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Tid

Klockan 13.00-15.50
Ajournering klockan 15.05-15.30

Plats

Kommunfullmäktigesalen i kommunalhuset

Beslutande

Närvarande ledamöter och ersättare enligt bilaga 1

Sekreterare

Åke Svensson

Justeras

2007-06-07

Underskrifter

sekr.

Åke Svensson

ordf.

Fredd Sandberg

just.

Linda Bogstag

Habib Effati

Protokollet omfattar §§ 141–161

Tillkännagivandet angående justering av detta protokoll anslaget på
Sundsvalls kommuns anslagstavla i Sundsvalls kommunalhus
2007-06-07, betygar
Ex officio

Åke Svensson
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§ 141 Justering
Att jämte ordföranden Fredd Sandberg eller 1:e vice ordföranden
Hans Lennart Wormbs eller 2:e vice ordföranden João Pinheiro justera
dagens protokoll utses Linda Bogstag och Habib Effati med Tom
Emanuelz och Agneta Eng som ersättare i händelse av förhinder för
Linda Bogstag och Habib Effati.
Noteras att ärendepunkterna 159 och 160 togs direkt efter ärende 146
eftersom beslutsärendena 147-158 enligt kallelse och annonser skulle
påbörjas tidigast klockan 14.00.
Det noteras vidare att Paradorkestern spelade i kommunhusets entré
under den tid kommunfullmäktiges sammanträde var ajournerat.
––––
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Dnr 184/07 102

§ 142 Anmälan av länsstyrelsens röstsammanräkningsprotokoll för efterträdarval i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att till sina handlingar lägga länsstyrelsens beslut den 4 maj 2007 utvisande följande:
Ny ledamot för Arbetarepartiet-Socialdemokraterna efter Anna-Karin
Westberg är Martti Knuuttila.
Ny ersättare för Arbetarepartiet-Socialdemokraterna efter Martti
Knuuttila är Kjell Forslund.
––––
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§ 143 Information från kommundirektören
Kommundirektören informerar om aktuella frågor:
Personalenkät 2007
Delårsrapport per den 30 april 2007
•
•
•
•
•

Resultat jan-april
Prognos 2007
Budget 2007
Prognos för nämnderna 2007
Prognos för skatteintäkter 2007

- 60 Mkr
- 12 Mkr
42 Mkr
- 56 Mkr
20 Mkr

IT-stöd skolan, upphandling 2006/2007
Strategi för samarbete mellan Sundsvall, Östersund och
Trondheim
• Utveckla
o Infrastruktur och hållbara kommunikationer
o Kultur- och upplevelsenäringarna
o Kunskap och kompetens
SÖT-konferens i Sundsvall 31 maj – 1 juni 2007
• Städer som motorer för regional utveckling – hur påverkas regionens kommuner?
• Ett samarbete mellan kommunerna Sundsvall, Östersund och
Trondheim (SÖT)
Brand på Blåberget
Åkroken
• Digitala tjänster – regionalt IT-anställda
• DT-Konsulter
Position Sundsvall på Gotland
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Salmiak UF – bästa företag 2007 i Sverige
UF-företag drivs under ett läsår av gymnasieelever. Salmiak designar,
marknadsför och säljer sitt eget jeansmärke. Bakom företaget står
Shalony van Stralendorff och Linnea Ojala vid Hedbergska gymnasiet
där de går på hantverkslinjen. De vann priset som bästa företag bland
de 157 som deltog i ett arrangemang på Stockholmsmässan i Älvsjö.
Priset för de två Sundsvallseleverna blir en resa till Europafinalen i
Berlin.
––––
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§ 144 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.
Ingvar Jacobsson om användning och finansiering av Stadshuset; frågan besvaras av kommunfullmäktiges ordförande Fredd Sandberg (s)
och fastighetsnämndens ordförande K Lennart Andersson (s).
Okänd frågar om E4 Syd och om att förbättra kollektivtrafiken och att
erbjuda gratis buss; svar lämnas av stadsbyggnadsnämndens ordförande
Leif Nilsson (s).
Ordföranden konstaterar därefter att det inte finns fler frågor från allmänheten.
––––
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§ 145 Korta frågor - korta svar
Jan-Olov Sellén (c) om ostämda pianon i gemensamhetsutrymmen på
äldreboenden och om lediga platser på äldreboenden; svar lämnas av
socialnämndens ordförande Lena Österlund (s).
Stefan Alm (m) om när kryssningsfartyg kan lägga till vid hamnen i
Sundsvall; svar lämnas av fastighetsnämndens ordförande K Lennart
Andersson (s).
Jan-Olov Sellén (c) återkommer till sina tidigare frågor; svar lämnas av
socialnämndens ordförande Lena Österlund (s).
––––
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§ 146 Information av revisionens ordförande
Mikael Gäfvert (m), kommunrevisionens ordförande, informerar om
kommunrevisionens arbete.
––––
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Dnr 75/00 212

§ 147 Samråd angående komplettering av vägutredning E4 Sundsvall med reviderad korridor
i Nolby
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

anta av kommunstyrelsekontoret upprättat förslag till yttrande
och överlämna detta till Vägverket; samt

att

förklara paragrafen omedelbart justerad.

