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Tid

Kl. 14.00 – 19.50

Plats

Opalen, Kvissleby

Beslutande

Närvarande ledamöter och ersättare enligt bilaga 1

Sekreterare

Åke Svensson

Justeras

2004-10-04

Underskrifter

sekr.

Åke Svensson

ordf.

Fredd Sandberg

just.

Lars-Erik Nyberg

Sverker Ottosson

Kim G Ottosson

§ 270-284

§ 285-300

§ 270-300

Protokollet omfattar § 270-300

Tillkännagivandet angående justering av detta protokoll anslaget på
Sundsvalls kommuns anslagstavla i Sundsvalls kommunalhus
2004-10-04, betygar
Ex officio

Åke Svensson
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Inledning
Ordföranden öppnar sammanträdet, varpå Håkan Byberg (s) välkomnar
kommunfullmäktige och åhörare till Njurunda. Han presenterar därefter
de personer som kommer att medverka under inledningen av
sammanträdet.
Matilda Åström sjunger tre sånger och ackompanjeras på gitarr av
Rasmus Khil.
Johanna Ulfsdotter ger en historisk exposé över Njurundaområdet.
Ordföranden tackar de medverkande.
––––
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§ 270 Justering
Att jämte ordföranden Fredd Sandberg eller 1:e vice ordföranden
Hans Lennart Wormbs eller 2:e vice ordföranden João Pinheiro justera
dagens protokoll och tillika utgöra rösträknare, utses Lars-Erik Nyberg
och Kim G Ottosson med Sverker Ottosson och Inger Paulsson som
ersättare i händelse av förhinder för Lars-Erik Nyberg och Kim G
Ottosson.
––––
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Dnr 277/04 102

§ 271 Anmälan av länsstyrelsens röstsammanräkningsprotokoll för efterträdarval i kommunfullmäktig
Kommunfullmäktige beslutar att till sina handlingar lägga länsstyrelsens röstsammanräkningsprotokoll den 27 juli 2004 utvisande följande:
Ny ersättare för Folkpartiet liberalerna efter Lars-Johan Decker är
Ingrid Edlund.
––––
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§ 272 Information från kommundirektören
Kommundirektören informerar om aktuella frågor:
Budgetproposition 2005
Tillskott:
· 2004 ca 10 Mkr
· 2005 ca 40 Mkr
Värna finansiell målsättning
Samverkan, vuxenutbildning och integration
Ökad samverkan med Timrå kommun:
· Vuxenutbildning, samordning
· Arbetsmarknad, utreda samverkan
Skolan: Utökad måluppfyllelse
Mål år 5
2003
2004

Sv
89
92,8

Eng
87,2
89

Ma
89,8
91,6

Andel behöriga årskurs 9
2003
86,4
2004
89
Inflyttningskampanj 2003
· Service
· Direktutskick
· Annonser
Minskad skadegörelse
Kostnader för skadegörelse
2003 jan-aug
2004 jan-aug
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Evenemang sommaren 2004
Besökare
Gatufesten
3 dar på berget
Gyllene Tider

Ca 100 000
Ca 40 000
Ca 24 000

Installationshögtid
Mitthögskolan den 17 september 2004
––––
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§ 273 Allmänhetens frågestund
Ordföranden vänder sig till den publik som finns vid sammanträdet och
förklarar att det nu finns möjlighet att ställa frågor till ledamöterna i
fullmäktige och att om frågan inte ställs till någon särskild ledamot
kommer svar att lämnas av den ledamot som presidiet finner lämplig.
Torsten Nordlander frågar dels om reparationen av Nivrenaskolan och
dels om väg E4 Syd – frågorna besvaras av fastighetsnämndens
ordförande Lars-Erik Nyberg respektive av stadsbyggnadsnämndens
ordförande K Lennart Andersson.
Ordföranden konstaterar att det inte finns fler frågor från åhörarna. Han
tackar Torsten Nordlander för frågorna och tackar dem som besvarat
frågorna.
––––

Ordförandens sign

Justerandes sign

Sekreterares sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida

2004-09-27

8

§ 274 Utfrågning av kommunstyrelsens utvecklingsutskott om kommunikationerna i
Sundsvall
Ordföranden meddelar att i dag ges fullmäktiges ledamöter möjlighet
att ställa frågor till kommunstyrelsens utvecklingsutskott.
Christer Berglund (s), ordförande i kommunstyrelsens utvecklingsutskott, håller ett inledande anförande och tar i huvudsak upp
dragningen av järnvägen genom Sundsvall.
Sverker Ottosson (mp) tar upp den pågående upphandlingen som
Länstrafiken ansvarar för och ställer frågor bl.a. om etanolbussar och de
15 miljömålen.
Reinhold Hellgren (c) frågar om lobbygruppen för tunnelalternativet av
järnvägen genom Sundsvall.
Åsa Möller (m) har frågor om TEN-status på Botniabanan, dvs. ingå i
det transeuropeiska nätverket, och järnvägssträckor som ansluter till
Botniabanan.
Birger Hjörleifsson (mp) frågar om miljöhänsyn vid Länstrafikens
upphandling.
Christer Berglund (s) besvarar frågorna.
Klockan 15.25 förklarar ordföranden frågestunden avslutad. Han tackar
Christer Berglund och de fyra frågeställarna.
––––
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Dnr 481/03 030

§ 275 Svar på motion (kd) om Europeiska Handikappåret 2003
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
att

Tranvikens havsbad skall prioriteras när friluftsbad görs tillgängliga för funktionshindrade människor; samt

att

motionen skall anses besvarad.

Bakgrund
Berit Andersson (kd) har i en motion föreslagit att tillgängligheten för
funktionshindrade vid några badstränder skall ses över. En sådan översyn bör ske i samarbete med de lokala handikapporganisationerna. Förslagsvis kan en sådan översyn börja med Tranvikens havsbad.
Ärendet har beretts av kultur- och fritidsnämnden, kommunala handikapprådet samt kommunstyrelsekontoret. Kultur- och fritidsnämnden
tillstyrker motionen men föreslår att valet av var arbetet skall börja bör
göras i samverkan med handikapporganisationerna. Det kommunala
handikapprådet, där handikapporganisationerna är i majoritet, har förordat Tranvikens havsbad. Kommunstyrelsekontoret har inga invändningar mot det förslaget.
Överläggning
Vid ärendets behandling i kommunfullmäktige den 27 september 2004
tackar Berit Andersson (kd) för svaret.
Beslutsunderlag
·
Kommunstyrelsens protokoll 2004-09-13, § 145
·
Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-05-23
·
Kommunala handikapprådets protokoll 2004-04-07, § 19
·
Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2004-01-28, § 7
·
Kultur & Fritids skrivelse 2004-01-08
·
Kristdemokraternas motion 2003-11-18
––––
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Dnr 147/04 030

§ 276 Svar på motion (fp) om att förbättra befintlig
E4 syd
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar efter votering enligt kommunstyrelsens
förslag
att

avslå motionen.

