjobb för ungdomar i år.  

Magnus Sjödin (M), kommunstyrelsens ordförande, kan inte svara på hur 
många platser det har gett. Han säger vidare att det alltid förs en dialog 
med näringslivet gällande alla typer av frågor, inte bara frågan om 
sommarjobb. 
 
– – – – 

Ordförandens sign Justerandes sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

     
     

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

 2011-05-02 9 
 

 
 
 
 

§ 151 Inkomna motioner 
 
Inga motioner lämnas in vid sammanträdet. 
 
– – – – 
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§ 152 Inkomna interpellationer 
 
En interpellation har lämnats in till sammanträdet. 
 
• Interpellation angående oseriösa hyresvärdar i Sundsvall 
 
Ställd av Peder Björk (S) till Magnus Sjödin (M), kommunstyrelsens 
ordförande. Kommunfullmäktige tillåter att interpellationen ställs. 
 
Magnus Sjödin (M) meddelar att han återkommer med svar vid 
kommunfullmäktiges sammanträde den 20 juni 2011. 

Underlag 
• Interpellation angående oseriösa hyresvärdar i Sundsvall, daterad 

2011-03-31 
 
– – – – 
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KS-2011-00248 
 

§ 153 Interpellation angående meddelarfrihet och 
meddelarskydd 

Med kommunfullmäktiges medgivande framställde João Pinheiro (S) den 
28 februari 2011 en interpellation till barn- och utbildningsnämndens ord-
förande Anneli Luthman (FP) angående meddelarfrihet och meddelarskydd. 
 
Eftersom Annelie Luthman inte deltog vid kommunfullmäktiges 
sammanträde den 28 mars 2011, så hänsköts interpellationen till dagens 
sammanträde. 
 
Annelie Luthman (FP) och João Pinheiro (S) debatterar interpellationen. 
 
Därefter följer en allmän debatt om ämnet i interpellationen. 

Underlag 
• Annelie Luthmans (FP) svar på João Pinheiros (S) interpellation 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2011-03-28 § 101 
• Interpellation angående meddelarfrihet och meddelarskydd, daterad 

2011-02-28 
 
– – – – 
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§ 154 Interpellation angående energieffektiviseringar 
i kommunala fastigheter 

Med kommunfullmäktiges medgivande framställde Bodil Hansson (S) den 
28 mars 2011 en interpellation till kommunstyrelsens infrastruktur- och 
serviceutskotts ordförande Sverker Ottosson (MP) angående energieffektivi-
seringar i kommunala fastigheter. 
 
Sverker Ottosson (MP) och Bodil Hansson (S) debatterar interpellationen. 
 
Därefter följer en allmän debatt om ämnet i interpellationen. 

Underlag 
• Sverker Ottossons (MP) svar på Bodil Hanssons (S) interpellation 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2011-03-28 § 100 
• Interpellation angående energieffektiviseringar i kommunala 

fastigheter, daterad 2011-03-28 
 
– – – – 
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§ 155 Valärenden 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att förslag till ny ledamot i valnämnden efter Linda Asplund (S) för 

återstående del av mandatperioden lämnas senare, 
  
att bifalla Åse E Melanders (C) avsägelse av uppdraget som ersättare i 

kommunfullmäktige, 
  
att notera att hemställan om röstsammanräkning gjort hos länsstyrelsen 

för att utse ny ersättare i kommunfullmäktige för Centerpartiet efter 
Åse E Melander (C), 

  
att notera att ny ersättare efter Åsa E Melander (C) för återstående del 

av mandatperioden är Jan-Olov Sellén (C), 
  
att bifalla Jan-Olov Selléns (C) avsägelse av uppdraget som ersättare i 

kommunfullmäktige, 
  
att hos länsstyrelsen hemställa om röstsammanräkning för att utse ny 

ersättare i kommunfullmäktige för Centerpartiet efter Jan-Olov 
Sellén (C), 

  
att utse nedan angivna personer i kommunala nämnder med mera: 

Krisledningsnämnden (8 led +8 ers) 2011-01-01 - 2014-12-31 
Ersättare 
Stefan Falk (FP), Hornsgatan 7, 853 57 Sundsvall 

Huvudmän Attmars Sparbank (12 led) 2011 fram till ordinarie 
stämma 2014 
Ledamöter 
Magnus Björk (FP) 
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Kommunförbundet Västernorrland (Länsförbund) (24 ombud + 
24 ers) 2011-01-01 - 2014-12-31 
Ombud 
Mats Mehlin (C) 
Vakant 
 
Ersättare 
Linnéa Kjellman (C) 
Vakant 
Vakant 

Representanter vid stämmor i Fokusera Utveckling Sundsvall AB 
Representant 
Lars Persson (FP) 
 
Ersättare 
Kim G Ottosson (V) 

Representanter vid stämmor i Mitt Sverige Turism ek. förening 
Representant 
Vakant 
 
Ersättare 
Vakant 

Bakgrund 
Linda Asplund (S) befriades av kommunfullmäktige 2011-02-28 § 81 
från uppdraget som ledamot i miljönämnden och valnämnden. 
 
Åse E Melander (C) har avsagt sig uppdraget som ersättare i kommun-
fullmäktige 
 
Jan-Olov Sellén (C) har avsagt sig uppdraget som ersättare i kommun-
fullmäktige 
 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2010-12-20, 2011-01-31,  
2011-02-28 och 2011-03-28 valdes ledamöter och ersättare till kommu-
nala nämnder med mera. Nomineringar saknades avseende vissa uppdrag. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse 2011-04-20, rev 2011-05-02 
 
– – – – 
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§ 156 Ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i 
service- och tekniknämnden 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att i enlighet med revisionens förslag, bevilja service- och 

tekniknämndens ledamöter och ersättare ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2010. 

Bakgrund 
Sundsvalls kommuns revisorer har avgett en revisionsberättelse, under-
tecknad den 15 mars 2011. Till berättelsen har fogats dels revisorernas 
redogörelse för år 2010 och dels granskningsrapporter från lekmanna-
revisorerna. Denna behandlades på kommunfullmäktiges sammanträde 
den 28 mars 2011. 

Jäv 
Pär Ahlberg (M), Cathrine Edström (S), Bodil Hansson (S), Mathias Rex 
(MP) och Alexandra Westman (M) anmäler jäv.  
 
– – – – 
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§ 157 Kompletteringsbudget 2011 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa kompletteringsbudget 2011 enligt föreliggande förslag 

daterat 2011-03-23, 
  
att notera att den del i förslaget som avser utökning av kommun-

revisionens ram 2011 med 150 tkr kommer att beredas vid 
presidiekonferensens sammanträde 26 april. 

Bakgrund 
Kompletteringsbudgeten ska fastställa nya anslag för innevarande 
kalenderår som p.g.a. särskilda skäl inte ingår i den fastställda årsbud-
geten. Kompletteringsbudgeten ger även möjlighet att revidera fastställd 
årsbudget om nya ekonomiska förutsättningar uppkommer under året. 
 
