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Tid
Ajournering

Klockan 13.00 - 17.25
Klockan 14.55 - 15.15

Plats

Kommunfullmäktigesalen i kommunalhuset

Beslutande

Närvarande ledamöter och ersättare enligt bilaga 1

Sekreterare

Åke Svensson

Justeras

2007-05-02

Underskrifter

sekr.

Åke Svensson

ordf.

Fredd Sandberg

just.

Håkan Byberg

Anette Duarte Martins

Protokollet omfattar §§ 114–140

Tillkännagivandet angående justering av detta protokoll anslaget på
Sundsvalls kommuns anslagstavla i Sundsvalls kommunalhus
2007-05-02, betygar
Ex officio

Åke Svensson
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§ 114 Justering
Att jämte ordföranden Fredd Sandberg eller 2:e vice ordföranden João
Pinheiro justera dagens protokoll utses Håkan Byberg och Anette
Duarte Martins med Habib Effati och Tom Emanuelz som ersättare i
händelse av förhinder för Håkan Byberg och Anette Duarte Martins.
–––
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§ 115 Utfrågning av Stadsbacken AB med dotterbolag med ordförande och verkställande direktör för respektive bolag
Ordföranden meddelar att i dag ges fullmäktiges ledamöter möjlighet
att ställa frågor till Stadsbacken AB, genom dess verkställande direktör
Anders Lidén, samt till verkställande direktörerna för kommunens övriga helägda aktiebolag och till styrelseordförandena i dessa aktiebolag.
De vid sammanträdet representerade aktiebolagen är:
Stadsbacken AB

Anders Lidén

Sundsvall Energi AB
• Sundsvall Elnät AB
• Reko Sundsvall AB
• Korstaverkets Förvaltning AB

Anders Jonsson
Göran Sörell
Anders Jonsson
Anders Jonsson

Mitthem AB
• Studentbostäder i Sundsvall AB
• Midälvagårdar AB

Hans Selling
Hans Selling
Hans Selling

Sundsvall Vatten AB
• MittSverige Vatten AB

Micael Löfqvist
Micael Löfqvist

Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling AB
• Sundsvall Parkera AB
• AB Stuvaren i Sundsvall