Bakgrund
Ingeborg Wiksten (fp) har i en motion framfört att de av regeringen
uppskjutna planerna för E4 syd innebär att det kommer att dröja åtskilliga år innan en ny E4 är farbar för trafik. Motionären anför därför att
kommunen bör ta upp en diskussion med Vägverket om vad som på
kortare sikt kan göras för att förbättra trafikmiljön på befintlig E4 syd
och anser att en upprustning av den befintliga vägen är nödvändig
eftersom 50 % av trafiken kommer att gå kvar där även efter att en ny
vägsträckning byggts.
Motionen har remitterats till kommunstyrelsen och stadsbyggnadsnämnden. I likhet med tidigare behandling av E4-frågan lämnar
kommunstyrelsekontoret och stadsbyggnadskontoret ett gemensamt
svar på motionen.
Av svaret framgår att kommunen i olika vägärenden har en återkommande dialog med Vägverket – så även beträffande E4 syd.
Tillåtlighetsprövningen av E4 syd ligger nu hos miljödepartementet för
handläggning. Därifrån skall den överlämnas till regeringen för beslut.
Hur E4 i befintlig sträckning skall nyttjas i framtiden kommer att påverkas av det beslut regeringen fattar. Med en ny E4 sträckning minskar
trafiken på befintlig E4 och den kan i högre grad utformas som en lokalgata där cykelvägar och busshållplatser kan tillåtas ta utrymme från
vägen. Skall E4 däremot ligga kvar i befintlig sträckning under mycket
lång tid kan andra åtgärder bli nödvändiga för att klara framkomlighet
och säkerhet.
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Kontorens bedömning är att inga åtgärder utöver sedvanligt underhåll
bör genomföras innan tillåtlighetsprövningen avslutats och föreslår därför att motionen ska avslås.
Överläggning
Vid ärendets behandling i kommunfullmäktige den 27 september 2004
yrkar Ingeborg Wiksten (fp), Sverker Ottosson (mp), Hans Lennart
Wormbs (m), Reinhold Hellgren (c) och Lars Persson (fp) bifall till
motionen.
K Lennart Andersson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Med ledamöternas godkännande ställer ordföranden de två yrkandena
mot varandra, det vill säga bifall till motionen mot bifall till kommunstyrelsens förslag. Han finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla
kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande
voteringsproposition. Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för bifall till motionen. Ordföranden kallar fram de två
rösträknarna. Voteringen sker genom upprop.
Resultatet blir 51 Ja och 27 Nej samt noteras att en ledamot avstår att
rösta och att två ledamöter är frånvarande. Kommunfullmäktige har
därmed bifallit kommunstyrelsens förslag.
Reservation
Mot beslutet anmäler mp-gruppen, nämligen Lars Hillerström, Birger
Hjörleifsson, Inger Paulsson och Sverker Ottosson, reservation.
Beslutsunderlag
·
Kommunstyrelsens protokoll 2004-09-13, § 146
·
Kommunstyrelsekontorets och stadsbyggnadskontorets skrivelse
2004-05-25
·
Folkpartiets motion 2004-03-23
––––
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Dnr 172/04 030

§ 277 Svar på motion (kd) om att införa ett ”Sundsvallskort”
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
att

frågan om ett turistkort för Sundsvall lämnas över till samverkansforumet för turismnäringen; samt

att

motionen skall anses besvarad.

Bakgrund
Kristdemokraterna i Sundsvall föreslår i en motion till kommunfullmäktige att ett så kallat Sundsvallskort införs för att locka fler turister
att besöka Sundvalls kommun. Man hänvisar till att det i storstäderna
finns olika slags turistkort, och även i Östersund finns ett kort sommartid. I dessa kort ingår bland annat ett antal fria eller rabatterade entréer,
fria kollektivresor, fri parkering, sightseeing och bonuserbjudanden.
Kommunstyrelsekontoret anser att frågan om ett turistkort i Sundsvall
bör diskuteras och förankras hos turismnäringen i Sundsvall och att
frågan om ett turistkort för Sundsvall således bör lämnas över till samverkansforumet för turismnäringen.
Överläggning
Vid ärendets behandling i kommunfullmäktige den 27 september 2004
yrkar Hans Brynielsson (kd) och Christer Berglund (s) bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag
·
Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-09-20
·
Kommunstyrelsens protokoll 2004-09-13, § 147
·
Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-07-02
·
Kristdemokraternas motion 2004-03-30
––––
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Dnr 491/03 030

§ 278 Svar på motion (c) om stöd till folkbildning
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
att

avslå motionen.

Bakgrund
Centerpartiet har i en motion föreslagit att kommunfullmäktige ger
kommunstyrelsekontoret i uppdrag att förbereda en flyttning av ansvaret för folkbildningen till nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning
och integration (NAVI). I motionen föreslås även att kommunstyrelsekontoret i samarbete med NAVI och kultur- och fritidsnämnden tar
fram nya kriterier för det ekonomiska stödet till studieförbunden för att
premiera satsningar på vuxenutbildning.
Argument för att flytta folkbildningen till NAVI är enligt motionen att
det skulle bli lättare att samordna och integrera vuxenutbildningen med
folkbildningen.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 28 januari 2004 att avslå motionen och att bjuda in representanter för studieförbund bl.a. för att få
information om studieförbundens interna rutiner för att följa upp hur
bidraget används.
I ett remissvar den 26 februari 2004 beslutade NAVI att bordlägga ärendet. NAVI beslutade den 27 maj 2004 att avslå motionen.
Även kommunstyrelsekontoret föreslår att motionen ska avslås med
motiveringen att folkbildningen inte bör handläggs av samma nämnd
som ansvarar för vuxenutbildningen. På detta sätt minskar risken för att
folkbildningen anpassas till den vanliga vuxenutbildningen.
Överläggning
Vid ärendets behandling i kommunfullmäktige den 27 september 2004
yrkar Birgitta Sellén (c) i första hand att ärendet skall återremitteras
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då hon anser att motionens andra att-sats inte har behandlats i svaret på
motionen. Hon yrkar i andra hand bifall till motionen. Reinhold
Hellgren (c) ansluter till dessa yrkanden.
Tommy Eriksson (s) och Berit Andersson (kd) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Ewa Back (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag på
yrkandet om återremiss.
Mikael Gäfvert (m) yrkar avslag på yrkandet om återremiss.
Ordföranden förklarar att han först kommer att ställa proposition på om
ärendet skall avgöras i dag eller återremitteras och att han om
fullmäktige finner att ärendet skall avgöras i dag kommer att ställa
kommunstyrelsens förslag mot bifall till motionen. Sedan ledamöterna
godkänt propositionsordningen finner ordföranden att fullmäktige
beslutar att ärendet skall avgöras i dag och att fullmäktige därefter
bifaller kommunstyrelsens förslag.
Reservation
Mot beslutet anmäls reservation av c-gruppen, nämligen Susanne
Strömqvist, Jeanette Fors, Mats Mehlin, Birgitta Sellén, Reinhold
Hellgren, Linnéa Kjellman och Jan Olov Sellén.
Beslutsunderlag
·
Kommunstyrelsens protokoll 2004-09-13, § 148
·
Finansutskottets protokoll 2004-08-31, § 219
·
Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-07-02
·
NAVI:s protokoll 2004-05-27, § 58
·
FAVI:s skrivelse 2004-05-05
·
Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2004-01-28, § 9
·
Kultur & Fritids skivelse 2004-01-19
·
Centerpartiets motion 2003-10-20
––––
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Dnr 326/04 108

§ 279 Kommunal folkomröstning om ett nytt scenhus i Sundsvall
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar efter voterin enligt kommunstyrelsens
förslag
att

avslå framställningen med begäran om en kommunal folkomröstning i frågan om ett nytt scenhus i Sundsvall.