Den del i förslaget som avser utökning av kommunrevisionens ram 2011 
med 150 tkr kommer att beredas vid presidiekonferensens sammanträde 
26 april. Koncernstaben har vid sin beredning av ärendet inarbetat anslaget 
för att få en totalfinansiering av kompletteringsbudgeten. 

Överläggning 
Magnus Sjödin (M) och Annelie Luthman (FP) yrkar bifall till kommun-
styrelsens förslag.  
 
Peder Björk (S) yrkar bifall till Socialdemokraterna och Vänsterpartiets 
förslag till kompletteringsbudget 2011. 
 
Ordföranden förklarar att det finns två förslag till beslut, dels kommun-
styrelsens förslag och dels Peder Björks (S) förslag. Han ställer proposi-
tion på förslagen och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kom-
munstyrelsens förslag. 
 
Votering begärs och genomförs med följande propositionsordning. Den 
som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar JA, den som bifaller Social-
demokraterna och Vänsterpartiets förslag röstar NEJ. 
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Voteringen resulterar i 41 JA-röster, 36 NEJ-röster och 4 som avstår, se 
bilaga 2. 
 
Ordföranden konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommun-
styrelsens förslag. 

Reservation 
Mot beslutet reserverar sig samtliga ledamöter från Socialdemokraterna, 
nämligen Peder Björk, Anita Bdioui, Stefan Broman, Diana Kapitanska 
Lars-Åke Andersson, Marie Sjöbom-Olsson, Johanna Bergsten, Börje 
Bergström, Bodil Hansson, Anders Hedenius, Janina Öhrberg, Cathrine 
Edström, Leif Nilsson, Åsa Ulander, Håkan Byberg, Soili Sollén, Jonas 
Väst, João Pinheiro, Elisabeth Unander, Roger Johansson, Christina 
Nordenö, Niklas Säwén, Lena Österlund, Bo Markusson, Lisa Lööf, Lena 
Sjöberg, Jan-Olov Lampinen, Tommy Eriksson, Marianne Sjöblom, 
Burhan Hussain, Ulla-Britt Lagergren och Ann-Charlotte Evrung och 
samtliga ledamöter från Vänsterpartiet, nämligen Hans Zetterkvist, 
Christiane Rüdiger, Annicka Burman och Kim G Ottosson. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2011-04-18 § 178 
• Koncernstabens skrivelse 2011-03-23 
• Koncernstabens förslag till kompletteringsbudget 2011, 

2011-03-23 inklusive bilagor 
• Socialdemokraterna och Vänsterpartiets förslag till 

kompletteringsbudget 2011 
• Presidiekonferensens protokoll 2011-04-26 § 41, delas ut 
 

– – – – 

Ordförandens sign Justerandes sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

     
     

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

 2011-05-02 18 
 

 
 
KS-2011-00097 
 

§ 158 Försäljning av fastigheten Afrika 5 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att sälja fastigheten Afrika 5 till Bengren Förvaltning AB (GIF 

Sundsvall) för en köpeskilling om 950 000 kronor, 
  
att godkänna köpeavtalet mellan Bengren Förvaltning AB och 

Sundsvalls kommun. 

Bakgrund 
Stadsbyggnadsnämnden föreslår att kommunen säljer fastigheten Afrika 5 
till Bengren Förvaltning AB, (GIF Sundsvall), för en köpeskilling om 950 
000 kronor på villkor enligt träffat avtal. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2011-03-14 § 156 att återremittera ärendet 
för klargörande av hur mycket föreningen har investerat i fastigheten samt 
för hur hyresavtalet mellan Sundsvalls kommun och föreningen ser ut. 
Koncernstaben har hämtat in den information som kommunstyrelsen 
efterfrågat i sin återremiss. 

Jäv 
João Pinheiro (S) anmäler jäv. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2011-04-18 § 180 
• Koncernstabens skrivelse 2011-03-22 
• Hyresavtal mellan Sundsvalls kommun och GIF Sundsvall  

2008-09-15 
• Kommunstyrelsens protokoll 2011-03-14 § 156 
• Koncernstabens skrivelse 2011-02-07 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2011-01-19 § 13 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2010-11-30 inkl. bilagor 
 

– – – – 
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KS-2011-00219 
 

§ 159 Linbana/bergbana till Norra berget, MRP-
uppdrag nr 17, 2009 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att möjligheten att etablera en förbindelse mellan Norra berget och 

Åkroken i form av en anlagd stig och trappa utreds i anslutning 
till uppdraget att utarbeta ett förslag till kommunalt naturreservat 
på Norra berget, 

  
att frågan om en bergbana tas upp till behandling när området och 

verksamheterna kring Universitetsallén och Åkroken hunnit 
längre i sin utveckling, 

  
att förklara MRP-uppdraget slutfört. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige lade i MRP 2009 ett uppdrag att undersöka 
möjligheten att knyta ihop Norra berget med Åkroken genom en 
linbana/bergbana. 

Överläggning 
Leif Nilsson (S), Anita Bdioui (S), Börje Bergström (S) och Kim G 
Ottosson (V) yrkar att bergbanan ska tas med i första att-satsen, vilket 
medför att att-sats två faller. 
 
Magnus Sjödin (M), Ingrid Möller (MP) och Anneli Luthman (FP) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels kommun-
styrelsens förslag och dels Leif Nilsson (S) m fl förslag. Han ställer pro-
position på förslagen och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag.  
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Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2011-04-18 § 182 
• Koncernstabens skrivelse 2011-03-14 
• Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2009-12-16 § 131 
• Kultur- och fritidförvaltningens skrivelse 2009-11-12 
• Kultur- och fritidsförvaltningens rapport ”Knyt ihop Norra berget med 

evenemangsområdet kring Åkroken genom att exempelvis verka för 
skapandet av en lin-/bergbana”, inkl. bilagor, daterad november 2009 

 
– – – – 
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§ 160 Rapport avseende antal barn och ungdomar i 
behov av kommunens stöd, MRP-uppdrag 6, 
2009 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anse MRP-uppdrag nr 6, 2009 avslutat. 

Bakgrund 
I mål och resursplan för 2009 fick socialnämnden i uppdrag att inom 
ramen för FATI (Förebyggande arbete tidiga insatser) kartlägga hur 
många barn och unga som är i behov av kommunens stöd. Socialnämnden 
har överlämnat en rapport innehållande nämnd kartläggning. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2011-04-18 § 183 
• Koncernstabens skrivelse 2011-03-08 
• Socialnämndens protokoll 2011-01-26 § 15 
• Socialförvaltningens skrivelse 2010-12-16 
• Rapport avseende antal barn och ungdomar i behov av kommunens 

stöd, december 2010 
 
– – – – 
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§ 161 Rapport angående upprustning av kommun-
delscentra, MRP-uppdrag nr 12, 2009 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att ge ett förnyat uppdrag till stadsbyggnadsnämnden, nämnden för 

arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration, miljönämnden 
och kultur- och fritidsnämnden under kommunstyrelsens ledning, 

  
att uppdraget innefattar att utreda upprustning av kommundelscentra 

utifrån ett utvecklings-, integrations, och folkhälsoperspektiv, 
  
att godkänna MRP-uppdrag 12 2009 och att uppdraget således är 

avslutat. 