Peter Clemin
Peter Clemin
Peter Clemin

Fokusera Utveckling Sundsvall AB

Anders Lidén

Sundsvall Arena AB

Åke Norberg

Sundsvallsmässan AB

Åke Norberg

Anders Lidén, VD i Stadsbacken AB, inleder med att i korthet redovisa
kommunens aktiebolag, bolagens ekonomiska resultat samt bolagens
uppdrag för att stärka Sundsvallsregionen.
Frågor ställs därefter av följande ledamöter och svar lämnas för med
frågan åsyftat bolag enligt nedan:
Mikael Gäfvert (m) – Anders Lidén, Stadsbacken AB
Ewa Back (s) – Göran Sörell, Sundsvall Elnät AB
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Magnus Sjödin (m) – Micael Löfqvist, Sundsvall Vatten AB
Börje Bergström (s) – Micael Löfqvist, Sundsvall Vatten AB
Reinhold Hellgren (c) – Anders Lidén, Stadsbacken AB
Leif Nilsson (s) – Göran Sörell, Sundsvall Elnät AB
Lena Österlund (s) – Anders Lidén, Stadsbacken AB, och Anders
Jonsson, Reko Sundsvall AB
Anita Bdioui (s) – Hans Selling, Mitthem AB
Linnéa Kjellman (c) – Hans Selling, Mitthem AB
Habib Effati (v) – Hans Selling, Mitthem AB
Börje Bergström (s) – Åke Norberg, Sundsvall Arena AB, Anders
Jonsson, Sundsvall Energi AB, och Anders Lidén, Stadsbacken
AB
Olle Åkerlund (s) – Göran Sörell, Sundsvall Elnät AB
Benny Stridsberg (m) – Anders Lidén, Stadsbacken AB
Linnéa Kjellman (c) – Anders Lidén, Stadsbacken AB, och Micael
Löfqvist, Sundsvall Vatten AB
Lena Österlund (s) – Anders Jonsson, Reko Sundsvall AB
Stefan Alm (m) – Peter Clemin, Sundsvall Parkera AB
Pär Hammarberg (fp) – Micael Löfqvist, Sundsvall Vatten AB
Birgitta Rönnquist (kd) – Åke Norberg, Sundsvall Arena AB, och
Anders Lidén, Stadsbacken AB
Anders Lidén, Stadsbacken AB, informerar om att det förs diskussioner
om ett förändrat ägande av Sundsvalls Hamn AB.
Klockan 14.05 förklarar ordföranden att dagens utfrågning är avslutad.
Han tackar ledamöterna för de frågor som har ställts och verkställande
direktörerna för de svar som har lämnats.
––––
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§ 116 Information från kommundirektören
Kommundirektören informerar om aktuella frågor:
Socialtjänsten deltar i BBIC – Barns Behov i Centrum
• Avtal med socialstyrelsen
• Modeller för samverkan kring barn i utsatta situationer
• Projektgrupp under prövotiden
• Socialtjänsten utbildar partners, främst skolan
• Utvärdering hösten 2008
Stimulansmedel till äldreomsorgen 2007-2008
• Fortsätta rehabiliteringssatsningen
• Strategi för kostfrågor/nyrekrytering
• Demensombud i varje hemtjänstgrupp m.m.
• Läkemedelsgenomgångar vid äldreboenden och i hemtjänst
• Socialt innehåll i vardagen
Socialtjänsten – IT-baserat planerings- och uppföljningssystem
• System för hemtjänst, omsorg om funktionshindrade och socialpsykiatri
• Rätt hjälp till brukaren
• Rätt tidpunkt
• Rätt personal
• Uppföljningssystem med kvalitetssäkring
Arenor för idrott och kultur
Att utifrån verksamhets- och medborgarenyttan utreda placeringen
• Alt 1 – Allt samlat i hamnen
• Alt 2 – Stråkidén
• Alt 3 – Teatern vid Kulturmagasinet, idrotts- och musikarena vid
Sporthallen
Arenautredningen 2007
Illustrationer för de olika alternativen visas.
Återredovisning till kommunfullmäktige
Kommundirektören förklarar att den återredovisning som var begärd
till kommunfullmäktige i maj kommer att ske vid sammanträdet i juni.
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Collegeutbildning
• Initiativ från branschorganisationer
• Teknik, Vård & Omsorg, Service
• Regionsamarbete
• Samverkan skola/företag
Synpunkt Sundsvall 2 år
• 2 400 synpunkter
• 82 % besvarade inom 10 dagar
• Beröm: 180, förslag: 766 och klagomål: 1 405
Stora infrastrukturprojekt
• E4 Syd
• Järnvägar norr, väster och söder om Sundsvall, samt genom centrum
• Kombiterminal/hamnen
Regeringens tidtabell
• Revidering av nationella planer för vägar och järnvägar. Sikte 2015
• Utredningar om hamnar och kombiterminaler. Klara 1 oktober 2007
• Nya nationella planer för vägar och järnvägar. Sikte 2019
Kommundirektören förlänger inte chefsavtalet
Kommundirektören förklarar att hans chefsavtal löper ut den 31 december 2007 och att han inte vill förlänga avtalet samt att under dagen
har lämnat information till anställda m.fl. att han slutar som kommundirektör den 31 december 2007.
––––
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§ 117 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.
Anders Eriksson, Folkets Röst, dels om folkomröstning avseende
Arena för idrott och kultur samt om Stadshuset, dels om verksamhet för
ungdomar på den så kallade Bernerska tomten. Svar lämnas av Fredd
Sandberg (s) och Sverker Ottosson (mp).
Ordföranden konstaterar därefter att det inte finns fler frågor från allmänheten.
––––
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§ 118 Korta frågor - korta svar
Magnus Sjödin (m) om kommunens begäran om överprövning av åklagarens beslut om nedläggning av förundersökning avseende serveringstillstånd; Lena Österlund (s), socialnämndens ordförande, besvarar
frågan.
Maria Lilja (fp) om att ta emot flyktingar; Lena Österlund (s), socialnämndens ordförande, besvarar frågan.
Linnéa Kjellman (c) om utemiljön vid trähusen i Inre Hamnen; Leif
Nilsson, stadsbyggnadsnämndens ordförande, besvarar frågan.
Stefan Alm (m) om fallet Louise i Vetlanda och om kommunala
friskolor; Lena Österlund (s), socialnämndens ordförande, respektive
Martin Johansson (s), barn- och utbildningsnämndens ordförande, besvarar frågorna.
Magnus Sjödin (m) återkommer till kommunens begäran om överprövning av åklagarbeslut; Lena Österlund (s), socialnämndens ordförande,
besvarar frågan.
Olle Åkerlund (s), ledamot i revisionen, ger kommentarer till fråga från
Maria Lilja.
Birgitta Rönnquist (kd) om lämnat byggnadslov för parkering vid
IKEA; Leif Nilsson (s), stadsbyggnadsnämndens ordförande, besvarar
frågan.
Stefan Alm (m) om ombyggnad av rondeller i Birsta och om gropar i
Universitetsallén; Leif Nilsson (s), stadsbyggnadsnämndens ordförande, respektive K Lennart Andersson (s), fastighetsnämndens ordförande, besvarar frågorna.
Birgitta Rönnquist (kd) återkommer till sin tidigare ställda fråga; Leif
Nilsson (s), stadsbyggnadsnämndens ordförande, besvarar frågan.
Lars Persson (fp) om eventuellt förbud att sälja folköl i Sundsvall; Lena
Österlund (s), socialnämndens ordförande, besvarar frågan.
Eva Lohman (m) om dåliga vägar i kommunen; K Lennart Andersson
(s), fastighetsnämndens ordförande, besvarar frågan.
––––
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§ 119 Skoldebatt
Ordföranden redogör för de debattregler som presidiekonferensen
kommit överens om för dagens skoldebatt: Barn- och utbildningsnämndens ordförande Martin Johansson (s) håller en inledning om högst fem
minuter och därefter följer fri debatt med inlägg om högst tre minuter
och möjlighet till två repliker om högst två minuter. Förvaltningschefen
Christin Strömberg är närvarande vid sammanträdet under denna punkt.
Martin Johansson (s), ordförande i barn- och utbildningsnämnden, inleder skoldebatten.
Sammanträdet ajourneras klockan 14.55 - 15.15.
Debatten återupptas.
Lars Persson (fp), replik Martin Johansson (s)
Mathias Rex (mp)
Sven Bredberg (m)
Eva Lohman (m), replik Martin Johansson (s)
Reinhold Hellgren (c)
Mikael Westin (s), replik Lars Persson (fp), Reinhold Hellgren (c) och
Magnus Sjödin (m)
Habib Effati (v)
Birgitta Rönnquist (kd)
Annicka Burman (v)
Anette Duarte Martins (c)
João Pinheiro (s), replik Lars Persson (fp) och Hans Brynielsson (kd)
Ingeborg Wiksten (fp)
Pär Hammarberg (fp), replik Martin Johansson (s), Reinhold Hellgren
(c) och Lars Persson (fp)
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Linnéa Kjellman (c)
Kjell Bergkvist (c)
Klockan 16.15 finner ordföranden att det inte är någon fler talare anmäld och förklarar därför debatten för avslutad.
––––
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Dnr 304/06 042

§ 120 Kommunrevisorernas berättelse angående
verksamheten år 2006 samt fråga om ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i
kommunens nämnder m.m.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att med godkännande lägga revisorernas berättelse för år 2006 till
handlingarna; samt
att bevilja styrelsen och nämnderna i Sundsvalls kommun samt de
enskilda förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för verksamheten år 2006 enligt revisorernas förslag i revisionsberättelsen daterad den 5 april 2007.
Bakgrund
Sundsvalls kommuns revisorer har avgett en den 5 april 2007 undertecknad revisionsberättelse. Till berättelsen har fogats dels revisorernas
redogörelse för år 2006 och dels granskningsrapporter från lekmannarevisorerna i de kommunala aktiebolagen och i de två kommunalförbunden. Till berättelsen har vidare – vilket är ett nytt krav för i år –
revisionsberättelser för kommunens hel- och delägda aktiebolag fogats.
Revisorerna tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas styrelsen, nämnderna
och förtroendevalda i dessa organ.
Revisorerna tillstyrker också att kommunens årsredovisning godkänns.
Överläggning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 23 april 2007 lämnar Ulf
Broman (s), ledamot av kommunrevisionen, information om revisorernas arbete och berättelse. Han förklarar att det angivna året för lekmannarevisorns granskningsrapport för Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling AB skall vara 2006 (handlingarna sidan 38).
Inlägg görs av Maria Lilja (fp).
Efter det att överläggningen avslutats förklarar ordföranden att fullmäktige har att ta ställning till revisionsberättelsen och därefter till frågan om ansvarsfrihet.
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Beslutsunderlag
•
Revisionsberättelse för år 2006 avgiven den 5 april 2007 av
Sundsvalls kommuns revisorer och med tillhörande bilagor
•
En skrivelse från kommunrevisionen som inte är daterad
–––
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Dnr 304/06 042

§ 121 Årsredovisning 2006 – kommunkoncernen
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
att

godkänna 2006 års årsredovisning.