Bakgrund
På kommunfullmäktiges sammanträde den 21 juni 2004 väcktes frågan
om det skall hållas en kommunal folkomröstning om ett nytt scenhus i
Sundsvall. Kommunstyrelsen fick i uppdrag i att bereda frågan.
Tanken är att kommunala folkomröstningar skall hållas i frågor som det
anses lokalt viktigt att folkomrösta om. En kommunal folkomröstning
om ett nytt scenhus i Sundsvall skulle kosta ca 2 Mkr. Med hänvisning
till att det redan fattats ett beslut om ett nytt scenhus i Sundsvall samt
kostnaderna för en folkomröstning, gör kommunstyrelsekontoret bedömningen att det inte bör anordnas en folkomröstning om ett nytt
scenhus i Sundsvall.
Överläggning
Vid ärendets behandling i kommunfullmäktige den 27 september 2004
yrkar Åsa Möller (m) bifall till kommunal folkomröstning om ett nytt
scenhus i Sundsvall. I det yrkandet instämmer Lars Hillerström (mp),
Inger Paulsson (mp) och Jan Olov Sellén (c)
Reinhold Hellgren (c), Karl-Erik Lundin (kd), Ewa Back (s),
Ann-Chatrine Bodeby (s) och Olle Åkerlund (s) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag att avslå framställningen om kommunal
folkomröstning.
Inlägg görs av Lars Persson (fp), Sigge Godin (fp) och Mikael Gäfvert
(m).
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Ordföranden ställer de två yrkandena mot varandra och finner att
kommunfullmäktige bifallit kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsproposition. Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag. Nej-röst för
bifall till kommunal folkomröstning. Ordföranden kallar fram de två
rösträknarna. Voteringen sker genom upprop.
Resultat: 46 ja-röster, 22 nej-röster och 10 ledamöter avstår från att
rösta samt noteras att tre ledamöter är frånvarande. Kommunfullmäktige har således bifallit kommunstyrelsens förslag och därmed
avslagit framställningen med begäran om en kommunal folkomröstning
i frågan om ett nytt scenhus i Sundsvall.
Reservation
Mot beslutet anmäls reservation av m-gruppen, nämligen Mikael
Gäfvert, Andreas Jonsson, Eva Lohman, Bertil Lindström, Per
Wahlberg, Åsa Möller, Sven Bredberg, Ante Carlsson, och Hans
Lennart Wormbs, och av mp-gruppen, nämligen Lars Hillerström,
Birger Hjörleifsson, Inger Paulsson och Sverker Ottosson.
Beslutsunderlag
·
Kommunstyrelsens protokoll 2004-09-13, § 151
·
Finansutskottets protokoll 2004-08-31, § 220
·
Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-08-19
·
Skrivelse från valnämndens kansli 2004-08-16 med två bilagor
––––
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Dnr 249/03 042

§ 280 Utredning om verkstadsverksamheten
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
att

kommunens verkstad i första hand ska utnyttjas vid förvaltningarnas eller bolagens behov av verkstadstjänster;

att

upphandling av tjänster inom reparation och service ska samordnas så att samtliga förvaltningars/bolags behov av dessa tjänster
utgör underlag för upphandlingen; samt

att

vid anskaffande av fordon och maskiner ska alltid kalkyler upprättas som möjliggör jämförelse mellan alternativa finansieringsformer.

Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade den 16 juni 2003, § 111, om ett antal
utredningsuppdrag i budgetprocessen 2004-2006. Fastighetsnämnden
uppdrogs att utreda om samlad verkstadsverksamhet kan ge några
kostnadsminskningar. Till utredningsuppdraget kopplades en motion
till kommunfullmäktige från Per Wahlberg (m) ”Hur löser vi behovet
av verkstad på bästa sätt för Sundsvall”.
Fastighetskontorets utredning utmynnade i ett antal frågor samt förslaget att en oberoende utredare tillsätts för att utreda det komplexa område där verkstadskostnaden endast är en mindre beståndsdel av kommunens totala kostnad.
Vid finansutskottets sammanträde den 7 oktober 2003 fick kommunstyrelsekontoret i uppdrag att utarbeta utredningsdirektiv för en fördjupad utredning av verkstadsverksamheten. Finansutskottet beslutade den
2 december 2003 att godkänna kommunstyrelsekontorets förslag till
direktiv för utredning av verkstadsverksamhet.
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Utredningen genomfördes under våren 2004 av Hans Stark vid Komrev
i Sundsvall. En konsultrapport överlämnades till kommunen.
Utredningen lämnar ett antal förslag på åtgärder till kommunen för att
minska kostnaderna. Förslagen kan sammanfattas på följande sätt:
·
Minska antalet leverantörer av servicearbeten genom att informera om vilka ramavtal som finns på området och styr förvaltningarna till ramavtalsleverantörer i högre grad.
·
I samband med upphandlingar av tjänster inom området reparation och service bör samtliga förvaltningars behov av dessa
tjänster utgöra underlag för upphandlingen.
·
Genom ökad kontroll av vilka kostnader som debiteras för service utöver vad som ingår i leasingavtalet bör kostnaden för service och reparationer kunna minskas.
·
En ökad samordning av intern och extern verkstadsverksamhet
där fastighetskontoret får samordningsfunktion för kommunens
samlade behov av service och verkstadsarbeten.
·
Utveckla rutiner och ställ högre krav på kalkyler avseende de
investeringar som genomförs.
·
Säkerställ att alla inköp av personbilar som görs i kommunen
finansieras genom leasing i det fall inte kalkyler visar att det blir
dyrare än direkt köp.
Kommunstyrelsekontoret har därefter gjort en översiktlig inventering av
verkstadsverksamheten inom kommunkoncernen.
Beslutsunderlag
·
Kommunstyrelsens protokoll 2004-09-13, § 152
·
Finansutskottets protokoll 2004-06-15, § 178
·
Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-06-07
·
Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-06-02 Verkstadsverksamheten i kommunkoncernen
·
Konsultrapport Utredning av verkstadsverksamheten
2004-05-12
––––
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Dnr 189/04 003

§ 281 Revisionsreglemente
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

återremittera ärendet till kommunstyrelsen för att kommunrevisionen skall tydliggöra sitt önskemål vad avser föreslagen
ändring av paragraf 10 i reglementet för Sundsvall kommuns
revisorer.

Bakgrund
Nu gällande reglemente för kommunens revisorer antogs av kommunfullmäktige den 17 april 2000, § 280, och har därefter ändrats genom
beslut av kommunfullmäktige den 29 januari 2001, § 393. Från revisorerna, genom KPMG, har nu framställts önskemål om ändringar i paragraferna 9 och 10 i reglementet.
Önskemål framförs om att § 9 ändras så att skrivelse som avges i revisorernas namn kan undertecknas av ordföranden ensam utan den kontrasignation av annan person som nuvarande formulering föreskriver.
§ 10 reglerar revisorsersättarnas tjänstgöring och närvarorätt. Revisorerna önskar att det andra stycket i § 10 utgår och ersätts med ett nytt
stycke. Revisorernas förslag innebär att det i reglementet skall anges att
revisorsersättare ska tjänstgöra endast vid ”längre tids förfall” för
revisor och att därmed avses mer än tre tillfällen eller mer än tre månader. Förslaget innebär även att revisorsersättares närvarorätt vid revisorernas sammanträden upphör.
Överläggning
Åsa Möller (m) ifrågasatte vid finansutskottets sammanträde den 15
juni 2004 varför kommunrevisionen föreslår att ändra paragraf 10 så att
ersättarna i revisionen inte får närvarorätt. Utskottet enades om att uppdra åt kommunstyrelsekontoret att inför ärendets behandling i kommunstyrelsen inhämta motivering av revisionen.
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Vid kommunstyrelsens sammanträde den 13 september 2004 förelåg
begärd motivering från kommunrevisionen.
Efter diskussion enades kommunstyrelsens ledamöter att föreslå kommunfullmäktige besluta att bifalla föreslagen ändring av § 9 och att
avslå föreslagen ändring av § 10.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27 september 2004 görs
inlägg av kommunrevisionens ordförande Göte Stenlund (fp).
Ewa Back (s) yrkar återremiss av ärendet för att kommunrevisionen
skall kunna tydliggöra sitt önskemål vad avser § 10 i reglementet.
Göte Stenlund (fp) och Åsa Möller (m) yrkar återremiss i den del av
ärendet som gäller § 10 i reglementet.
Inlägg görs av Olle Åkerlund (s).
Efter diskussion beslutar kommunfullmäktige att återremittera hela
ärendet.
Jäv
Göte Stenlund (fp) och Olle Åkerlund (s) deltar inte i beslutet.
Beslutsunderlag
·
Kommunstyrelsens protokoll 2004-09-13, § 154
·
Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-09-03
·
Finansutskottets protokoll 2004-06-15, § 183
·
Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-05-11 jämte bilaga
––––
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Dnr 272/04 003

§ 282 Reglemente för valnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
anta reglemente för valnämnden i enlighet med det av kommunstyrelsekontoret upprättade förslaget.

att

Bakgrund
Valnämnden saknar ett reglemente som innehåller föreskrifter om
nämndens verksamhet och arbetsformer.
Kommunstyrelsekontoret har mot bakgrund därav upprättat ett förslag
till reglemente. Valnämnden har vid sitt sammanträde den 26 maj 2004,
§ 19, tillstyrkt reglementet.
Beslutsunderlag
·
Kommunstyrelsens protokoll 2004-09-13, § 155
·
Finansutskottets protokoll 2004-08-31, § 221
·
Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-08-18
·
Förslag till reglemente för valnämnden 2004-03-11
––––
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Dnr 337/04 318

§ 283 Reviderade bestämmelser om kommunalt
bidrag till enskilda vägar
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

anta förslag till bestämmelser om kommunalt bidrag till enskilda
vägar med den ändringen att följande mening i förslaget inte
skall gälla: Finner stadsbyggnadsnämnden skäl som motiverar en
höjning eller minskning av bidragsbeloppet äger nämnden
besluta om en sådan ändring; samt

att

bestämmelserna skall tillämpas från och med den 1 januari 2005.