Bakgrund 
Stadsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att ”Före-
slå standard för och prioritering av upprustning av kommundelcentrum 
och bostadsområden, utifrån ett utvecklings-, integrations- och folkhälso-
perspektiv”. För kommundelarna Alnö, Kvissleby, Stöde, Liden, Indal, 
Skönsberg, Njurundabommen, Granlo, Granloholm och Matfors samt 
Ljustadalen och Bredsand har förslag till förbättringar formulerats. För 
Nacksta har bakgrund och nuläge beskrivits. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2011-04-18 § 184 
• Koncernstabens skrivelse 2011-03-08 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2010-11-17 § 251 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2010-09-30 

 
– – – – 
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§ 162 Rapport angående uppdrag på att nödvändiga 
beslut fattas för att fler parkeringsplatser ska 
skapas i City-P, MRP-uppdraget nr 11, 2009 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna redovisningen av MRP-uppdrag nr 11, 2009 angående  

att nödvändiga beslut fattas för att fler parkeringsplatser skapas i 
City-P, samt 

  
att förklara MRP-uppdraget slutfört. 

Bakgrund 
I MRP 2009 finns uppdraget att fatta nödvändiga beslut för att fler 
parkeringsplatser ska skapas i parkeringshuset City-P. Uppdraget har be-
handlats av stadsbyggnadsnämnden varefter underlaget vidarebefordrats 
till koncernstaben för vidare hantering. Koncernstaben konstaterar dels att 
parkeringsutredningen visar att tillgången till korttidsparkeringar är till-
räcklig, dels att Stadsbackenkoncernens ekonomi i dagsläget inte bör be-
lastas ytterligare och föreslår därför att redovisningen av uppdraget god-
känns, och att uppdraget förklaras slutfört. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2011-04-18 § 185 
• Koncernstabens skrivelse 2011-03-08 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2010-12-15 § 319 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse inkl. bilaga 2010-11-22 

 
– – – – 
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§ 163 Mitthem – byggande av hyres- och ägande-
lägenheter 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att konstatera att Mitthem AB:s bolagsordning och ägardirektiv inte 

ger bolaget möjlighet att bygga ägandelägenheter, 
  
att uppmana Mitthem AB att utreda huruvida det finns marknads-

mässiga möjligheter att enbart bygga hyresrätter på Norra Kajen.
 
Bakgrund 
Mitthems styrelse planerar att påbörja byggnation av Norra Kajen genom 
ett projekt där produktion av hyresrätter kombineras med produktion av 
ägandelägenheter och kontor. 
 
I detta inledande skede gäller frågan kommunfullmäktiges ställnings-
tagande till om Mitthems bolagsordning och ägardirektiv ger bolaget 
möjlighet att bygga ägandelägenheter. 

Överläggning 
Magnus Sjödin (M), Annelie Luthman (FP), Mats Mehlin (C) och Elin 
Nilsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Peder Björk (S), Leif Nilsson (S), Kim G Ottosson (V), Bodil Hansson 
(S), Stefan Broman (S) och Lena Österlund (S) yrkar bifall till koncern-
stabens förslag till beslut. De yrkar även på en protokollsanteckning i det 
fall deras förslag inte vinner gehör, vilket ordföranden godkänner. 
 
Ingrid Möller (MP) önskar att få lämna en skriftlig protokollsanteckning, 
vilket ordföranden godkänner. 
 
Ordföranden förklarar att det finns två förslag till beslut, dels kommun-
styrelsens förslag och dels Peder Björk (S) m fl förslag. Han ställer pro-
position på förslagen och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 
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Votering begärs och genomförs med följande propositionsordning. Den 
som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar JA, den som bifaller Peder 
Björk (S) m fl förslag röstar NEJ. 
 
Voteringen resulterar i 43 JA-röster, 36 NEJ-röster, 1 som avstår och 1 
som är frånvarande, se bilaga 3. 
 
Ordföranden konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommun-
styrelsens förslag. 

Reservation 
Mot beslutet reserverar sig samtliga ledamöter från Socialdemokraterna, 
nämligen Peder Björk, Anita Bdioui, Stefan Broman, Diana Kapitanska 
Lars-Åke Andersson, Marie Sjöbom-Olsson, Johanna Bergsten, Börje 
Bergström, Bodil Hansson, Anders Hedenius, Janina Öhrberg, Cathrine 
Edström, Leif Nilsson, Åsa Ulander, Håkan Byberg, Soili Sollén, Jonas 
Väst, João Pinheiro, Elisabeth Unander, Roger Johansson, Christina 
Nordenö, Niklas Säwén, Lena Österlund, Bo Markusson, Lisa Lööf, Lena 
Sjöberg, Jan-Olov Lampinen, Tommy Eriksson, Marianne Sjöblom, 
Burhan Hussain, Ulla-Britt Lagergren och Ann-Charlotte Evrung och 
samtliga ledamöter från Vänsterpartiet, nämligen Hans Zetterkvist, 
Christiane Rüdiger, Annicka Burman och Kim G Ottosson. 

Protokollsanteckningar 
"Socialdemokraterna och Vänsterpartiet bifaller koncernstabens förslag då 
vi anser det viktigt med hyresrätter på Norra kajen, vilket möjliggörs 
ekonomiskt genom att samtidigt bygga ägandelägenheter. Dessutom är det 
viktigt att Sundsvalls kommun, via Mitthem, är med och öppnar upp 
byggandet i denna nya stadsdel. Även om bolagsordning och ägardirektiv 
möjliggör för Mitthem att bygga ägandelägenheter ser vi detta som ett 
undantag och att Mitthem även i fortsättningen ska koncentrera sin 
verksamhet till hyresrätter." 
 
”Jag, Ingrid Möller, stöder inte den helt nya politiska tolkningen av 
Mitthems bolagsordning och ägardirektiv. Den skulle i praktiken helt 
omöjliggöra för Mitthem att vara med och bygga nya lägenheter, med de 
villkor som gäller i dag. I höstas, när Koalitionen bildades kände man till 
och utgick från Mitthems planer på blandade upplåtelseformer på Norra 
kajen. Koncernstaben anser också att Mitthems bolagsordning och 
ägardirektiv möjliggör byggande även av ägarlägenheter. Det känns fel för 
mig som miljöpartist att på det här sättet rösta emot möjligheterna att få 
nya centrala hyreslägenheter. Jag avstår från att rösta.” 