Bakgrund
Kommunstyrelsekontoret har upprättat årsredovisning för 2006. Årsredovisningen är upprättad enligt bestämmelserna i lagen (1997:614)
om kommunal redovisning.
Årets resultat uppgår till 10,2 mkr för kommunen och till 30,0 mkr i
den sammanställda redovisningen. Avstämningen mot kommunallagens
balanskrav visar att underskotten från tidigare år är återställda.
Årsredovisningen innehåller förvaltningsberättelse och finansiell översikt med resultat- och balansräkning och tillhörande noter. Dessutom
innehåller årsredovisningen en översikt över verksamheten i förvaltningarna och i de kommunala bolagen.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2007-03-26, § 136
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-03-13
• Årsredovisning för kommunkoncernen 2006 (separat tryck)
––––
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Dnr 128/07 007

§ 122 Årsredovisning 2006 för Kommunalförbundet Nordiska Kammarorkestern Sundsvall
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

bevilja förbundsdirektionen i Kommunalförbundet Nordiska
Kammarorkestern Sundsvall ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2006 enligt revisorernas förslag i revisionsberättelsen; samt

att

godkänna årsredovisning 2006 för Kommunalförbundet Nordiska Kammarorkestern Sundsvall.

Bakgrund
Kommunalförbundet Nordiska Kammarorkestern Sundsvall har överlämnat sin årsredovisning för 2006 till kommunen. Sundsvalls kommun
och Landstinget Västernorrland är medlemmar i förbundet. Kommunens andel uppgår till 68 % och landstingets andel till 32 %.
Resultatet uppgår till 366 tkr. Kommunalförbundets egna kapital uppgick till 2 582 tkr i bokslutet för 2006.
Kommunalförbundets syfte är att, till gagn för invånarna i Västernorrlands län, bredda och berika möjligheterna till musikupplevelser av hög
kvalité och att befästa musikverksamheten som uttrycksmedel och
konstform.
Kommunalförbundets revisorer har den 16 mars 2007 avlämnat en revisionsberättelse för verksamheten 2006. Revisorerna tillstyrker att
kommunalförbundets årsredovisning fastställs och att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet.
Kommunstyrelsekontoret har översiktligt granskat årsredovisningen.
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Lag om kommunal redovisning (1997:614), och utifrån de rekommendationer som lämnats
av Rådet för kommunal redovisning. Dessa gäller också i tillämpliga
delar för kommunalförbund.
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Kommunstyrelsekontoret föreslår att årsredovisningen fastställs och att
förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet enligt revisorernas förslag.
Överläggning, jäv
Det noteras i protokollet att Bertil Hörnqvist (kd) och Ingeborg
Wiksten (fp) anmäler jäv och av den anledningen inte deltar i ärendets
handläggning.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2007-04-10 § 140
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-03-21
• Årsredovisning för Kommunalförbundet Nordiska Kammarorkestern Sundsvall 2006
• Revisionsberättelse för Kommunalförbundet Nordiska Kammarorkestern Sundsvall år 2006, 2007-03-16
• Kommunalförbundet Nordiska Kammarorkestern Sundsvall/Rapport över granskning av bokslut per 2006-12-31, KPMG
2007-03-16
––––
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Dnr 118/07 042

§ 123 Årsredovisning 2006 för Sundsvall-Timrå
räddningstjänstförbund
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

bevilja förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda i
Sundsvall-Timrå räddningstjänstförbund ansvarsfrihet enligt
revisorernas förslag i revisionsberättelsen;

att

godkänna årsredovisning 2006 för Sundsvall-Timrå räddningstjänstförbund;

att

kommunfullmäktiges beslut den 29 januari 2007, § 63, om att
medge utökning av räddningstjänstförbundets budgetram med
1 300 000 kronor år 2007, ska upphävas; samt

att

Sundsvalls kommuns andel 2007 om 1 049 750 kronor därmed
inte behöver finansieras i kompletteringsbudget.

Bakgrund
Sundsvall-Timrå Räddningstjänstförbund har överlämnat sin årsredovisning för 2006 till kommunen.
Ändamålet med förbundet är att hålla en för Sundsvalls och Timrå
kommuner gemensam räddningstjänst som enligt lag eller annan författning åvilar var och en av medlemskommunerna. Under 2006 har
Sundsvalls kommun svarat för 80,25 % och Timrå kommun för
19,75 % av bidraget till förbundet.
Årets resultat för räddningstjänstförbundet är ett överskott på 2 920 tkr.
I avstämningen mot balanskravet har Räddningstjänstförbundet reserverat 1 300 tkr för kostnader för det nya politiska uppdrag som förbundet fått av medlemmarna 2007. Vidare har reservationer gjorts för
framtida underhåll, kompetensutveckling och räddningsbeklädnad.

Ordförandens sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Sekreterares sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida

2007-04-23

17

Det egna kapitalet uppgår till 9 353 tkr. Räddningstjänstförbundet har
under 2006 uppfyllt kravet på en ekonomi i balans.
Räddningstjänstförbundets revisorer har den 8 mars 2007 avlämnat en
revisionsberättelse för verksamheten 2006. Revisorerna tillstyrker att
förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda i räddningstjänstförbundet beviljas ansvarsfrihet.
Kommunstyrelsekontoret har översiktligt granskat årsredovisningen.
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Lag om kommunal redovisning (1997:614), och utifrån de rekommendationer som lämnats
av Rådet för kommunal redovisning. Dessa gäller också för kommunalförbund.
Genom att räddningstjänstförbundet i avstämningen mot balanskravet
har reserverat 1 300 000 kronor för genomförandet av det nya politiska
uppdraget under 2007, behöver medlemskommunerna inte tillskjuta
dessa medel under 2007. Kommunstyrelsekontoret föreslår därför att
det beslut som kommunfullmäktige fattade 2007-01-29, § 63, om att
Sundsvalls kommuns andel 2007 på 1 049 750 kronor finansieras i
kompletteringsbudget, kan upphävas. För kommande år ska tillkommande kostnader inarbetas i Mål och resursplan 2008-2010.
Överläggning; jäv
Det noteras i protokollet att Fredd Sandberg (s), Per Wahlberg (m),
Agneta Eng (s) och Lars Persson (fp) anmäler jäv och av den anledningen inte deltar i ärendets handläggning.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2007-04-10, § 141
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-03-21
• Årsredovisning 2006 Sundsvall-Timrå räddningstjänstförbund
• Revisionsberättelse för Sundsvall-Timrå räddningstjänstförbund år
2006, 2007-03-08
• Skrivelse från revisorerna i Sundsvall-Timrå räddningstjänstförbund 2007-03-08
• Revisionsrapport/Granskning av årsredovisning 2006 SundsvallTimrå räddningstjänstförbund, Öhlings PricewaterhouseCoopers,
mars 2007
––––
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Dnr 124/07 042