Bakgrund
Vägverket Region Mitt har utarbetat ett förslag till komplettering till
vägutredning för E4 Sundsvall från år 2000. Kompletteringen gäller en
revidering med förskjutning av korridor B förbi Nolby i syfte att bättre
ta hänsyn till viktiga riksintressen i området. Sundsvalls kommun bereds möjlighet att yttra sig över utredningen och MKB och har fått förlängd remisstid till den 26 maj 2007.
Vägverket överlämnade vägutredningen för hela sträckan Myre –
Skönsberg till regeringen 2002 för beslut om tillåtlighet enligt miljöbalken. Den nu gjorda förändringen och kompletteringen av vägutredningen genomförs med syfte att minska konflikten mellan den nya
vägsträckningen och riksintresset för kulturmiljövården i Nolby. Revideringen avser således endast denna sträcka. I övrigt gäller tidigare
vägutredning. Underlag för föreslagen reviderad vägsträckning har
tagits fram i samarbete mellan Riksantikvarieämbetet och Vägverket.
Överläggning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 maj 2007 yrkar Leif
Nilsson (s), Reinhold Hellgren (c), Lars Persson (fp), Magnus Sjödin
(m) och Kim G Ottosson (v) bifall till kommunstyrelsens förslag.
Inlägg görs av Ingeborg Wiksten (fp).
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Sverker Ottosson (mp) yrkar bifall till miljöpartiets förslag till yttrande
(sidorna 13-14 i handlingarna) och avslag på kommunstyrelsens förslag.
Hans Brynielsson (kd) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och
avslag på miljöpartiets förslag.
Ordföranden förklarar att han uppfattat att det finns två yrkanden med
var sitt förslag till yttrande, dels kommunstyrelsens förslag och dels
miljöpartiets förslag till yttrande.
Efter godkännande av ledamöterna ställer han de två yrkandena mot
varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens
förslag.
Reservation
Mot beslutet anmäls reservation av mp-gruppen, nämligen av Mathias
Rex, Sverker Ottosson, Ingrid Möller och Mari Anne Andersson, till
förmån för eget yrkande.
Reservation mot beslutet anmäls även av Hans Forsberg Svensson (c)
och Jan Björnefax (sd).
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2007-05-14, § 172
• Miljöpartiets yrkande om yttrande om E4-syd (saknar datering)
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-05-04
• Kommunstyrelsekontorets förslag till yttrande 2007-05-28
• Karta
• Länsstyrelsen Västernorrlands beslut 2007-04-23
• Vägverkets skrivelse 2007-04-05
• Vägverkets skrivelse 2007-04-27
• Vägverkets skrivelse 2007-04-19
• Vägverkets skrivelse 2007-04-16
• Vägverkets protokollsutdrag 2007-04-17
––––

Ordförandens sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Sekreterares sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida

2007-05-28

11

Dnr 91/07 449

§ 148 2006 års Livsmiljöbokslut samt uppföljning
av kommunkoncernens arbete enligt Sundsvalls Agenda 21
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

med godkännande lägga redovisningen Sundsvalls Livsmiljöbokslut 2006, inklusive rapporten avseende 2006 års uppföljning
av kommunkoncernens arbete enligt Sundsvalls Agenda 21, till
handlingarna.