Ordförandens sign Justerandes sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

     
     

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

 2011-05-02 26 
 

 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2011-04-18 § 186 
• Koncernstabens skrivelse 2011-03-21 
• Mitthem AB:s PM ”Vad är egentligen ägarlägenheter” 2011-03-10 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2011-03-01 § 42 
• Koncernstabens skrivelse 2011-02-14 
• Stadsbacken AB:s styrelseprotokoll 2011-02-07 § 107 
• Stadsbacken AB:s skrivelse 2011-02-01 
• Mitthem AB:s skrivelse 2011-01-05 
• Mitthem AB:s styrelse protokoll 2011 § 74-76 
• Mitthem AB:s faktablad om ägarlägenheter 
 

– – – – 
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KS-2011-00279 
 

§ 164 ServaNet AB – vidgat ägande 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna att Ånge kommun, Sundsvall Elnät AB samt Härnö-

sand Miljö och Teknik AB samverkar i ServaNet AB för drift av 
stadsnätsverksamheten, 

  
att godkänna aktieägaravtal för denna samverkan enligt förslag 

daterad 2011-03-14. 
 
Bakgrund 
ServaNet AB är ett till 80 % delägt bolag inom Stadsbackenkoncernen, 
Härnösand Energi och Miljö AB äger resterande 20 %. När ServaNet 
bildades var intentionen från ägarna att ytterligare kommuner skulle kunna 
bli delägare och Ånge kommun har anmält intresse för att gå in som del-
ägare i ServaNet AB. Parterna har kommit överens om inträdesvillkoren, 
och villkoren för ägarna regleras i ett aktieägaravtal. Det utökade delägar-
skapet ska ske genom en nyemission av 247 aktier till ett värde av 247 tkr. 
Efter nyemissionen blir ägarstrukturen Sundsvall 74 %, Härnösand 20 % 
och Ånge 6 %. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2011-04-18 § 187 
• Koncernstabens skrivelse 2011-03-23 
• Förslag till aktieägaravtal 2011-03-14 
• Stadsbacken AB:s styrelseprotokoll 2011-03-23 § 135 
• ServaNet AB:s skrivelse 2011-03-14 
• Stadsbacken AB:s skrivelse 2011-03-16 
• ServaNet AB:s styrelseprotokoll 2011-03-07 
• Sundsvall Elnät AB:s styrelseprotokoll 2011-03-07 
• Sundsvall Energi AB:s styrelseprotokoll 2011-03-07 
• ServaNet AB:s bolagsordning 2009-03-30 
 

– – – – 
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§ 165 Östermalm 1:4 i Sundsvall AB – ändrad 
bolagsordning 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att ändra bolagsordningen för Östermalm 1:4 i Sundsvall AB i 

enlighet med förslag daterat 2011-03-21. 

Bakgrund 
Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling AB har efter beslut i 
kommunfullmäktige 2010-12-20 § 45 förvärvat bolaget Östermalm 1:4 i 
Sundsvall AB innehållande fastigheten Östermalm 1:4. 
 
Bolagsordningen för Östermalm 1:4 i Sundsvall AB behöver anpassas till 
övriga bolag inom Stadsbackenkoncernen vad gäller bland annat räken-
skapsår, fullmäktiges ställningstagande innan viktiga beslut, val av lek-
mannarevisor och ändring av bolagsordning. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2011-04-18 § 188 
• Koncernstabens skrivelse 2011-03-23 
• Koncernstabens förslag till bolagsordning 2011-03-21 
• Stadsbacken AB:s styrelseprotokoll 2011-03-23 § 136 
• Stadsbacken AB:s skrivelse 2011-03-16 
 

– – – – 
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§ 166 Årsredovisning 2010 för Korsta Oljelager AB 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att kommunens ombud till årsstämman i Korsta Oljelager AB 

följer revisorns förslag och röstar för att 
- fastställa resultat- och balansräkning 
- behandla resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättel-

sen, samt 
- styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2010. 

Bakgrund 
Styrelsen i Korsta Oljelager AB har överlämnat årsredovisning för 2010 
till Sundsvalls kommun. Syftet är att kommunfullmäktige inför bolags-
stämman ska få del av årsredovisningen och revisorernas bedömning och 
med ledning av dessa kunna ge direktiv till stämmoombudet. 

Jäv 
Mikael Gäfvert (M) och Anders Hedenius (S) anmäler jäv. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2011-04-18 § 190 
• Koncernstabens skrivelse 2011-02-28 
• Granskningsrapport för år 2010 gällande Korsta Oljelager AB 

2011-03-14 
• Revisionsberättelse för 2010 gällande Korsta Oljelager AB 

2011-03-29 
 
– – – – 
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§ 168 Årsredovisning 2010 för Medelpads 
Räddningstjänstförbund 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bevilja förbundsdirektionen i Medelpads Räddningstjänstför-

bund ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010 enligt revisorernas 
förslag i revisionsberättelsen, 

  
att fastställa årsredovisning 2010 för Medelpads Räddningstjänst-

förbund. 

Bakgrund 
Direktionen för Medelpads Räddningstjänstförbund har överlämnat  
sin årsredovisning för 2010 till medlemskommunerna. Förbundets 
revisorer har överlämnat en revisionsberättelse. 

Jäv 
Bodil Hansson (S), Ingrid Möller (MP) och Håkan Byberg (S) anmäler 
jäv. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2011-04-18 § 192 
• Koncernstabens skrivelse 2011-03-15 
• Revisionsberättelse för 2010 gällande Medelpads Räddnings-

tjänstförbund 2011-03-11 
• Årsredovisning 2010 för Medelpads Räddningstjänstförbund 
 

– – – – 
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§ 169 Reviderad förbundsordning för finansiella 
Samordningsförbundet i Sundsvall 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna förslaget till ny förbundsordning för Samordningsförbun-

det i Sundsvall enligt förbundsstyrelsens förslag 2010-11-19, § 69. 

Bakgrund 
Samordningsförbundet i Sundsvall har översänt ett förslag till ny för-
bundsordning, vilken förbundsstyrelsen föreslår förbundsmedlemmarna 
godkänna. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2011-04-18 § 193 
• Koncernstabens skrivelse 2011-03-16 
• Samordningsförbundets protokoll 2010-11-19 § 69 
• Förslag till ny förbundsordning för Samordningsförbundet i Sundsvall 

2010-11-19 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2009-03-30 § 543 
 

– – – – 
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§ 170 Antagande av förslag till fördjupad över-
siktsplan för Birstaområdet 

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

för Birstaområdet, samt 
  
att enligt 6 kap 16 § i MB offentliggöra den särskilda sammanställning 

av MKB-processen som har upprättats. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen har beslutat att ta fram en fördjupad översiktsplan för 
Birsta handelsområde och industriområde. En orsak till beslutet är att 
reglera omfattningen av handelsområdet samt industriområdet. Dessutom 
behövs en strategi för trafiken i området för gång, cykel, bussar, bilar och 
transporter. Även en del andra frågor såsom skyltning samt viss gestalt-
ning behöver en gemensam hantering för hela området. 

Överläggning 
Kim G Ottosson (V) och Lars Persson (FP) yrkar bifall till kommun-
styrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2011-04-18 § 194 
• Koncernstabens skrivelse 2011-03-14 
• Antagandehandling Fördjupad översiktsplan Birstaområdet inkl. 

miljökonsekvensbeskrivning 2011-03-01, reviderad 2011-04-19 
 
– – – – 
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§ 171 Återställande av avfallsupplag – fastställande 
av plan 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att stadsbyggnadsnämnden får ianspråkta medel för återställande av 

gamla avfallsupplag, under åren 2011-2021, enligt plan upprättad 
av stadsbyggnadskontoret 2011-01-13. 