§ 124 Utvärdering av kommunens samlade system
för intern kontroll 2006
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna kommunstyrelsens utvärdering av kommunens samlade system för intern kontroll 2006.

Bakgrund
Enligt reglemente för intern kontroll ska nämnderna rapportera uppföljning av den interna kontrollen. Kommunstyrelsen ska utifrån nämndernas redovisning årligen utvärdera kommunens samlade system för
intern kontroll. Rapporten beskriver ett aktivt arbete med intern kontroll som utförts under 2006 inom respektive nämnd. Mot bakgrund av
detta kan kommunstyrelsekontoret konstatera att Sundsvalls kommuns
interna kontroll i stort sett fungerar tillfredsställande. Nämndernas planer ska föregås av en dokumenterad risk- och väsentlighetsbedömning.
Flertalet nämnder har arbetat med detta för plan 2007. Någon enstaka
nämnd bör införa risk- och väsentlighetsbedömning i sitt arbete. Uppföljningsarbetet har ytterligare breddats enligt rapporterna i jämförelse
med tidigare år. Men även här kan det ske förbättringar inom någon
enstaka nämnd.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2007-04-10, § 142
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-02-26 samt bilaga
––––
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Dnr 139/07 003

§ 125 Förslag till attestreglemente
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

attestreglementet skall gälla från och med den 1 maj 2007;

att

attestreglementet enligt beslut i kommunstyrelsen den 11 april
2005, § 60, och kommunfullmäktige den 25 april 2005, § 430,
upphävs i och med antagandet av nytt attestreglemente.

Bakgrund
Kommunstyrelsekontoret har lämnat ett förslag till nytt attestreglemente. Förändring av attestreglementet är till största delen förtydliganden för att motsvara de krav som finns kring hanteringen av skanning
av leverantörsfakturor. Förslaget till attestreglemente återremitterades
för att belysa de krav som ställs på en beslutsattestant. Ansvarsfördelningen skall vara tydlig så att respektive granskare och attestant vet
vilket ansvar som åligger dem. Kontrollerna skall utföras och är viktiga
för att attestanter skall kunna utföra sitt uppdrag.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2007-04-10, § 145
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-03-04
• Attestreglemente, enligt beslut KF 2007-xx-xx, att gälla fr.o.m.
2007-05-01
––––
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Dnr 140/07 049

§ 126 Finanspolicy Sundsvalls kommunkoncern
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

anta ”Finanspolicy Sundsvalls kommunkoncern” att gälla från
och med den 1 maj 2007 enligt kommunstyrelsekontorets förslag;

att

”Fastställande av nya regler för medelsförvaltningen i Sundsvalls kommun och dess helägda bolag” antagna av kommunfullmäktige den 16 december 1996, § 373, upphör att gälla när
kommunfullmäktige fattat beslut om ny finanspolicy;

att

”Regler för borgensåtagande” antagna av kommunfullmäktige
den 22 november 1993, § 405, upphör att gälla när kommunfullmäktige fattat beslut om ny finanspolicy.

Bakgrund
Kommunstyrelsekontoret har utarbetat ett förslag till nya regler för
kommunkoncernens medelsförvaltning, ”Finanspolicy Sundsvalls
kommunkoncern”. Finanspolicyn går i stort ut på att beskriva hur den
finansiella verksamheten och dess risker inom kommunkoncernen skall
hanteras.
I stora drag har finanspolicyn genomgått en uppdatering på alla områden eftersom policyn är tio år gammal. Det som är helt nytt i finanspolicyn är handeln med el och hur elprisrisken skall hanteras som uppstår i samband med elhandel. Kommunstyrelsen beslutade i september
2006 att Sundsvalls kommun skall bedriva finansiell handel med el,
därav det nya området kring el.
De största förändringarna är att bolagens upplåning alltid skall ske genom förmedlade lån från internbanken och att bolagen får låna av internbanken upp till en beslutad låneram som kommunstyrelsen fastställer. Eftersom kommunens upplåningskostnad är lägre än bolagens,
erhåller bolagen bäst villkor genom upplåning via internbanken. Genom att använda en låneram blir beslutsgången enklare och snabbare.
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Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2007-04-10, § 146
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-02-20
• Finanspolicy Sundsvalls kommunkoncern/Fastställd av Kommunfullmäktige 2007-xx-xx
––––
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Dnr 106/07 107

§ 127 Utveckling av Norra Kajen-området – bildande av delägt exploateringsbolag, fastighetsförsäljningar m.m.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

Ordförandens sign

Justerandes sign

att

godkänna aktieägaravtal enligt redovisat förslag mellan kommunen och Norrlandspojkarna Fastighets AB (org. nr 556448-0175)
rörande bildande av ett aktiebolag med föreslagen firma Norra
Kajen Exploatering AB för utveckling och exploatering av Norra Kajen-området med ett aktiekapital uppgående till en miljon
kronor och med en överkursfond om 29 miljoner kronor;

att

godkänna det till aktieägaravtalet fogade förslaget till bolagsordning;

att

tillskjuta 15 miljoner kronor – varav dels 500 000 kronor för
tecknande av 50 aktier à 10 000 kronor i Norra Kajen Exploatering AB och dels såsom tillskott med 14,5 miljoner kronor till
bolagets överkursfond – och att finansiera kapitalinsatsen genom
disposition av 15 miljoner kronor av likvida medel;

att

ge kommunstyrelsen i uppdrag att ansvara för genomförandet av
bolagsbildningen i den del det ankommer på kommunen;

att

två kommunala ledamöter i exploateringsbolagets styrelse utses
av kommunfullmäktige under paragrafen Valärende;