Bakgrund
Sundsvalls kommun har sedan 1991 tagit fram en årlig rapport om
miljötillståndet i kommunen, Sundsvalls Livsmiljöbokslut. Rapporten
är kommunkoncernens gemensamma rapport för återrapportering till
kommunfullmäktige av Sundsvalls arbete för god hälsa och livsmiljö.
Rapporten sammanfattar och analyserar hur kommunkoncernen och de
stora företagen arbetar för hållbar utveckling i Sundsvall.
Överläggning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 maj 2007 yrkar Sverker
Ottosson (mp) att redovisningen skall godkännas. I det instämmer
Magnus Sjödin (m) och Habib Effati (v).
Inlägg görs av Gunilla Molin (kd), Kjell Bergkvist (c), Lena Österlund
(s), Reinhold Hellgren (c) och Lars Persson (fp).
Kommunfullmäktige beslutar att med godkännande lägga Sundsvalls
Livsmiljöbokslut 2006, inklusive rapporten avseende 2006 års uppföljning av kommunkoncernens arbete enligt Sundsvalls Agenda 21, till
handlingarna.
Ordföranden säger att han noterat begäran om protokollsanteckning
dels av Gunilla Molin (kd), dels av Reinhold Hellgren (c), Magnus
Sjödin (m) och Gunilla Molin (kd). Han förklarar att de två anteckningarna kan tas med i protokollet.
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Protokollsanteckning
1. Av Gunilla Molin (kd)
Livsmiljöbokslut 2006 borde egentligen revideras och uppdateras med
nedanstående punkter, men det får i stället ske till kommande bokslut,
dvs. Livsmiljöbokslut 2007.
• I Livsmiljöbokslut 2007 skall införas att Sundsvalls kommun har en
jämställdhetsplan, samt att denna finns beskriven i en fyllig text, för
att göra vår kommun så attraktiv som möjligt.
•

I Livsmiljöbokslut 2007 skall klart och fylligt framgå att FÖP
Birsta är en separat fördjupad översiktsplan för Birsta, samt att
denna ges relevant utrymme, utifrån perspektivet intresset för såväl
externa exploatörer, som medborgare i kommunen och övriga.

•

Det skall klart och på central plats i Livsmiljöbokslut 2007 framgå
att Sundsvalls kommun har en kommunhörna i Kulturmagasinets
lokaler.

•

Synpunkt Sundsvall, det bästa demokratiska verktyget vi för dagen
har i kommunen, skall ges relevant utrymme i Livsmiljöbokslut
2007, utifrån perspektivet att öka medborgares delaktighet och påverkan i kommunen.

2. Reinhold Hellgren (c), Magnus Sjödin (m) och Gunilla Molin (kd)
Vi anser att beskrivningen av kommunens policy för användning av
miljöbränslen i Livsmiljöbokslut 2006 inte överensstämmer den i praktiken tillämpade policyn för nämnda bränslen. Ett exempel framgår
tydligt på sidan 28 i bokslutet, där satsning på FT-bränslen framåt står i
klar kontrast till det faktum att kommunen valt att satsa på enbart förnyelsebara drivmedel.
Dessutom vill vi påpeka att det är ett bokslut för Sundsvalls kommun
och inte bara Sundsvalls stad, varför vi vill ändra ordet "stad" till ordet
"kommun" i flera rubriker, bland annat i innehållsförteckningen.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2007-05-14, § 159
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse (ej daterad)
• Sundsvalls Livsmiljöbokslut 2006
• Sammanställning av uppföljning av arbetet enligt Sundsvalls
Agenda 21 avseende Sundsvalls kommuns verksamhet 2006
2007-05-03
––––
Sammanträdet ajourneras klockan 15.05 och återupptas klockan 15.30.
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Dnr 30/06 740

§ 149 Finansiering av Plusjobb 2007-2008
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration får
finansiera Plusjobb 2007-2008 genom att ianspråkta medel från
eget kapital.

Bakgrund
Regeringen har beslutat att ta bort merkostnadsersättningen för Plusjobb. Förändringen innebär en merkostnad för Sundsvalls kommun
under 2007 och 2008.
Finansutskottet beslutade den 8 maj 2007 att ärendet skulle behandlas
direkt av kommunstyrelsen utan att det dessförinnan beretts av utskottet.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2007-05-14, § 161
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-05-07
• NAVI:s protokoll 2007-03-28, § 16
• FAVI:s skrivelse 2007-03-27
• FAVI:s skrivelse 2007-03-13
––––
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Dnr 138/07 041

§ 150 Kompletteringsbudget 2007 för kommunen
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

fastställa nya anslag 2007 som ska finansieras av kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov;

att

fastställa resultatöverföring från 2006 enligt kommunstyrelsekontorets förslag inkluderande att bevilja nämnderna undantag
enligt synnerliga skäl; samt

att

hänskjuta eventuella tillkommande ramjusteringar 2007 till behandlingen av delårsrapporter.