Bakgrund
Sammanläggningsdelegerade i Sundvalls nybildade kommun antog den
1 oktober 1973 bestämmelser om kommunalt bidrag till byggande och
iståndsättande av enskild väg. Fullmäktige ändrade den 20 februari
1984 bidragsprocenten. Sammanläggningsdelegerade i Sundsvalls nybildade kommun antog även bestämmelser om kommunalt bidrag till
underhåll av enskild väg. Stadsbyggnadskontoret betalade med stöd av
dessa bestämmelser under år 2003 ut cirka 2 Mkr.
Kommunfullmäktige behandlade den 15 december 2003, § 156, ärendet
Reviderad årsbudget 2004 med plan för ekonomin 2005-2006 inklusive
investeringar i förvaltningsfastigheter. Fullmäktige beslutade i ärendet
bl.a. att verksamheten för bidrag till enskilda vägar skulle spara 0,9 Mkr
under perioden år 2004 till år 2006. I 2004 års reviderade budget fastställdes besparingen för bidrag till enskilda vägar till 0,5 Mkr. För att
uppnå besparingskraven föreslår stadsbyggnadskontoret, mark- och
trafikavdelningen, ändrade bidragsregler.
Överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning den 27 september 2004 yrkar
Åsa Möller (m) dels att de reviderade bestämmelserna skall tillämpas
från och med den 1 januari 2005 i stället för från och med den 1 januari
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2004, dels att meningen ”Finner stadsbyggnadsnämnden skäl som
motiverar en höjning eller minskning av bidragsbeloppet äger nämnden
besluta om en sådan ändring” stryks (handlingarna sidan 104).
Ulla Norgren (fp) yrkar att ärendet i fösta hand återremitteras och i
andra hand avslås. Hon motiverar yrkandet om återremiss med att
ärendet bör samordnas med andra ärenden om enskilda vägar som
behandlas av finansutskottet.
Mats Mehlin (c) yrkar avslag.
K Lennart Andersson (s) yrkar att ärendet skall avgöras i dag och
instämmer i övrigt med Åsa Möllers yrkanden.
Även Hans Brynielsson (kd) och Lars Hillerström (mp) ansluter till Åsa
Möllers yrkanden.
Ordföranden förklarar att han först kommer att ställa proposition på om
ärendet skall avgöras i dag eller återremitteras och att han om fullmäktige finner att ärendet skall avgöras i dag kommer att ställa Åsa
Möllers m.fl. yrkanden mot Ulla Norgrens m.fl. yrkande om avslag.
Sedan ledamöterna godkänt propositionsordningen finner ordföranden
att fullmäktige beslutar att ärendet skall avgöras i dag och att
fullmäktige därefter bifaller Åsa Möllers yrkanden.
Reservation
Mot beslutet anmäls reservation dels av fp-gruppen, nämligen Pär
Hammarberg, Sigge Godin, Anna Westin, Arne Engholm, Lars
Persson, Maria Lilja, Göte Stenlund, Ingeborg Wiksten och Ulla
Norgren, och dels av c-gruppen, nämligen Susanne Strömqvist,
Jeanette Fors, Mats Mehlin, Birgitta Sellén, Reinhold Hellgren,
Linnéa Kjellman och Jan Olov Sellén.
Beslutsunderlag
·
Kommunstyrelsens protokoll 2004-09-13, § 157
·
Finansutskottets protokoll 2004-08-31, § 207
·
Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-08-25
·
Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2004-08-16
·
Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-07-08
·
Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2004-06-22, § 160
·
Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2004-06-11
·
Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2004-03-18
––––

Ordförandens sign

Justerandes sign

Sekreterares sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida

2004-09-27

24

Dnr 394/03 001

§ 284 Ändrat budgetansvar för Sundsvalls konstskola (KOMS)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
att

budgetansvaret för Sundsvalls konstskola överförs från barn- och
utbildningsnämnden till nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration, på de villkor som angetts i NAVI:s
beslut 2004-05-27, § 59.

Bakgrund
Sundsvalls konstskola (KOMS) är en fristående skola som bedrivs i
stiftelseform (anslagsstiftelse). Verksamheten är huvudsakligen finansierad av Sundsvalls kommun. Vid skolan bedrivs eftergymnasial utbildning. I dagsläget har barn- och utbildningsnämnden budgetansvar för
KOMS.
Stiftelsen för KOMS har i skrivelse till kommunstyrelsen begärt att
budgetansvaret för skolan överförs från barn- och utbildningsnämnden
till nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration
(NAVI). Som skäl härför har angetts att skolan är eftergymnasial.
Barn- och utbildningsnämnden och NAVI har inte något att erinra mot
förslaget. NAVI har dock villkorat övertagandet med att nämnden tillförs särskilda medel motsvarande det bidrag som skall lämnas till
KOMS, att övertagandet av KOMS avser endast ansvar för administrationen enligt nuvarande modell men inget övertagande av ansvar för
personal, samt att den gradvisa avvecklingen av bidraget till KOMS
genomförs.
Kommunstyrelsekontoret har inga invändningar mot att budgetansvaret
överförs till NAVI på de villkor som NAVI angett.
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Överläggning
Vid ärendets behandling i kommunfullmäktige den 27 september 2004
yrkar Birgitta Rönnquist (kd) och Habib Effati (v) bifall till kommunstyrelsens förslag.
Hans Lennart Wormbs (m) yrkar, med instämmande av Sigge Godin
(fp) och Lars Hillerström (mp), avslag till förslaget att överföra budgetansvaret för Sundsvalls konstskola till nämnden för arbetsmarknad,
vuxenutbildning och integration.
Inlägg görs av Leif Nilsson (s), Birgitta Sellén (c) och Mikael Gäfvert
(m).
Reinhold Hellgren (c) yrkar återremiss av ärendet.
Ewa Back (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och att ärendet
skall avgöras i dag.
Ordföranden förklarar att han först kommer att ställa proposition på om
ärendet skall avgöras i dag eller återremitteras och att han om fullmäktige finner att ärendet skall avgöras i dag kommer att ställa
kommunstyrelsens förslag (Birgitta Rönnquist m.fl.) mot avslag
(Hans Lennart Wormbs m.fl.). Sedan ledamöterna godkänt propositionsordningen finner ordföranden att fullmäktige beslutar att ärendet
skall avgöras i dag och att fullmäktige därefter bifaller kommunstyrelsens förslag.
Jäv
Göte Stenlund (fp) deltar inte i behandlingen av ärendet.
Reservation
Reservation anmäls dels av m-gruppen, nämligen Mikael Gäfvert,
Andreas Jonsson, Eva Lohman, Bertil Lindström Per Wahlberg, Åsa
Möller och Hans Lennart Wormbs, av fp-gruppen, nämligen Pär
Hammarberg, Sigge Godin, Anna Westin, Arne Engholm, Lars
Persson, Ingeborg Wiksten och Ulla Norgren, och av mp-gruppen,
nämligen Lars Hillerström, Birger Hjörleifsson, Jan-Olof Tedebrand
och Sverker Ottosson, till förmån för framställt yrkande om avslag,
dels av c-gruppen, nämligen Susanne Strömqvist, Jeanette Fors, Mats
Mehlin, Birgitta Sellén, Reinhold Hellgren, Linnéa Kjellman och
Jan Olov Sellén till förmån för framställt yrkande om återremiss.
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Beslutsunderlag
·
Kommunstyrelsens protokoll 2004-09-13, § 158
·
Finansutskottets protokoll 2004-08-31, § 208
·
Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-08-20
·
NAVI:s protokoll 2004-05-27, § 59
·
FAVI:s skrivelse 2004-05-12
·
Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2004-04-28, § 34
·
KOMS:s skrivelse 2003-10-06
––––
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Dnr 383/04 024

§ 285 Ersättning till lekmannarevisor i Sundsvalls
Hamn AB
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
att

i avvaktan till nästa bolagsstämma ska samma ersättningsregler
gälla för lekmannarevisorn i Sundsvalls Hamn AB som gäller för
lekmannarevisorerna i av kommunen helägda bolag.