att

bemyndiga fastighetsnämnden att till det nybildade bolaget
(Norra Kajen Exploatering AB) försälja fastigheterna Norrmalm
4:4, 4:5 och 4:7 för en sammanlagd köpeskilling om lägst 58
miljoner kronor;
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att

bemyndiga stadsbyggnadsnämnden att till envar tomträttshavare
i fastigheterna Skönsberg 1:4 och 1:6 samt Norrmalm 4:8 – dvs.
Sundsvalls Företagslokaler AB (556023-6621), Norra Kajen AB
(556706-0446), respektive Norra Kajen 4:8 AB (556706-1485),
vilka samtliga är dotterbolag till Norrlandspojkarna Fastighets
AB – försälja dessa tre fastigheter för en sammanlagd köpeskilling om 8,3 miljoner kronor;

att

bemyndiga stadsbyggnadsnämnden att till det nybildade bolaget
(Norra Kajen Exploatering AB) försälja fastigheten Skönsberg
1:5 för lägst 2,2 miljoner kronor samt obebyggda områden om
tillsammans 68 000 m² av fastigheterna Skönsberg 1:2 respektive Norrmalm 1:1 och 4:1 jämte utanförliggande vattenområde
för en sammanlagd köpeskilling om lägst 3 miljoner kronor;
samt

att

bemyndiga stadsjuristen Åke Svensson och kommunjuristen
Johan Lindeberg att göra de ytterligare mindre ändringar i bolagsordning eller aktieägaravtal som kan erfordras för att uppnå
registrering av bolaget.

Bakgrund
Enligt kommunens gällande översiktsplan skall Norra Kajen-området
omvandlas till stadsbebyggelse med blandat innehåll – bostäder, arbetsplatser, handel och service. Ett antal pågående verksamheter behöver därför omlokaliseras till andra delar av kommunen och omfattande
planerings- och exploateringsinsatser påbörjas.
Bland annat mot denna bakgrund beslutade kommunfullmäktige den 25
oktober 2004 att förvärva tomträtterna till fastigheterna Norrmalm 4:4,
4:5 och 4:7 för en sammanlagd köpekilling på 50 Mkr. I fastigheterna
bedrev Tibnor AB grossistverksamhet med järn- och stålvaror. Denna
verksamhet är nu under avveckling.
Inom området äger kommunen vidare fastigheten Skönsberg 1:5 som
utgör tomtmark samt de obebyggda fastigheterna Norrmalm 4:1 och
Skönsberg 1:2 som utgör gatumark (motsvarande).
En annan stor fastighetsägare i området är Norrlandspojkarna Fastighets AB som via helägda dotterbolag innehar tomträtter i fastigheterna
Norrmalm 4:8, Skönsberg 1:4 och 1:6 samt äger fastigheten Rorgängaren 1. Bolagets avsikt är att snarast friköpa de fastigheter vari man innehar tomträtt. Muntlig överenskommelse har träffats mellan Norrlandspojkarnas Fastighets AB och stadsbyggnadskontorets markavdel-
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ning om att bolaget skall erlägga 8,3 miljoner kronor för ”friköp” av
tomträtterna. Kommunfullmäktige föreslås därför bemyndiga stadsbyggnadsnämnden att genomföra en sådan försäljning.
Sammantaget äger kommunen och Norrlandspojkarna Fastighets AB ett
sammanhängande område som kan användas som ett gemensamt exploateringsområde för Norra Kajen.
Förutom angivna fastigheter finns i vardera änden av området fastigheter som innehas med tomträtt av andra ägare. Därmed avses i väster
Norrmalm 4:2 – vari Beijer Byggmaterial AB har tomträtt – och i öster
Skönsberg 1:73 – vari Fastighets AB Norrporten har tomträtt.
Hela området, med undantag av kvarteret Rorgängaren, är enligt gällande stadsplaner från 1966, 1972 respektive 1975 avsett för hamnändamål.
Överläggning
Ur kommunstyrelsens protokoll
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 10 april 2007 inleder fastighetsdirektören med att kort ge en bakgrund till ärendet, ekonomidirektören redogör för ekonomiska konsekvenser enligt förslag i ärendet och
stadsbyggnadsdirektören påtalar att stadsbyggnadsnämnden enligt
kommunstyrelsekontorets förslag går miste om framtida intäkter på 0,9
miljoner kronor per år.
Frågor ställs av Habib Effati ( ), Reinhold Hellgren (c), Ingrid Möller
(mp), Eva Lohman (m), Christina Nordenö (s), Lena Österlund (s),
K Lennart Andersson (s) och Lars Hillerström (mp).
Frågorna handlar bl.a. om att driva projektet ensam eller med partner,
om vad som händer om exploateringsbolaget inte kan fullfölja uppdraget, om allmän platsmark, om förslaget om utveckling av Norra
Kajen-området och dettas förhållande till Stadsvision Sundsvall, om
hur köpeskillingen 8,3 miljoner kronor bestämts för tomträttshavarnas
förvärv av de tre fastigheterna, om stadsbyggnadsnämndens bortfall av
kommande intäkter, om överkursfond, om tidplan, om framtida kostnader för vägar och om möjligheter för att skapa utrymmen för ungdomar
inom området.
Frågorna besvaras av fastighetsdirektören, fastighetsstrategen, stadsbyggnadsdirektören och ekonomidirektören.
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Stadsjuristen förklarar att den sjunde att-satsen i kommunstyrelsekontorets förslag bör ändras eftersom det inte är Norrlandspojkarna Fastighets AB som är tomträttshavare i fastigheterna Skönsberg 1:4 och, 1:6
samt Norrmalm 4:8 utan tre av bolagets dotterbolag. Han förklarar att
de tre bolagen Sundsvalls Företagslokaler AB, Norra Kajen AB och
Norra Kajen 4:8 AB är tomträttshavare i var sin fastighet och att dessa
tre bolag därför bör anges i den sjunde att-satsen i stället för Norrlandspojkarna Fastighets AB.
Magnus Sjödin (m) yrkar bifall till kommunstyrelsekontorets förslag. I
det yrkandet instämmer Reinhold Hellgren (c) och Martin Johansson
(s).
Kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag
med den justering som följer av stadsjuristens påpekande.
Kommunfullmäktige
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 23 april 2007 yrkar Pär
Hammarberg (fp), Magnus Sjödin (m), K Lennart Andersson (s) och
Leif Nilsson (s) bifall till kommunstyrelsens förslag.
Fråga ställs av Mathias Rex (mp) och den besvaras efter kommunfullmäktiges godkännande av fastighetsstrategen Mats Westling, fastighetskontoret.
Jäv
Andreas Nelvig anmäler jäv.
Beslutsunderlag
•
•
•
•
•
•