Bakgrund 
Stadsbyggnadskontoret har upprättat en plan för återställande av gamla 
avfallsupplag i Sundsvalls kommun. Planen har utgjort underlag för den 
avsättning på 124,0 mkr som gjorts i bokslutet för 2010. Kommunfull-
mäktige har att fastställa planen som sträcker sig fram till 2021. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2011-04-18 § 195 
• Koncernstabens skrivelse 2011-03-21 
• Stadsbyggnadskontorets PM ”Återställning av avfallsupplag” 

2011-01-13 
 

– – – – 
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§ 172 Medfinansiering av projekt Kustvägen 
etapp 2 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bevilja 400 tkr, varav 200 tkr 2011 och 200 tkr 2012, till projekt 

Kustvägen etapp 2, under förutsättning att övrig medfinansiering 
erhålls, 

  
att medlen belastar anslaget för näringslivsutveckling, marknads-

föring samt turism. 

Bakgrund 
Kustvägen ekonomiska förening ansöker om 400 tkr från Sundsvalls 
kommun för projekt Kustvägen etapp 2. Projektet syftar till att genomföra 
förbättringar på infrastruktur, information, kvalitetshöjning av besöksmål 
samt entreprenörsutveckling för att vidareutveckla kustvägen som destina-
tion. Koncernstaben förslår att ansökan beviljas med 400 tkr och att medlen 
belastar anslaget för näringslivsutveckling, marknadsföring och turism. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2011-04-18 § 201 
• Koncernstabens skrivelse 2011-03-16 
• Kustvägens ekonomiska förenings ansökan om medfinansiering av 

projektet ”Utveckling av Kustvägen Etapp 2” med bilaga inkommen 
2011-03-08 

 
– – – – 
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KS-2011-00200 
 

§ 173 Regelverk FATI, förebyggande arbete och 
tidiga insatser för barn och ungdomar 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna förslag till regelverk för FATI enligt koncernstabens 

förslag 2011-03-07, 
  
att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2006-01-30 § 585 rörande 

Inriktningsförslag och måldokument gällande samordnat före-
byggande arbete/tidiga insatser för barn och unga. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige har i MRP 2011 beslutat att avsätta medel till FATI, 
förebyggande arbete och tidiga insatser för barn och ungdomar, under 
mandatperioden 2011-2014. Det övergripande syftet är att skapa goda och 
trygga uppväxtvillkor. I kommunfullmäktiges beslut står även att en över-
syn av arbetet behöver ske. Kultur & Fritid har under 2009 och 2010 an-
svarat för handläggning och samordning av FATI-arbetet och redovisar i 
PM 2011-03-07 förslag till regler, handläggning och bedömningsgrunder 
för det fortsatta FATI-arbetet. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2011-04-18 § 203 
• Koncernstabens tjänsteskrivelse 2011-03-22 
• PM FATI – förebyggande arbete och tidiga insatser för barn och 

ungdomar 2011-03-07 
 
– – – – 
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KS-2011-00301 
 

§ 174 Livsmiljöbokslut 2010 för Sundsvalls kommun 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna Livsmiljöbokslut 2010. 

Bakgrund 
Livsmiljöbokslut 2010 är en sammanfattning och analys av de viktigaste 
insatserna av kommunens arbete för minskad klimatpåverkan, god 
livsmiljö och bättre folkhälsa som gjorts under den gångna 
mandatperioden. Livsmiljöbokslut 2010 har till uppgift att ge en bred 
översikt över de många styrdokument med bäring mot miljö och folkhälsa 
som enligt fullmäktigebeslut ska följas upp i rapporten. 
 
Kompletterande information och statistik finns i Sundsvalls 
Livsmiljöbarometer som finns tillgänglig på kommunens hemsida. 

Överläggning 
Sverker Ottosson (MP) lämnar en redogörelse för ärendet. Han säger 
vidare att då Livsmiljöbokslut 2010 även är ett bokslut för den gångna 
mandatperioden så ska försättsbladet skrivas under av den tidigare majo-
riteten, det vill säga Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. 
Han yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Ulla Norgren (FP) och Kim G Ottosson (V) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2011-04-18 § 204 
• Koncernstabens skrivelse 2011-03-21 
• Livsmiljöbokslut 2010, separat bilaga 
 
– – – – 
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KS-2011-00273 
 

§ 175 Klimatmål i energieffektiviseringsstrategin 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att kommunkoncernens arbete med klimatpåverkan även ska ingå i  

det fortsatta arbetet med energieffektiviseringsstrategin kopplat till 
energieffektiviseringsstödet. 

Bakgrund 
Sundsvalls kommun har sökt och beviljats energieffektiviseringsstöd för 
att arbeta med energieffektivisering i kommunen. För att vara berättigad 
stödet ska kommunen ta fram en strategi med nulägesanalys och förslag 
på mål och åtgärder för kommunkoncernens egna fastigheter och egna 
transporter. Energieffektivisering innebär även en motsvarande minskning 
i koldioxidutsläpp. Under arbetet med strategin för energieffektivisering 
har vi konstaterat att det finns ett stort värde i att samordna energieffekti-
viseringsarbetet med klimatåtgärder. 

Överläggning 
Kim G Ottosson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägg 
av ordet ”även” mellan ”klimatpåverkan” och ”ska” i att-satsen. 
 
Sverker Ottosson (MP) yrkar bifall till Kim G Ottossons (V) förslag. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut, detta blir också 
fullmäktiges beslut. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2011-04-18 § 205 
• Koncernstabens skrivelse 2011-03-21 
 
– – – – 
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§ 176 Utredning om lämplig driftform för kommunens 
IT-verksamhet 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att kommunstyrelsen får i uppdrag att fortsätta utveckla kommu-

nens styrmodell för IT ur ett kostnads- och nyttoperspektiv, 
  
att nuvarande driftsform för kommunens IT-verksamhet ska kvarstå 

tills vidare, samt 
  
att kommunstyrelsen får i uppdrag att aktivt verka för att sam-

arbetet gällande IT, drift och förvaltning, utvecklas och forma-
liseras i Sundsvallsregionen i enlighet med av fullmäktige an-
tagen IT-strategi för kommunkoncernen. 