Bakgrund
Kommunrevisionens ordförande har av kommunfullmäktige utsetts till
lekmannarevisor i Sundsvalls Hamn AB. Utöver kommunen finns i
Sundsvalls Hamn AB ytterligare två ägare.
Vid uppdrag som lekmannarevisor i av kommunen helägda bolag utgår,
utöver ett fast arvode, även ersättning för förlorad arbetsförtjänst och
sammanträdesarvode. För att lekmannarevisorn ska ha möjlighet att
göra ett fullgott revisionsarbete inom Sundsvalls Hamn AB föreslår
arvodeskommittén i en skrivelse att samma ersättningsregler ska gälla
för lekmannarevisorn i Sundsvalls Hamn AB som gäller för lekmannarevisorerna i av kommunen helägda bolag. Ersättning för förlorad arbetsförtjänst och sammanträdesarvode bör dock betalas av kommunen.
Överläggning, jäv
Under kommunstyrelsens överläggning den 13 september 2004 förklarade Christer Berglund (s) och Lars-Erik Nyberg (s) att de anser att den
aktuella frågan rätteligen är en fråga för bolagsstämman.
Vid ärendets behandling i kommunfullmäktige den 27 september 2004
anmäler Hans Lennart Wormbs jäv.
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Beslutsunderlag
·
Kommunstyrelsens protokoll 2004-09-13, § 159
·
Finansutskottets protokoll 2004-08-31, § 224
·
Arvodeskommitténs skrivelse 2004-08-20
––––
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Dnr 304/04 107

§ 286 Övertagande av ansvaret för pensionsutfästelse från stiftelsen Sundsvalls Utvecklingscentrum
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
att

överta ansvaret för pensionsutfästelse från stiftelsen Sundsvalls
utvecklingscentrum; samt

att

överta av stiftelsen avsatta medel för beräknade löneskatt på
framtida pensionsutbetalningar.

Bakgrund
Stiftelsen Sundsvalls Utvecklingscentrum har i skrivelse till Sundsvalls
kommun den 8 juni 2004 anhållit om att Sundsvalls kommun ska överta
stiftelsens ansvar för pensionsutfästelse.
Kommunstyrelsekontoret har inga invändningar mot detta under förutsättning att av stiftelsen avsatta medel överförs till kommunen.
Beslutsunderlag
·
Kommunstyrelsens protokoll 2004-09-13, 160
·
Finansutskottets protokoll 2004-08-17, § 196
·
Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-08-09
·
Skrivelse från Stiftelsen Sundsvalls Utvecklingscentrum
2004-06-08
––––
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Dnr 350/04 251

§ 287 Exploateringskalkyl och -avtal för småhusområde Ubåtsvägen/Räbbmoskogen, Alnö
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
att

godkänna upprättad exploateringskalkyl avseende småhusområdet vid Ubåtsvägen/Räbbmoskogen, Alnö;

att

godkänna upprättat exploateringsavtal med exploatören Förvaltnings AB Volymen;

att

anvisa stadsbyggnadsnämnden erforderliga medel om (2 908 000
+ 816 000=) 3 724 000 kronor som kommunens andel för exploateringens genomförande;

att

anvisa stadsbyggnadsnämnden erforderliga medel om
1 095 000 kronor (exkl. moms) för förskotterade
VA-anslutningsavgifter;

att

bemyndiga stadsbyggnadsnämnden att försälja småhustomterna
för 180 000 – 195 000 kronor per tomt, samt av tomtköparna
uttaga ersättning för VA-anslutningsavgift, enligt gällande
VA-taxa, f.n. uppgående till 72 000 kronor (inkl. moms) per
tomt; samt

att

täcka anslaget om (3 724 000 + 1 095 000=) 4 819 000 kronor
med tomtlikvider och anslutningsavgifter enligt VA-taxa; det
uppdras till kommunstyrelsen att ansvara för reglering med
stadsbyggnadsnämnden i denna del.

Bakgrund
Stadsbyggnadsnämnden har upprättat ett förslag till exploateringskalkyl
och exploateringsavtal för småhusområde Ubåtsvägen/Räbbmoskogen,
Alnö. Nämnden hemställer att kommunfullmäktige antar förslaget och
tillskjuter medel för exploateringskostnaderna, samt bemyndigar nämnden att försälja småhustomterna för 180 000 – 195 000 kronor per tomt
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och av tomtköparna utta ersättning för VA-anslutningsavgift enligt
gällande VA-taxa.
Kommunstyrelsekontorets ekonomiavdelning har gett förslag till finansiering av exploateringskostnaderna.
Den slutliga handläggningen av ärendet har gjorts av kommunstyrelsekontorets administrativa avdelning och inga invändningar mot exploateringskalkylen och exploateringsavtalet har då framkommit.
Överläggning, jäv
Vid ärendets behandling i kommunfullmäktige den 27 september 2004
anmäler Kim G Ottosson (v) jäv på grund av sitt arbete vid miljökontoret.
Beslutsunderlag
·
Kommunstyrelsens protokoll 2004-09-13, § 163
·
Finansutskottets protokoll 2004-08-31, § 209
·
Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-08-18
·
Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-08-10
·
Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2004-06-22, § 178
·
Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2004-06-22 med fyra bilagor
––––
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Dnr 329/04 253

§ 288 Hillsta gård, del av Hillsta 4:2, Ljustadalen –
försäljning
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
att

överlåta del av fastigheten Hillsta 4:2 till lika delar till Monica
Andersson och Bo Stenström för en köpeskilling om
1 425 000 kronor och i övrigt i enlighet med upprättat kontrakt.

Bakgrund
Fastigheten har från slutet av 1990-talet använts av socialtjänsten.
Verksamheten har nu lokaliserats till annan plats i kommunen och någon annan av kommunens förvaltningar har inte anmält intresse av fastigheten. Fastighetsnämndens arbetsutskott beslutade 2004-02-11, § 13,
att fastigheten skulle säljas via mäklare.
Mäklaren har återkommit med förslag till köpare och övriga villkor.
Tillträde beräknas kunna ske den 1 oktober 2004
Då det inte finns något behov av fastigheten inom kommunens verksamhet, tillstyrker kommunstyrelsekontoret fastighetsnämndens förslag
att sälja del av fastigheten Hillsta 4:2.
Överläggning
Vid ärendets behandling i kommunfullmäktige den 27 september 2004
noteras att kommunstyrelsekontoret på kommunstyrelsens begäran har
lämnat en kompletterande skrivelse och att denna finns på sidorna 149150 i handlingarna.
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Beslutsunderlag
·
Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-09-15
·
Kommunstyrelsens protokoll 2004-09-13, § 164
·
Finansutskottets protokoll 2004-08-31, § 210
·
Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-08-11
·
Fastighetsnämndens protokoll 2004-06-16, § 49
·
Fastighetskontorets skrivelse 2004-06-15 med köpekontrakt och
två kartor
––––
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Dnr 381/04 106

§ 289 Uppföljning av projektet Norra berget och
förslag till ny organisation
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar i huvudsak enligt kommunstyrelsens
förslag
att

godkänna redovisningen av projekt Norra Berget 2000 – 2004;

att

ansöka om medlemskap i den ideella föreningen Föreningen
Norra Berget utifrån föreslagna stadgar med den ändring i § 8
som togs upp vid kommunfullmäktiges överläggning;

att

fastställa föreslaget ändamål med verksamheten;

att

uppdra till Föreningen Norra Berget att årligen lämna en verksamhetsrapport till kommunstyrelsen; samt

att

i ett särskilt valärende utse ledamöter och suppleanter till styrelsen, däribland en ordförande, samt en lekmannarevisor och en
suppleant.