Kommunstyrelsens protokoll 2007-04-10, § 139
Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-03-19
Fastighetsnämndens protokoll 2007-02-22, § 23
Stadsbyggnadsnämndens skrivelse 2007-03-19
Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2007-03-14, § 62
Fastighetskontorets och stadsbyggnadskontorets skrivelse 2007-02-13
med bilagor

––––
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Dnr 412/05 101

§ 128 Förslag om ny central informationsavdelning
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

en central sektoriserad informationsavdelning med ansvar för
information och marknadsföring inrättas vid kommunstyrelsekontoret;

att

den nya avdelningen 2007 får en chef och 13 medarbetare;

att

sex befattningar inklusive verksamhetsmedel vid kommunstyrelsekontoret förs till avdelningen;

att

medel för två befattningar, samt 200 000 kr i verksamhetsmedel,
förs till kommunstyrelsen från vardera barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden;

att

medel för en befattning, samt verksamhetsmedel på 100 000 kr,
förs till kommunstyrelsen från vardera kultur- och fritidsnämnden, fastighetsnämnden och stadsbyggnadsnämnden;

att

medel för 0,5 befattning, samt verksamhetsmedel på 50 000 kr,
förs till kommunstyrelsen från vardera miljönämnden och
nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration;

att

föreslagen utökning av den nya informationsavdelningen med
två tjänster, samt verksamhetsmedel, totalt 1,7 Mkr, behandlas
vid arbetet med Mål och resursplan för 2009 efter en utvärdering
av den nya organisationen.

Bakgrund
Vid kommunens åtta förvaltningar finns idag tjänster för information
och marknadsföring motsvarande ca 14 heltidstjänster. Finansutskottet
har givit kommunstyrelsekontoret i uppdrag att utreda inrättandet av en
central sektoriserad informationsavdelning, dels utifrån nuvarande
kostnader, dels utifrån en mer offensiv informationshantering. Kontoret
redovisar sin utredning i Rapport om ny informationsavdelning,
2007-03-16.
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Kommunstyrelsekontoret föreslår att en ny informationsavdelning, med
14 tjänster, inrättas vid kontoret, som därmed får fem avdelningar. Medel för tjänster och en del verksamhetsmedel förs enligt förslaget från
nämnderna till kommunstyrelsen.
Nuvarande informationsenhet, samt marknadsförare och inflyttningslots vid kontoret förs också till avdelningen.
Kommunstyrelsekontoret anser att kommunikationen från kommunkoncernen gentemot kommunens medborgare, näringsliv och studenter,
internt inom organisationen och vidare externt mot människor, företag
och myndigheter i hela landet, får allt större betydelse. God information
är grunden för att kommuninvånare, företag och organisationer lättare
ska kunna få tillgång till kommunens tjänster och stöd. God – och gärna
vass – marknadsföring är ett måste för att varumärket Sundsvall ska
synas i konkurrensen med andra större städer och universitetsorter.
Kontoret föreslår därför en förstärkning med två tjänster samt verksamhetsmedel från 2008. Kostnaden för utökningen på 1,7 Mkr/år föreslår
kontoret prövas i arbetet med kommunens Mål och resursplan 2008.
Genom den nya informationsavdelningen ska Sundsvall placera sig i
toppen bland Sveriges kommuner när det gäller intern och extern kommunikation.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2007-04-10, § 149 (tilläggslistan)
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-03-29
• Rapport om ny informationsavdelning – kommunstyrelsekontoret
2007-03-16
––––
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Dnr 90/05 080

§ 129 Demokratiberedningens delrapport 2 om
medborgarförslag, rådslag och Synpunkt
Sundsvall
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

Ordförandens sign

Justerandes sign

att

medborgarförslag enl. 5 kap. 23 § 5 p kommunallagen inte införs;

att

det inte skall vara obligatoriskt för kommunen att genomföra
rådslag om 5 % av de röstberättigade kommunmedlemmarna
kräver det;

att

handläggningen av inkomna synpunkter i Synpunkt Sundsvall
görs tillgänglig via kommunens hemsida genom att den koncernövergripande årsrapporten samt rapporterna till nämnderna publiceras där;

att

400 000 kronor avsätts till Synpunkt Sundsvall för att få systemet prioriterat inom kommunens verksamhet. Medlen tas ur
kommunfullmäktiges anslag för utbildning och projekt inkl.
ackumulerat överskott sedan tidigare år;

att

uppdra åt kommunstyrelsen att se över demokratiberedningens
förslag om att införa tydliga regler om vilka synpunkter som
kräver politisk behandling och vilka som kan besvaras av tjänstemän;

att

inkomna synpunkter redovisas regelbundet till kommunstyrelsen, berörd nämnd eller bolagsstyrelse; samt

att

redovisning av verksamheten sker en gång per år till kommunfullmäktige.
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Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade den 18 december 2006, § 40, att för
mandatperioden 2007-2010 tillsätta en demokratiberedning med 11
ledamöter. Beredningen har bland annat att utreda om medborgarförslag och rådslag ska införas, samt att utvärdera lokala demokratiutvecklande projekt så som Synpunkt Sundsvall.
Beredningen har nu överlämnat delrapport 2 i vilken beredningen föreslår följande åtgärder:
att

medborgarförslag enl. 5 kap. 23 § 5 p kommunallagen inte
införs,

att

handläggningen av inkomna synpunkter i Synpunkt Sundsvall
görs tillgänglig via kommunens hemsida. Kommunens medborgare och förtroendevalda kan på så sätt se vilka synpunkter som kommit in och hur de hanteras,

att

informationen om Synpunkt Sundsvall prioriteras i kommunens informationsverksamhet,

att

tydliga regler införs om vilka typer av synpunkter som kräver
politisk behandling och vilka som kan besvaras av tjänstemän,

att

inkomna synpunkter redovisas regelbundet till
kommunstyrelsen, berörd nämnd eller bolagsstyrelse,

att

redovisning av verksamheten sker en gång per år till
kommunfullmäktige.

att

det inte skall vara obligatoriskt för kommunen att genomföra
rådslag om 5 % av de röstberättigade kommunmedlemmarna
kräver det.