Bakgrund 
Den jämförelsestudie som har genomförts visar att IT-driften i Sundsvalls 
kommun är mest effektiv, kostnadsmässigt sett, bland de medverkande 
kommunerna. Undersökningen visar också att användare, såväl chefer som 
medarbetare, ger högre betyg på IT-drift i Sundsvall jämfört med genom-
snittet (Umeå, Västerås, Gotland och Sundsvall). Jämförelserna med 
övriga kommuner i studien visar således inga indikationer på att en för-
ändrad driftsform för IT-driften skulle innebära några direkta ekonomiska 
besparingar. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2011-04-18 § 208 
• Koncernstabens skrivelse 2011-03-09 
• Rapport Benchmark Sundsvall i sammanfattning, IT Optima,  

2010-11-09 
• Kommuners verksamhet kräver mångfacetterat IT-stöd, IT Optima, 

2010-11-04 
 
– – – – 
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§ 177 Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohol-
lagen samt tillsyn enligt tobakslagen 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att med den justering av rubriken som koncernstaben föreslår, fast-

ställa, bifogade av enheten för serveringstillstånd, upprättade 
förslag till taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen och 
tillsyn enligt tobakslagen, 

  
att taxan skall gälla från och med 2011-05-03 då nuvarande taxa 

skall upphöra att gälla. 

Bakgrund 
Taxan för ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen och 
tobakslagen har senast varit föremål för revidering under år 2009. 
Nuvarande taxa antogs av kommunfullmäktige 2009-12-14, § 671. 
 
Riksdagen har antagit en ny alkohollag, vilken trätt i kraft 2011-01-01. 
Genom den nya lagen har reglerna för serveringstillstånd i viss mån 
förändrats. Behov har därför uppkommit att revidera gällande taxa i den 
del den avser avgifter kopplade till alkohollagen. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2011-04-18 § 209 
• Koncernstabens skrivelse 2011-02-25 
• Socialnämndens protokoll 2011-01-26 § 9 
• Socialtjänstens skrivelse 2010-12-08 med bilagor 
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§ 178 Motion (KD), (M), (FP) och (C) angående Fritt 
val - att kunna välja 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att motionen skall anses besvarad genom av kommunfullmäktige 

antagna riktlinjer för konkurrensutsättning. 

Bakgrund 
Kristdemokraterna, Moderata Samlingspartiet, Folkpartiet Liberalerna och 
Centerpartiet (Allians för Sundsvall) yrkar i en motion att 
• Sundsvalls kommun inför valfrihetssystem för omvårdnadstjänster 

enligt den nya lagen LOV 
• En ansökan görs till Socialstyrelsen om att få ta del av stimulans-

bidraget för att förbereda införandet av valfrihetssystem i kommunen. 
 
Enligt motionärerna är möjligheten att kunna påverka vård och omsorg ett 
av de allra viktigaste kriterierna på livskvalitet. Att öka valfriheten är 
också ett sätt att öka tillgängligheten, kvalitén och effektiviteten inom 
såväl äldreomsorgen som i stödet till personer med funktionsnedsättning. 

Överläggning 
Kim G Ottosson (V) yrkar avslag på motionens första att-sats och 
besvarad till dess andra att-sats. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels kommun-
styrelsens förslag och dels Kim G Ottossons (V) förslag. Han ställer pro-
position på förslagen och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 

Reservation 
Mot beslutet reserverar sig samtliga ledamöter från Vänsterpartiet, 
nämligen Christiane Rüdiger, Annicka Burman och Kim G Ottosson. 
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Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2011-04-18 § 211 
• Koncernstabens skrivelse 2011-02-16 
• Socialnämndens protokoll 2009-05-13 § 88 
• Socialtjänstens skrivelse 2009-04-29 
• Motion från (KD), (M), (FP) och (C) om ”Fritt val – att kunna välja”, 

daterad 2009-02-24 
 
– – – – 
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§ 179 Verkställighet av beslut avseende motion (M), 
(FP), (C) och (KD) "Välj en kommunal skola" 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna, 
  
att notera att genomförandet av det i Mål och resursplan för 2011 – 

2012 med plan för 2013 och 2014 lämnade uppdraget 12, Fritt 
skolval ska återrapporteras på det sätt som fastställts i kommun-
fullmäktiges beslut 2010-12-20 § 37. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2009 att bifalla en motion från (M), 
(FP), (C) och (KD) om ”Välj en kommunal skola”. Barn- och utbildnings-
nämnden fick då i uppdrag att utreda hur ett förändrat skolvalssystem 
skulle kunna införas. Målet var ett införande hösten 2010. Barn- och 
utbildningsnämnden har genomfört utredningen, men har beslutat att 
fördjupa analysen varför införandet skjuts fram. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2011-04-18 § 212 
• Koncernstabens skrivelse 2011-03-15 
• Barn- och utbildningsförvaltningens PM 2011-02-11 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2009-03-25 § 27 
• Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse 2009-03-13 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2009-06-15 § 599 
• Motion från (M), (FP),(C) och (KD) om ”Välj en kommunal skola”, 

inkommen 2008-12-19 
 
– – – – 
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§ 180 Delegationsbeslut 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna redovisningen av delegationsbesluten. 

• Stadsbyggnadsnämnden beslutar, med stöd av kommunfullmäktiges 
beslut 2009-12-14 § 669, om: 

o Förvärv av fastigheten Sundsvall Dingersjö 4:99 (SBN-2011-00159) 

o Förvärv av del av tomträtten Sundsvall Skönsmon 2:101 (SBN-2010-
00265) 

o Förvärv av tomträtten till fastigheten Sundsvall Verkstaden 2 (SBN-
2010-00420) 

o Avtal om annan ersättning till Medelpads sjöhistoriska Förening  
(SBN-2011-00276) 

o Förvärv av fastigheten Sundsvall Malmen 2 (SBN-2011-00297) 

o Avtal om annan ersättning med Telia Sonera Mobile Networks 
(SBN-2011-00215) 

o Förvärv av fastigheten Sundsvall Nolby 2:12 (SBN-2011-00172) 
 
– – – – 
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KS-2011-00015 
 

§ 181 För kännedom 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att lägga ärendena till handlingarna. 

Ärenden 

• Redovisning av förbrukningen av anslaget till kommunfullmäktiges 
förfogande för oförutsedda behov 2011-04-19 

• Nya numret av medlemsbladet Norrsken, se länken: 
http://np.netpublicator.com/netpublication/n04781123 

• Kommunrevisionen informerar om genomförda granskningar/rapporter: 
o Socialnämndens kvalitetssystem (SoL och LSS) 
o Ersättningar till förtroendevalda 
o Bokslut och årsredovisning 2010-12-31 
 
Rapporterna finns att hämta på Sundsvalls kommuns hemsida: 
http://www.sundsvall.se/Kommun-och-politik/Kommunens-
organisation/Kommunrevisionen/ (KS-2011-00359) 

• Presidiekonferensens protokollsutdrag 2010-12-17 § 13 om ”Tema för 
kommande sammanträden” 

 
– – – – 
 

http://np.netpublicator.com/netpublication/n04781123
http://www.sundsvall.se/Kommun-och-politik/Kommunens-organisation/Kommunrevisionen/
http://www.sundsvall.se/Kommun-och-politik/Kommunens-organisation/Kommunrevisionen/


 

 Närvarolista 
  
  
  
 Sammanträdesdatum 
 2011-05-02 

Bilaga 1 
 
 
 
Sida  
1 (3) 

 
 
 

 
Ordförandens sign Justerandes sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 
     
     
 