Bakgrund
Vid finansutskottets sammanträde den 11 november 1999 redovisades
utredningen om Norra Bergets framtid, som lade grunden till kommunens beslut om att överta förvaltning av friluftsmuseet från Medelpads
fornminnesförening. Finansutskottet beslutade den 13 juni 2000 om en
treårig satsning för att utveckla Norra Berget utifrån den presenterade
visionen och avsatte 5 miljoner kronor för projektet.
Under hösten 2001 togs beslut att ansöka om EU-stöd under en treårsperiod, vilket förlängde den tidigare beslutade projekttiden med ett år.
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Den 30 september 2004 upphör projektet och utifrån den betydelse berget har för sundsvallsbornas rekreation föreslås Sundsvalls kommun
även fortsättningsvis ta ett avgörande ansvar för Norra Berget. Driften
föreslås ske i en ideell förening, tillsammans med andra föreningar och
företag som har intresse i att verksamheten på Norra Berget utvecklas
till gagn för sundsvallsborna.
Den föreslagna föreningen ska ha som ändamål
·
att levandegöra Norra Berget - Sundsvalls Stadspark året om
·
att verksamheter tillförs området på ett sådant sätt att Stadsparkens kulturella värden bearbetas och levandegörs i en för besökarna förtjänstfull inriktning
·
att aktiviteter anordnas för besökare i allmänhet samt för barn
och ungdomar i synnerhet
Utifrån det faktum att Sundsvalls kommun inte är ensam medlem i
föreningen föreslås Sundsvalls kommun få majoritet i föreningsstyrelsen och däribland utse ordförande.
Överläggning
Vid ärendets behandling i kommunfullmäktige den 27 september 2004
påtalar Jan Olov Sellén (c) att ett ”och” skall strykas i kommunstyrelseförslagets sista att-sats samt att det i stadgarnas § 8 om styrelse i det
andra stycket av paragrafen i stället för ”fem ledamöter från kommunfullmäktige” skall stå ”fem ledamöter utses av kommunfullmäktige”.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med de
två redaktionella ändringarna som Jan Olov Sellén föreslagit.
Beslutsunderlag
·
Kommunstyrelsens protokoll 2004-09-13, § 165
·
Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-09-03
·
Utvecklingsutskottets protokoll 2004-09-07, § 120
·
Finansutskottets protokoll 2004-08-31, § 222
·
Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-08-16 med bilaga som
reviderats 2004-09-06
––––
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Dnr 342/04 450

§ 290 Renhållningsordning för Sundsvalls kommun - förlängd giltighetstid och smärre justeringar
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
att

förlänga giltighetstiden för renhållningsordning för Sundsvall till
och med år 2007 med de smärre justeringar av de lokala föreskrifterna som redovisas i bilagan till förvaltningsskrivelsen.

Bakgrund
Kommunfullmäktige har den 28 maj 2001 antagit renhållningsordning
med avfallsplan och lokala föreskrifter för Sundsvalls kommun med
giltighet för åren 2001-2004. Då giltighetstiden upphör vid årsskiftet
erfordras ett nytt beslut i kommunfullmäktige om renhållningsordning
för Sundsvalls kommun.
Kommunstyrelsekontoret har i skrivelse daterad den 29 juni 2004 överlämnat förslag till ny renhållningsordning. Kommunstyrelsekontorets
bedömning är att några ändringar av innehållet i själva avfallsplanen
inte behöver genomföras inom de närmaste åren. När det gäller de lokala föreskrifterna om avfallshantering har de senaste årens tillämpning
av föreskrifterna visat att några paragrafer kan behöva förtydligas och
anpassas till gällande taxa. Kontoret föreslår dock inga stora förändringar med hänsyn till de diskussioner som för närvarande förs i länet
om utökat kommunalt samarbete i avfallsfrågor, (se dnr 52/04 459). De
förändringar som föreslås är § 4 beträffande definitionen av hushållsavfall, § 7 där hämtningsintervallen har anpassats till gällande taxa och §
24 om undantag beträffande kärlstorlek. Övriga justeringar är av redaktionell karaktär. Justeringarna har skett i samråd med miljökontoret och
Reko Sundsvall AB.
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Beslutsunderlag
·
Kommunstyrelsens protokoll 2004-09-13, § 143
·
Utvecklingsutskottets protokoll 2004-08-10, § 106
·
Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-06-29 med bilaga
––––
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§ 291 Valärenden
John Grönberg (v) har avsagt sig uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige, vice ordförande i miljönämnden, ersättare för ombud i
Kommunförbundet Västernorrland och ledamot av direktionen för
Sundsvall-Timrå Räddningstjänstförbund.
Tommy Almqvist (s) har avsagt sig uppdraget som ersättare i nämnden
för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration.
Jan-Erik Lindblom (v) har avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.
Karin Svensson (v) har avsagt sig uppdraget som ersättare i barn- och
utbildningsnämnden.
Maria Tempé (fp) har avsagt sig uppdraget som ersättare i socialnämnden.
Patrik Jonsson (fp) har avsagt sig uppdraget som suppleant i styrelsen
för Svenska Kommun Försäkrings AB.
K Lennart Andersson (s) avsäger sig uppdragen som
Ledamot och vice ordförande i Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling AB;
Ledamot och vice ordförande i Sundsvalls kommuns Parkerings AB;
Ledamot och vice ordförande i Sundsvalls Företagslokaler AB.
Föreningen Norra Berget :Vid dagens ärende nr 289 beslutades att
kommunfullmäktige till Föreningen Norra Berget skall utse fem
ledamöter och fem suppleanter jämte ordförande samt en lekmannarevisor och en suppleant.
Kommunfullmäktige besluta
att bifalla John Grönbergs (v) avsägelse av uppdragen som ledamot i
kommunfullmäktige, vice ordförande i miljönämnden, ersättare för ombud i Kommunförbundet Västernorrland och ledamot av direktionen för
Sundsvall-Timrå Räddningstjänstförbund;
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att hos länsstyrelsen hemställa om röstsammanräkning för att utse ny
ledamot efter John Grönberg i kommunfullmäktiges 2:a valkrets för
Vänsterpartiet;
att till ny vice ordförande och ledamot i miljönämnden efter John
Grönberg (v) för återstående del av valperioden utse Susanne Sundqvist
(v), Carl Petterssons väg 11, 854 63 Sundsvall;
att till ny ersättare för ombud i Kommunförbundet Västernorrland efter
John Grönberg (v) för återstående del av valperioden utse Ulla
Norlander (v), Alvägen 17, 854 63 Sundsvall;
att till ny ledamot av direktionen för Sundsvall-Timrå Räddningstjänstförbund efter John Grönberg (v) för återstående del av valperioden utse
Gull-May Gustafsson (v), Vinkeltået 7 A, 853 53 Sundsvall;
att bifalla Tommy Almqvists (s) avsägelse av uppdraget som ersättare i
nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration;
att anteckna att förslag till fyllnadsval efter Tommy Almqvist (s) som
ersättare i nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration
lämnas senare;
att bifalla Jan-Erik Lindbloms (v) avsägelse av uppdraget som ersättare
i kommunfullmäktige;
att hos länsstyrelsen hemställa om röstsammanräkning för att utse ny
ersättare efter Jan-Erik Lindblom i kommunfullmäktige för Vänsterpartiet;
att bifalla Karin Svenssons (v) avsägelse av uppdraget som ersättare i
barn- och utbildningsnämnden;
att anteckna att förslag till fyllnadsval efter Karin Svensson (v) som
ersättare i barn- och utbildningsnämnden lämnas senare;
att bifalla Maria Tempés (fp) avsägelse av uppdraget som ersättare i
socialnämnden;
att till ny ersättare i socialnämnden efter Maria Tempé (fp) för återstående del av valperioden utse Victoria McDonald (fp), Östra Radiogatan
3, 854 61 Sundsvall;
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att bifalla Patrik Jonssons (fp) avsägelse av uppdraget som suppleant i
styrelsen för Svenska Kommun Försäkrings AB;
att till ny ersättare i styrelsen för Svenska Kommun Försäkrings AB
efter Patrik Jonsson (fp) för återstående del av valperioden utse Mats
Janelid (fp), Dehlinsvägen 24, 865 92 Alnö;
att bifalla K Lennart Anderssons (s) avsägelse av uppdragen som ledamot och vice ordförande i Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling AB, Sundsvalls kommuns Parkerings AB och Sundsvalls Företagslokaler AB;
att anteckna att förslag till fyllnadsval efter K Lennart Andersson (s)
som vice ordförande i Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling AB lämnas senare;
att anteckna att förslag till fyllnadsval efter K Lennart Andersson (s)
som ledamot i Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling AB
lämnas senare;
att anteckna att förslag till fyllnadsval efter K Lennart Andersson (s)
som vice ordförande i Sundsvalls kommuns Parkerings AB lämnas senare;
att anteckna att förslag till fyllnadsval efter K Lennart Andersson (s)
som ledamot i Sundsvalls kommuns Parkerings AB lämnas senare;
att anteckna att förslag till fyllnadsval efter K Lennart Andersson (s)
som vice ordförande i Sundsvalls Företagslokaler AB lämnas senare;
att anteckna att förslag till fyllnadsval efter K Lennart Andersson (s)
som ledamot i Sundsvalls Företagslokaler AB lämnas senare; samt
Föreningen Norra Berget för perioden 1 oktober – 31 december
2004 (förkortat räkenskapsår)
Ledamöter (5)
Berg, Pernilla (s), Höjdgatan 11, 856 31 Sundsvall
Zetterkvist, Hans (v), Orionvägen 15, 862 32 Kvissleby
Sverker Ottosson (mp), Färjevägen 36, 865 31 ALNÖ
Rönnmark, Leif, tjänsteman, kommunstyrelsekontoret
Strömberg, Christine, tjänsteman, kultur&fritid
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Suppleanter (5)
Paulsson, Magnus (s), Tomtegränd 6, 856 42 Sundsvall
Norlander, Ulla (v), Alvägen 17, 854 63 Sundsvall
Inga-Sara Cardell (c), Lingonstigen 7, 854 68 SUNDSVALL
Nilsson, Björn, tjänsteman, fastighetskontoret
Nilsson, Rune, tjänsteman, FAVI
Ordförande
Berg, Pernilla
Lekmannarevisor (1)
Vakant (utses av kommunfullmäktige i oktober 2004)
Suppleant (1)
Vakant (utses av kommunfullmäktige i oktober 2004)
––––
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Dnr 286/04 031