Det ursprungliga förslaget om medborgarförslag och rådslag kommer
från centerpartiets motion om ”Ge medborgarna möjlighet att lämna
förslag direkt till kommunfullmäktige” (dnr 136/03 030) och motionen
från Sverker Ottosson (mp) om ”stärk demokratin och öka engagemanget, inför Rådslag” (dnr 447/04 030).
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I motionen ”Ge medborgarna möjlighet att lämna förslag direkt till
kommunfullmäktige” yrkas:
att

kommunfullmäktige ger medborgare som är folkbokförda i
kommunen rätt att lämna förslag direkt till kommunfullmäktige, enligt kommunallagen (5 kap. 23 § 5 p.),

att

förslagsställare även ska kunna yttra sig då
kommunfullmäktige behandlar förslaget.

I motionen ”stärk demokratin och öka engagemanget, inför
rådslag” yrkas att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen/valnämnden i uppdrag
att

ta fram underlag kring Kalix Rådslagsmodell

att

utreda kostnaderna för liknande Rådslag i Sundsvalls kommun, med avseende på hela och även delar av kommunen,

att

för kommunens berörda instanser upprätta en handlingsplan som lätt kan genomföras vid ett Rådslag

Det yrkas även att kommunfullmäktige beslutar
att

Rådslag skall genomföras om 5 % av kommunens befolkning kräver det.

Kommunfullmäktige behandlade motionerna den 29 november 2004,
§ 35, och ansåg dem besvarade med hänvisning till demokratiberedningens uppdrag.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2007-04-10, § 150
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-03-21
• Demokratiberedningens skrivelse 2007-02-16 med Demokratiberedningens delrapport 2
• Direktiv för demokratiberedning 2007-2010, daterad 2006-10-13
––––
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Dnr 39/07 030

§ 130 Svar på motion (sd) om medborgarinflytande
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

motionen avslås.

Bakgrund
Sverigedemokraterna yrkar i motionen om medborgarinflytande att
kommunfullmäktige ska införa ett rådfrågande och ett beslutande röstsystem för kommunmedborgarna.
Motionen har remitterats till demokratiberedningen och valnämnden.
Demokratiberedningen yrkar att motionen ska avslås.
Valnämnden har yttrat att nämnden inte tar ställning i sakfrågan om att
införa ett rådfrågande och ett beslutande röstsystem för kommunmedborgarna, samt att nämnden i sig är positiv till elektroniskt röstningsförfarande men att frågan om elektronisk röstning vid allmänna val är
en fråga som ägs av Valmyndigheten och regleras i vallagen.
Kommunstyrelsekontoret har inga invändningar mot demokratiberedningens förslag.
Överläggning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 23 april 2007 yrkar Erland
Solander (m) bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2007-04-10, § 151
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-03-15
• Demokratiberedningens skrivelse 2007-02-16
• Motion från Sverigedemokraterna (sd) 2007-01-28
––––
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Dnr 1/07 102

§ 131 Valärenden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

Ordförandens sign

Justerandes sign

att

anteckna att förslag till ny ledamot av gode män i jordbruksoch skogsbruksfrågor efter Hans Eric Bergman (s) för återstående del av valperioden lämnas senare;

att

till ny ledamot i kommunstyrelsen efter Christer Berglund (s)
för återstående del av valperioden utse Peder Björk (s), Jaktfalksvägen 7, 856 51 Sundsvall;

att

till ny vice ordförande i kommunstyrelsen efter Anita Bdioui
(s) för återstående del av valperioden utse Peder Björk (s), Jaktfalksvägen 7, 856 51 Sundsvall;

att

bifalla Martin Johanssons (s) avsägelse av uppdraget som ledamot i Svenska Kommun Försäkrings AB;

att

till ny ledamot i Svenska Kommun Försäkrings AB efter
Martin Johansson (s) för återstående del av valperioden utse
Peder Björk (s), Jaktfalksvägen 7, 856 51 Sundsvall;

att

bifalla Anna-Karin Westbergs (s) avsägelse av uppdragen som
ledamot i socialnämnden och kommunfullmäktige;

att

anteckna att förslag till ny ledamot i socialnämnden efter
Anna-Karin Westberg (s) för återstående del av valperioden
utses senare;

att

hos länsstyrelsen hemställa om röstsammanräkning för att utse
ny ledamot i kommunfullmäktiges 2:a valkrets för Arbetarepartiet-Socialdemokraterna;

att

bifalla Peder Björks (s) avsägelse av uppdraget som ersättare i
socialnämnden;
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att

anteckna att förslag till ny ersättare i socialnämnden efter Peder
Björk (s) för återstående del av valperioden utses senare; samt

att

till ledamöter i Norra Kajen Exploatering AB (under bildande)
utse Bengt-Arne Lindahl (m), Grönviken 155, 865 92 Alnö,
samt att notera att (s) lämnar sitt förslag vid ett kommande
sammanträde (jämför § 127).

Överläggning
Kjell Andersson (s) och Magnus Sjödin (m) kompletterar presidiekonferensens förslag.
Beslutsunderlag
• Presidiekonferensens skrivelse 2007-04-20
––––
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Dnr 103/07 031

§ 132 Svar av barn- och utbildningsnämndens ordförande Martin Johansson (s)på en fråga
från Ingeborg Wiksten (fp) om att låta förskole- och skolbarn åka buss gratis
Med kommunfullmäktiges medgivande framställer Ingeborg Wiksten
(fp) den 26 mars 2007 en fråga till barn- och utbildningsnämndens
ordförande Martin Johansson (s) om att låta förskole- och skolbarn åka
buss gratis:
• Är det möjligt att låta förskole- och skolbarn åka gratis buss, den tid
på förmiddagen då passagerarfrekvensen är låg?
Martin Johansson (s) besvarar frågan.
––––
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Dnr 132/07 031

§ 133 Svar av socialnämndens ordförande Lena
Österlund (s) på en interpellation från Hans
Brynielsson (kd) om hur de aktuella planerna
ser ut för att utöka antalet platser i särskilt
boende
Med kommunfullmäktiges medgivande framställer Hans Brynielsson
(kd) den 26 mars 2007 en interpellation till socialnämndens ordförande
Lena Österlund (s) om hur de aktuella planerna ser ut för att utöka antalet platser i särskilt boende. Interpellationen avslutas med följande
frågor:
• Hur ser behovet av platser i särskilt boende ut de närmaste åren?
• Hur ser de aktuella planerna ut i Sundsvalls kommun ang. platser i
särskilt boende?
• Avser vi i Sundsvalls kommun vidta några åtgärder för att fler
äldreboendeplatser ska kunna tillkomma under 2007 med hjälp av
det nya investeringsstödet?
Efter inlägg av interpellanten och svarande förklaras interpellationsdebatten vara avslutad.
––––
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Dnr 134/07 031