Ledamöter Parti  Tjänstgörande ersättare  
     

Björk, Peder (S)    
Bdioui, Anita (S)    
Kapitanska, Diana (S)    
Andersson, Kjell B (S)  Stefan Broman  
Sjöbom-Olsson, Marie (S)    
Grafström, Roland (S)  Lars-Åke Andersson  
Fenell, Joanna (S)  Johanna Bergsten  
Hansson, Bodil (S)    
Hedenius, Anders (S)    
Eriksson, Dorthy (S)  Börje Bergström  
Öhrberg, Janina (S)    
Nilsson, Leif (S)    
Ulander, Åsa (S)    
Byberg, Håkan (S)    
Sollén, Soili (S)    
Väst, Jonas (S)    
Pinheiro, João (S)    
Unander, Elisabeth (S)    
Johansson, Roger (S)    
Nordenö, Christina (S)    
Säwén, Niklas (S)    
Edström, Cathrine (S)    
Österlund, Lena (S)    
Johansson, Martin (S)  Bo Markusson  
Sjöberg, Lena (S)    
Lampinen, Jan-Olov (S)    
Lagergren, Ulla-Britt (S)    
Eriksson, Tommy (S)    
Sjöblom, Marianne (S)    
Hussain, Burhan (S)    
Asplund, Linda (S)  Lisa Lööf  
Evrung, Ann-Charlotte (S)    
Sjödin, Magnus (M)    
Emanuelz, Tom (M)    
Adner, Mats-Johan (M)  Margareta Engström  
Åslund Andersson, Ulla-Carin (M)  Jan Heijbel  
Jansson, Viktoria (M)  David Svensson 

Inga-Britta Karlsson 
§§ 146-174 
§§ 175-181 

Gäfvert, Mikael (M)    
Lohman, Eva (M) §§ 146-159 Sigbritt Ericsson 

Marianne Nilsson 
§§ 160-174 
§§ 175-181 

Bredberg, Sven (M)    
Broström, Malin (M)  Börje Israelsson  
Habib Effati (M)    
Andersson, Sara (M)    
Wahlberg, Per (M)  Christina Ericsson  
Engström, Rodney (M)    
Forsberg, Per-Magnus (M)    
Solander, Erland (M)    
Alm, Stefan (M)  Åse Johansson  
Swenson, Bertil (M)    
Lundin, Daniel (M) §§ 149-181 Sigbritt Ericson §§ 146-148 
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Bredberg, Hjördis (M)    
Ammor, Else (M)    
Gisslin Burman, Elisabeth (M)    
Westman, Alexandra (M)    
Åström, Efva (M)    
Nilsson, Elin (M)    
Ahlberg, Pär (M)    
Falk, Stefan (FP)    
Carlsson, Leif (FP)    
Lilja, Maria (FP)    
Engholm, Arne (FP)    
Luthman, Annelie (FP)    
Persson, Lars (FP)    
Norgren, Ulla (FP)    
Forsberg, Hans (C)    
Mehlin, Mats (C)    
Kjellman, Linnéa (C)    
Zetterkvist, Hans (V) §§ 146-163 Ingen ersättare §§ 164-181 
Stockhaus, Claes (V)  Ingen ersättare 

Christiane Rüdiger 
§§ 146-147 
§§ 148-181 

Burman, Annicka (V)    
Ottosson, Kim G (V)    
Brynielsson, Hans (KD)    
Villaverde, Angel (MP)    
Rex, Mathias (MP)    
Ottosson, Sverker (MP)    
Möller, Ingrid (MP)    
Algotsson, Maria (MP)    
Walfridsson, Anna (SD)    
Skalin, Johnny (SD)  Ingen ersättare 

Ove Skalin 
§§ 146-148 
§§ 149-181 

Nordlund, Sven (SD)    
Björnefax, Jan (SD)    
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Ersättare Parti  
   

Broman, Stefan (S) Tjänstgörande 
Österlund, Veronica (S) Ej närvarande 
Andersson, Lars-Åke (S) Tjänstgörande 
Bergsten, Johanna (S) Tjänstgörande 
Bergström, Börje (S) Tjänstgörande 
Flodin, Adele (S) Ej närvarande 
Sjödin, Michael (S) Närvarande §§ 146-174 
Selander, Åsa (S) Närvarande 
Eriksson, Stefan (S) Närvarande 
Fröwall, Ronny (S) Närvarande 
Andersson, Olof (S) Ej närvarande 
Helenius, Priscilda (S) Närvarande 
Markusson, Bo (S) Tjänstgörande 
Lööf, Lisa (S) Tjänstgörande 
Burvall, Niklas (S) Ej närvarande 
Ståhl Olsson, Britt-Marie (S) Närvarande 
Engström, Margareta (M) Tjänstgörande 
Heijbel, Jan (M) Tjänstgörande 
Svensson, David (M) Närvarande och tjänstgörande §§ 146-174 
Löfgren, Lars (M) Ej närvarande 
Israelsson, Börje (M) Tjänstgörande 
Ericsson, Christina (M) Tjänstgörande 
Johansson, Åse (M) Tjänstgörande 
Tjernell, Jörgen (M) Ej närvarande 
Ericson, Sigbritt (M) Tjänstgörande §§ 146-148 och 160-174 
Karlsson, Inga-Britta (M) Tjänstgörande §§ 175-181 
Jacobsson, Peter (M) Ej närvarande 
Norén, Eva (M) Ej närvarande 
Nilsson, Marianne (M) Tjänstgörande §§ 175-181 
Schelin, Tobias (FP) Närvarande 
Räfsbäck, Maria (FP) Närvarande 
Nilsson, Andreas (FP) Ej närvarande 
Melsom, Marie (FP) Närvarande §§ 146-174 
Bergkvist, Kjell (C) Närvarande 
Sellén, Jan-Olov (C) Ej närvarande 
Rüdiger, Christiane (V) Närvarande och tjänstgörande §§ 148-181 
El Kahtib, Hicham (V) Närvarande §§ 154-163 
Norlin, Liza-Maria (KD) Närvarande §§ 146-168 
Hörnqvist, Bertil (KD) Ej närvarande  
Andersson, MariAnne (MP) Närvarande 
Hellberg, Tina (MP) Närvarande 
Norlin, Sture (MP) Närvarande §§ 146-163 
Skalin, Ove (SD) Närvarande och tjänstgörande §§ 149-181 
Selander, Jan (SD) Ej närvarande 
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Ledamöter Parti Tjänstgörande ersättare JA NEJ AVSTÅR FRÅNV. 
       