§ 292 Svar av kommunstyrelsens ordförande Ewa
Back (s) på en interpellation från Per
Wahlberg (m) om studentmedverkan i kommunala utredningar
Med kommunfullmäktiges medgivande framställer Per Wahlberg (m)
den 21 juni 2004 en interpellation till kommunstyrelsens ordförande
Ewa Back (s) om studentmedverkan i kommunala utredningar. Interpellationen avslutas med följande frågor:
1.

Delar du min uppfattning om värdet av studentmedverkan i kommunala utredningar?
2. Delar du min uppfattning om vikten av att utredningar med studentmedverkan genomförs med vetenskaplig kvalitetssäkring?
3. Har kommunen infört regler för studentmedverkan, som är utformade på sådant sätt att vetenskaplig kvalitetssäkring upprätthålls?
4. Om svaret på fråga 3 är "ja" - hur har dessa regler utformats?
5. Om svaret på fråga 3 är "nej" - planerar kommunen att skapa
garantier för vetenskaplig kvalitetssäkring?
6. Har det förekommit att företrädare för kommunen har "gömt"
sig bakom förhållandet att studenter medverkat, när de blivit ansatta av frågor från massmedia om den vetenskapliga kvaliteten?
7. Om svaret på fråga 6 är "ja" - har kommunens företrädare i tillräckligt hög grad vinnlagt sig om vetenskaplig kvalitetssäkring i dessa
fall?
8. Finns exempel på att kommunens egna företrädare byggt vidare
på vetenskapligt kvalitetssäkrade undersökningsinsatser med
studentmedverkan?
9. Om svaret på fråga 7 är "ja" - har kommunens egna företrädare
förvaltat resultatet av studenternas insatser på vetenskapligt godtagbart sätt?
10. Om svaret på fråga 9 är "nej" - har kommunens företrädare "gömt"
sig bakom förhållandet att studenter medverkat?
11. Kommer kommunens ledning att verka för att kommunens företrädare hanterar frågan om studentmedverkan på ett anständigt sätt
vid kontakter med massmedia?
12. 0m svaret på fråga 11 är "ja" - på vilka sätt kommer kommunens
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politiska ledning att agera för att frågan skall hanteras på ett anständigt sätt?
Kommunstyrelsens ordförande Ewa Back (s) besvarar vid dagens sammanträde interpellationen. Det skriftliga svaret finns redovisat i handlingarna till den utdelade tilläggslistan.
Efter inlägg av interpellanten och svarande förklaras den delen av interpellationsdebatten avslutad.
Därefter följer inlägg av Bertil Lindström (m) som följs av en
replikomgång med Ewa Back (s).
––––
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Dnr 315/04 031

§ 293 Svar av socialnämndens ordförande Martin
Johansson (s) på en interpellation från Bertil
Hörnqvist (kd) om i vilken mån anmälningar
om barn som far illa i Sundsvalls kommun
utreds
Med kommunfullmäktiges medgivande framställer Bertil Hörnqvist
(kd) den 21 juni 2004 en interpellation till socialnämndens ordförande
Martin Johansson (s) om i vilken mån anmälningar om barn som far illa
i Sundsvalls kommun utreds. Interpellationen avslutas med följande
frågor:
1. Hur stor del av de anmälningar som kommer in till Socialtjänsten i
Sundsvall, rörande barn som far illa, blir föremål för utredning?
2. Varför utreds inte alla anmälningar?
3. Anser Du att läget när det gäller ovanstående är tillfredsställande i
Sundsvalls kommun? Om inte, vilka åtgärder planerar Du att vidta
för att tillståndet ska förbättras?
Socialnämndens ordförande Martin Johansson (s) besvarar vid dagens
sammanträde interpellationen. Det skriftliga svaret finns redovisat i
handlingarna till den utdelade tilläggslistan.
Efter inlägg av interpellanten och svarande förklaras debatten vara avslutad.
––––
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Dnr 286/04 031

§ 294 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Ewa Back (s) från Bertil Lindström (m) –
Sundsvalls kommun, kommunförbundet och företagande
Med kommunfullmäktiges medgivande framställer Bertil Lindström
(m) den 27 september 2004 en interpellation till kommunstyrelsens
ordförande Ewa Back (s) – Sundsvalls kommun, kommunförbundet och
företagande. Interpellationen avslutas med följande frågor:
1. Hur stor är Sundsvalls kommuns årliga avgift till Svenska kommunförbundet?
2. På vilket sätt utövar Sundsvalls kommun kontroll över att de medel,
som kommunen ställer till kommunförbundets förfogande, verkligen används på sådant sätt att det blir till nytta för kommunens
medborgare?
3. Anser du att det är acceptabelt att kommunförbundet satsat pengar
på företaget Att Veta?
Kommunstyrelsens ordförande Ewa Back (s) besvarar vid dagens sammanträde interpellationen. Det skriftliga svaret finns redovisat i handlingarna till den utdelade tilläggslistan.
Efter inlägg av interpellanten och svarande förklaras debatten vara avslutad.
––––
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Dnr 413/04 031