§ 134 Svar av kommunstyrelsens ordförande Anita
Bdioui (s) på en interpellation från Sigge
Godin (fp) om jämställdheten i kommunens
stöd till föreningslivet i Sundsvall
Med kommunfullmäktiges medgivande framställer Sigge Godin (fp)
den 26 mars 2007 en interpellation till kommunstyrelsens ordförande
Anita Bdioui (s) om jämställdheten i kommunens stöd till föreningslivet i Sundsvall. Interpellationen avslutas med följande frågor:
1. Vad vill Du göra för att lika villkor skall gälla mellan dam- och
herridrotten i Sundsvalls kommun?
2. Hur vill Du förändra fördelningen av lokaler till tävling och träning så att jämställdhetsaspekten får genomslag?
3. Anser Du att kommunen ska ställa krav på att
jämställdhetsaspekten får större genomslag i den rangordning av
lagen och föreningarna som görs av specialidrottsförbunden?
4. Vilka kriterier anser Du ska tillämpas när kommunens bolag
fördelar sponsorpengar till kommunens elitlag och elitidrottare?
Efter inlägg av interpellanten och svarande förklaras den delen av interpellationsdebatten avslutad.
Därefter följer inlägg av Erik-Olov Sundkvist (v), Sigge Godin (fp),
Stefan Alm (m), Mats Johan Adner (m) och Mats Mehlin (c).
––––
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Dnr 135/07 031

§ 135 Svar av miljönämndens ordförande Sverker
Ottosson (mp) på en interpellation från
Gunilla Molin (kd) om kommunens medlemskap i den ideella föreningen Sveriges
eko-kommuner
Med kommunfullmäktiges medgivande framställer Gunilla Molin (kd)
den 26 mars 2007 en interpellation till miljönämndens ordförande
Sverker Ottosson (mp) om kommunens medlemskap i den ideella föreningen Sveriges eko-kommuner. Interpellationen avslutas med följande
frågor:
•
•
•
•

Hur kommer vårt medlemskap att utvärderas?
I vilken utsträckning är kommunens politiker och tjänstemän delaktiga vid gemensamma möten och utbildningar?
Vilka goda exempel uppvisar Sundsvalls kommun, som föredöme
för andra kommuner i Sverige, i föreningen?
Vilka kostnader medför medlemskapet?

Efter inlägg av interpellanten och svarande förklaras interpellationsdebatten vara avslutad.
––––
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Dnr 162/07 031

§ 136 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Anita Bdioui (s) från Lars Persson (fp)
om hur vi minskar svarttaxiverksamheten i
Sundsvall
Med kommunfullmäktiges medgivande framställer Lars Persson (fp)
den 23 april 2007 en interpellation till kommunstyrelsens ordförande
Anita Bdioui (s) om hur vi minskar svarttaxiverksamheten i Sundsvall.
Interpellationen avslutas med följande fråga:
•

Vilka åtgärder tänker du vidta för att minska svarttaxiverksamheten
i Sundsvall?

Ordföranden meddelar av interpellationen kommer att besvaras vid ett
kommande sammanträde.
––––
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Dnr 167/07 031

§ 137 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Anita Bdioui (s) från Per Wahlberg (m)
om olovlig hantering/försäljning av alkoholdrycker

Med kommunfullmäktiges medgivande framställer Per Wahlberg (m)
den 23 april 2007 en interpellation till kommunstyrelsens ordförande
Anita Bdioui (s) om olovlig hantering/försäljning av alkoholdrycker.
Interpellationen avslutas med följande frågor:
•
•
•

Hur tror du Sundsvalls kommuns anseende påverkas av den nu begärda överprövningen?
Anser du att ansvarig ordförande har handlat i enlighet med kommunallagens bestämmelser?
Om inte, vilka åtgärder är du beredd vidta för att säkerställa att ordförandebeslut inom Sundsvalls kommun fortsättningsvis hanteras i
enlighet med kommunallagens bestämmelser?

Ordföranden meddelar av interpellationen kommer att besvaras vid ett
kommande sammanträde.
––––
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Dnr 1/07 102

§ 138 Anmälan av länsstyrelsens röstsammanräkningsprotokoll för efterträdarval i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att till sina handlingar lägga länsstyrelsens beslut den 13 april 2007 utvisande följande:
Ny ledamot för Arbetarepartiet-Socialdemokraterna efter Stefan
Hanning är Marianne Sjöblom.
Ny ersättare för Arbetarepartiet-Socialdemokraterna efter Marianne
Sjöblom är Agneta Jonsson Lampinen.
Ny ersättare för Folkpartiet liberalerna efter Anna Bjarby är Ulla
Grelsson.
––––
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Dnr 186/07 031

§ 139 Interpellation till stadsbyggnadsnämndens
ordförande Leif Nilsson (s) från Birgitta
Rönnquist (kd) om hur de aktuella planerna
ser ut för en cykelbana längs Björneborgsgatan
Med kommunfullmäktiges medgivande framställer Birgitta Rönnquist
(kd) den 23 april 2007 en interpellation till stadsbyggnadsnämndens
ordförande Leif Nilsson (s) om hur de aktuella planerna ser ut för en
cykelbana längs Björneborgsgtan. Interpellationen avslutas med följande frågor:
•
•
•

Vad har hänt sedan motionen behandlades?
Har kommunen förhandlat med eller försökt påverka Vägverket i
frågan?
Det har tidigare sagts att kommunen ska ta över ansvaret för denna
gata och hur långt har dessa planer kommit?

Ordföranden meddelar av interpellationen kommer att besvaras vid ett
kommande sammanträde.
––––
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§ 140 För kännedom
Förteckning över motioner som förhandsremitteras till kommunstyrelsen – enligt 31 § arbetsordningen för kommunfullmäktige i Sundsvall
Redovisning av förbrukningen av anslaget till kommunfullmäktiges
förfogande för oförutsedda behov
Redovisning av motioner vilkas beredning inte slutförts
Sammanställning över motioner som har bifallits eller har blivit positivt
behandlade
Länsrättens dom 2007-04-12 om riktlinjer för serveringstillstånd (mål
nr 758-06)
Pressmeddelande – Kommunrevisionen informerar
––––
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