Björk, Peder (S)   X   
Bdioui, Anita (S)   X   
Kapitanska, Diana (S)   X   
Andersson, Kjell B (S) Stefan Broman  X   
Sjöbom-Olsson, Marie (S)   X   
Grafström, Roland (S) Lars-Åke Andersson  X   
Fenell, Joanna (S) Johanna Bergsten  X   
Hansson, Bodil (S)   X   
Hedenius, Anders (S)   X   
Eriksson, Dorthy (S) Börje Bergström  X   
Öhrberg, Janina (S)   X   
Nilsson, Leif (S)   X   
Ulander, Åsa (S)   X   
Byberg, Håkan (S)   X   
Sollén, Soili (S)   X   
Väst, Jonas (S)   X   
Pinheiro, João (S)   X   
Unander, Elisabeth (S)   X   
Johansson, Roger (S)   X   
Nordenö, Christina (S)   X   
Säwén, Niklas (S)   X   
Edström, Cathrine (S)   X   
Österlund, Lena (S)   X   
Johansson, Martin (S) Bo Markusson  X   
Sjöberg, Lena (S)   X   
Lampinen, Jan-Olov (S)   X   
Lagergren, Ulla-Britt (S)   X   
Eriksson, Tommy (S)   X   
Sjöblom, Marianne (S)   X   
Hussain, Burhan (S)   X   
Asplund, Linda (S) Lisa Lööf  X   
Evrung, Ann-Charlotte (S)   X   
Sjödin, Magnus (M)  X    
Emanuelz, Tom (M)  X    
Adner, Mats-Johan (M) Margareta Engström X    
Åslund Andersson, Ulla-Carin (M) Jan Heijbel X    
Jansson, Viktoria (M) David Svensson X    
Gäfvert, Mikael (M)  X    
Lohman, Eva (M)  X    
Bredberg, Sven (M)  X    
Broström, Malin (M) Börje Israelsson X    
Habib Effati (M)  X    
Andersson, Sara (M)  X    
Wahlberg, Per (M) Christina Ericsson X    
Engström, Rodney (M)  X    
Forsberg, Per-Magnus (M)  X    
Solander, Erland (M)  X    
Alm, Stefan (M) Åse Johansson X    
Swenson, Bertil (M)  X    
Lundin, Daniel (M)  X    
Bredberg, Hjördis (M)  X    
Ammor, Else (M)  X    
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§ 157 Kompletteringsbudget 2011 
  
  
Sammanträdesdatum 
2011-05-02 

Bilaga 2 
 
 
 
Sida  
2 (3) 

 
 
 

 
Ordförandens sign Justerandes sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 
     
     
 

Gisslin Burman, Elisabeth (M)  X    
Westman, Alexandra (M)  X    
Åström, Efva (M)  X    
Nilsson, Elin (M)  X    
Ahlberg, Pär (M)  X    
Falk, Stefan (FP)  X    
Carlsson, Leif (FP)  X    
Lilja, Maria (FP)  X    
Engholm, Arne (FP)  X    
Luthman, Annelie (FP)  X    
Persson, Lars (FP)  X    
Norgren, Ulla (FP)  X    
Forsberg, Hans (C)  X    
Mehlin, Mats (C)  X    
Kjellman, Linnéa (C)  X    
Zetterkvist, Hans (V)   X   
Stockhaus, Claes (V) Christiane Rüdiger  X   
Burman, Annicka (V)   X   
Ottosson, Kim G (V)   X   
Brynielsson, Hans (KD)  X    
Villaverde, Angel (MP)  X    
Rex, Mathias (MP)  X    
Ottosson, Sverker (MP)  X    
Möller, Ingrid (MP)  X    
Algotsson, Maria (MP)  X    
Walfridsson, Anna (SD)    X  
Skalin, Johnny (SD) Ove Skalin   X  
Nordlund, Sven (SD)    X  
Björnefax, Jan (SD)    X  
   41 36 4 0 
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Ledamöter Parti Tjänstgörande ersättare JA NEJ AVSTÅR FRÅNV. 
       

Björk, Peder (S)   X   
Bdioui, Anita (S)   X   
Kapitanska, Diana (S)   X   
Andersson, Kjell B (S) Stefan Broman  X   
Sjöbom-Olsson, Marie (S)   X   
Grafström, Roland (S) Lars-Åke Andersson  X   
Fenell, Joanna (S) Johanna Bergsten  X   
Hansson, Bodil (S)   X   
Hedenius, Anders (S)   X   
Eriksson, Dorthy (S) Börje Bergström  X   
Öhrberg, Janina (S)   X   
Nilsson, Leif (S)   X   
Ulander, Åsa (S)   X   
Byberg, Håkan (S)   X   
Sollén, Soili (S)   X   
Väst, Jonas (S)   X   
Pinheiro, João (S)   X   
Unander, Elisabeth (S)   X   
Johansson, Roger (S)   X   
Nordenö, Christina (S)   X   
Säwén, Niklas (S)   X   
Edström, Cathrine (S)   X   
Österlund, Lena (S)   X   
Johansson, Martin (S) Bo Markusson  X   
Sjöberg, Lena (S)   X   
Lampinen, Jan-Olov (S)   X   
Lagergren, Ulla-Britt (S)   X   
Eriksson, Tommy (S)   X   
Sjöblom, Marianne (S)   X   
Hussain, Burhan (S)   X   
Asplund, Linda (S) Lisa Lööf  X   
Evrung, Ann-Charlotte (S)   X   
Sjödin, Magnus (M)  X    
Emanuelz, Tom (M)  X    
Adner, Mats-Johan (M) Margareta Engström X    
Åslund Andersson, Ulla-Carin (M) Jan Heijbel X    
Jansson, Viktoria (M) David Svensson X    
Gäfvert, Mikael (M)  X    
Lohman, Eva (M) Marianne Nilsson X    
Bredberg, Sven (M)  X    
Broström, Malin (M) Börje Israelsson X    
Habib Effati (M)  X    
Andersson, Sara (M)  X    
Wahlberg, Per (M) Christina Ericsson X    
Engström, Rodney (M)  X    
Forsberg, Per-Magnus (M)  X    
Solander, Erland (M)  X    
Alm, Stefan (M) Åse Johansson X    
Swenson, Bertil (M)  X    
Lundin, Daniel (M)  X    
Bredberg, Hjördis (M)  X    
Ammor, Else (M)  X    
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Gisslin Burman, Elisabeth (M)  X    
Westman, Alexandra (M)  X    
Åström, Efva (M)  X    
Nilsson, Elin (M)  X    
Ahlberg, Pär (M)  X    
Falk, Stefan (FP)  X    
Carlsson, Leif (FP)  X    
Lilja, Maria (FP)     X 
Engholm, Arne (FP)  X    
Luthman, Annelie (FP)  X    
Persson, Lars (FP)  X    
Norgren, Ulla (FP)  X    
Forsberg, Hans (C)  X    
Mehlin, Mats (C)  X    
Kjellman, Linnéa (C)  X    
Zetterkvist, Hans (V)   X   
Stockhaus, Claes (V) Christiane Rüdiger  X   
Burman, Annicka (V)   X   
Ottosson, Kim G (V)   X   
Brynielsson, Hans (KD)  X    
Villaverde, Angel (MP)  X    
Rex, Mathias (MP)  X    
Ottosson, Sverker (MP)  X    
Möller, Ingrid (MP)    X  
Algotsson, Maria (MP)  X    
Walfridsson, Anna (SD)  X    
Skalin, Johnny (SD) Ove Skalin X    
Nordlund, Sven (SD)  X    
Björnefax, Jan (SD)  X    
   43 36 1 1 
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