§ 295 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Ewa Back (s) från Åsa Möller (m) om bristfälliga eller felaktiga underlag för beslut
Med kommunfullmäktiges medgivande framställer Åsa Möller (m) den
27 september 2004 en interpellation till kommunstyrelsens ordförande
Ewa Back (s) om bristfälliga eller felaktiga underlag för beslut. Interpellationen avslutas med följande frågor:
1. Vilken förklaring har Du på att fakta undanhållits nämnder och fullmäktige när viktiga beslut skulle fattas?
2. Vilkar åtgärder ämnar Du vidta för att detta inte ska upprepas?
Noteras att kommunstyrelsens ordförande Ewa Back (s) kommer att
besvara interpellationen vid ett kommande sammanträde.
––––
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§ 296 Fråga till socialnämndens ordförande Martin
Johansson (s) från Inger Paulsson (mp) om
utdelning av metadon och subutex
Med kommunfullmäktiges medgivande ställer Inger Paulsson (mp)
följande frågor:
1. Hur kan en så kontroversiell förändring av narkotikapolitiken göras
utan politisk förankring i åtminstone socialnämnden och är det
rimligt att en ledamot av nämnden ska få höra detta ”på stan”?
2. Vilken målgrupp riktar sig behandlingen till? Hur många är tänkt att
ingå?
3. Finns krav på att missbrukaren ska ha gjort flera försök med drogfri
behandling före inskrivning i behandlingen?
4. Är målet att missbrukaren ska bli drogfri, dvs. sluta med
narkotikaklassade preparat helt?
5. Vilken psykosocial behandling får missbrukaren som komplement
till medicinerna?
6. Vilken kontroll finns för att hindra att opiaterna läcker ut på svarta
marknaden?
7. Hur kontrolleras att inte alkohol och andra droger används?
Noteras att Inger Paulsson (mp) inte var närvarande vid denna del av
sammanträdet, varför Martin Johansson (s) kommer att besvara
frågorna vid nästa sammanträde.
––––
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§ 297 Fråga till socialnämndens ordförande Martin
Johansson (s) från Birgitta Rönnquist (kd) om
konsekvenserna av en sänkning av alkoholskatten
Med kommunfullmäktiges medgivande ställer Birgitta Rönnquist (kd)
följande frågor:
Hur är Sundsvalls kommun beredd att hantera de konsekvenser som en
sänkning av alkoholskatten skulle kunna medföra? Har socialnämnden
resurser att tillgå?
Martin Johansson (s) besvarar frågorna omgående.
––––
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§ 298 Fråga till kommunstyrelsens ordförande Ewa
Back (s) från Linnéa Kjellman (c) om ekonomiskt
bidrag till Polarna
Med kommunfullmäktiges medgivande ställer Linnéa Kjellman (c)
följande frågor:
·
·

Vilka har varit med och fattat beslut?
Från vilket konto kommer pengarna?

Ewa Back (s) besvarar frågorna omgående.
––––
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§ 299 Fråga till kultur- och fritidsnämndens
ordförande Margareta Johansson (s) från Jeanette
Forss om kommunikation mellan politiker och
tjänstemän
Med kommunfullmäktiges medgivande ställer Jeanette Fors (c) följande
frågor med hänvisning till en av kultur- och fritidsförvaltningen
publicerad annons:
·
·

Hur har man resonerat när man går ut med en liknande information
till medborgarna?
Har det förankrats politiskt?

Noteras att Margareta Johansson (s), som inte var närvarande vid
sammanträdet, kommer att besvara frågorna vid nästa sammanträde.
––––
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§ 300 Förteckning över motioner som förhandsremitterats till kommunstyrelsen enligt 31 § arbetsordningen för kommunfullmäktige i Sundsvall
Enskild motion (m) om en översyn av sponsring och marknadsföring.
Ny version ingiven 21 juni 2004.
Motion (s) om en idébank inom kommunen.
Motion (c) om Sundsvalls kulturarv – Stige silverskatt och Bünsowska
matsalen och arbetarbostaden.
––––
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Bilaga 1 till kommunfullmäktiges protokoll 2004-09-27
Närvarande ordinarie ledamöter och tjänstgörande ersättare
LEDAMÖTER

TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE

ARBETAREPARTIET-SOCIALDEMOKRATERNA
Kjell Andersson
Gerd Eliasson
Fredd Sandberg
Margareta Westin
Anita Bdioui
Stig Löf
Lena Sjölén
Monica Andersson
Ewa Back
Olle Åkerlund
Ann-Chatrine Bodeby
Martti Knuuttila
Agneta Eng
Håkan Carlsson
Lena Wikström
Börje Bergström
Laila Ågren
Leif Wiklund
Dorthy Eriksson
João Pinheiro
Elisabeth Unander
Roger Johansson
Cathrine Edström
K Lennart Andersson
Mona Hillman Pinheiro
Anders Persson
Christer Berglund 270-278
Margareta Johansson
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Håkan Byberg
Anders Hedenius
Olof Andersson
Per-Olof Andreasson
Kent Ersson
Göran Loviken
Ulla-Britt Lagergren
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TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE

ARBETAREPARTIET-SOCIALDEMOKRATERNA
Martin Johansson
Bodil Hansson
Lars-Erik Nyberg
Lena Österlund
Fredrik Strese
Britt-Inger Forsbom
Tommy Eriksson
Sigrid Nordvall
Roland Grafström
Lena Sjöberg

Berit Olsson
Ulf Sjölinder
Veronica Österlund
tjänstgörande ersättare saknas 270-281
Therese Nyhman 282-300

MODERATA SAMLINGSPARTIET
Mikael Gäfvert
Jacomina Beertema
Eva Lohman
Bertil Lindström
Per Wahlberg
Åsa Möller
Naima Tahri
Bertil Kjellberg
Per-Richard Molén
Hans Lennart Wormbs

Andreas Jonsson 270-284

Sven Bredberg 270-279
Ante Carlsson 270-283
tjänstgörande ersättare saknas

FOLKPARTIET LIBERALERNA
Maria Tempé 270-279
Pär Hammarberg
Sigge Godin
Anna Westin
Arne Engholm
Lars Persson
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TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE

FOLKPARTIET LIBERALERNA
Mésud Shakely 270-279
Ewabritt Zetterlund
Ingeborg Wiksten
Ulla Norgren

Maria Lilja 280-283
Göte Stenlund

VÄNSTERPARTIET
Habib Effati
John Grönberg
Niklas Högdahl
Susanne Sundqvist 270-283
Kim G Ottosson
Claes Stockhaus
Ida Svensson
Erik-Olof Sundkvist
Jan Sundin
CENTERPARTIET
Susanne Strömqvist
Jeanette Fors
Mats Mehlin
Birgitta Sellén
Reinhold Hellgren
Linnéa Kjellman
Jan Olov Sellén
KRISTDEMOKRATERNA
Bertil Hörnqvist
Karl-Erik Lundin
Birgitta Rönnqvist
Hans Brynielsson
Berit Andersson
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TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE

MILJÖPARTIET DE GRÖNA
Lars Hillerström
Birger Hjörleifsson
Inger Paulsson 270-283
Sverker Ottosson

Jan-Olof Tedebrand 284-300

Närvarande ersättare vid kommunfullmäktiges sammanträde
2004-09-27
ARBETAREPARTIET-SOCIALDEMOKRATERNA
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Sven-Erik Dahlberg
Ann Svensson
Veronica Österlund
Håkan Byberg
Anders Hedenius
Per-Olof Andréasson
Kent Ersson
Olof Andersson
Therese Nyhman 282-300
Göran Loviken
Ulla-Britt Lagergren
Berit Olsson
Ulf Sjölinder

MODERATA SAMLINGSPARTIET
*
*
*

Andreas Jonsson 270-284
Sven Bredberg 270-279
Ante Carlsson 270-283

FOLKPARTIET LIBERALERNA
*
*
*

Maria Lilja 280-283
Göte Stenlund
Ingrid Edlund 270-283

VÄNSTERPARTIET
*
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Erik-Olof Sundkvist
Ulla Norlander

CENTERPARTIET
Hans Forsberg Svensson
Anette D Martins
MILJÖPARTIET DE GRÖNA
*

Möller, Ingrid
Tedebrand, Jan-Olof 284-300

*-märkt ersättare är i tjänst för frånvarande ledamot
----
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