Bakgrund
Kommunstyrelsekontoret har överlämnat förslag till kompletteringsbudget för kommunen.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2007-05-14, § 162
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-04-17 med bilaga 1-3
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2007-02-14 (bilaga 4:1)
• Fastighetsnämndens protokoll 2007-03-29, § 31 (bilaga 4:2)
• Fastighetskontorets skrivelse 2007-03-14 med bilaga 1-2
• Socialnämndens protokoll 2007-03-21, § 42 (bilaga 4:3)
• Socialtjänstens skrivelse 2007-02-28
• Överförmyndarnämndens skrivelse 2007-04-05 (bilaga 4:4)
• Barn- och utbildningsnämndens skrivelse 2007-03-18 (bilaga 4:5)
• Kultur & Fritids skrivelse 2007-03-06 (bilaga 4:6)
• Valnämndens protokoll 2007-02-16, § 6 (bilaga 4:7)
• Miljökontorets skrivelse 2007-03-01 (bilaga 4:8)
• Kommunstyrelsens protokoll 2007-04-10, § 143 (bilaga 4:9)
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-03-20
• FAVI:s skrivelse 2007-03-21 (bilaga 4:10)
––––
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Dnr 174/07 040

§ 151 Fastighetsnämndens begäran om reviderad
investeringsplan för 2007
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

anta fastighetsnämndens förslag till reviderad investeringsplan
för 2007, med ändringen att 400 tkr för projekt ”Idrottslokaler
Hagaområdet” flyttas till 2008.

Bakgrund
Fastighetsnämnden har upprättat förslag till reviderad investeringsplan
avseende år 2007. I kommunfullmäktiges beslut om investeringsram för
2007 för förvaltningsfastigheter, uppgår ramen till 67 600 tkr. Beslut
om investeringsramar för perioden 2008-2010 fattas i Mål och resursplan för den planperioden.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2007-05-14, § 163
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-04-11 med investeringsbudget
• Fastighetsnämndens protokoll 2007-03-29, § 32 med bilaga 1-3
––––
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Dnr 160/07 040

§ 152 Hantering av realisationsförluster och realisationsvinster
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna förslaget till hantering av realisationsförluster och
realisationsvinster; samt

att

förslaget skall gälla från och med verksamhetsåret 2007.

Bakgrund
I mål och resursplan 2007 med plan för 2008-2009 som togs i kommunfullmäktige § 12, 2006-11-27 beslutades att kommunstyrelsen i
samråd med berörda förvaltningar skulle ta fram ett förslag kring hanteringen av realisationsvinster och realisationsförluster.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2007-05-14, § 164
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-03-23
––––
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Dnr 426/06 283

§ 153 Förslag till reviderat internhyressystem
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

indexberäkningen i internhyressystemet ändras fr.o.m. 2008 i
enlighet med bilagda förslag;

att

hyreshöjningar och motsvarande ramjusteringar fr.o.m. 2008
görs inom den ram som anges i Mål och resursplanen;

att

justeringar av internhyran för enskilda fastigheter och grupper
av fastigheter får ske inom givna budgetramar;

att

hyrestidens längd justeras i enlighet med förslaget vid kommande investeringsåtgärder;

att

en översyn av internhyressystemet ska ske minst vart sjätte år;

att

övriga justeringar i enlighet med fastighetskontorets skrivelse
den 24 augusti 2006 kan göras inom systemets ramar i direkt
diskussion med berörda förvaltningar.

Bakgrund
Fastighetskontoret har utarbetat ett förslag till reviderat internhyressystem.
Förslaget har skickats ut till berörda förvaltningar. De inkomna remissynpunkterna tillstyrker fastighetskontorets förslag men förutsätter
att framtida hyreshöjningar täcks genom motsvarande ramjusteringar.
Kommunstyrelsekontoret ser positivt på fastighetskontorets förslag
men föreslår två tillägg. Det ena tillägget är att det reviderade internhyressystemet ska börja gälla fr.o.m. 2008. Det andra tillägget är att
hyresjusteringar och motsvarande ramjusteringar fr.o.m. 2008 görs
inom den ram som anges i Mål och resursplanen.
Överläggning
Inlägg görs av Mats Mehlin (c).
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Stadsjuristen förklarar att hänvisningen i den sista att-satsen skall avse
fastighetskontorets skrivelse den 24 augusti 2006.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med den
ändring stadsjuristen påtalat.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2007-05-14, § 165
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-04-17
• Kultur & Fritids skrivelse 2006-11-08
• Socialtjänstens skrivelse 2006-11-27
• Överförmyndarnämndens remissvar 2006-11-10
• Miljökontorets skrivelse 2006-10-27
• Fastighetsnämndens protokoll 2006-08-30, § 86
• Fastighetskontorets skrivelse 2006-08-24 med bilaga
––––
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Dnr 412/03 514

§ 154 Organisation av kommunens parkeringsverksamhet
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar efter votering med stöd av 5 kap. 36 §
kommunallagen
att

återremittera ärendet för att få ett förslag där verksamheten placeras under en huvudman.

Bakgrund
I april 2004 presenterade Thore Hallbäck, på kommunstyrelsens uppdrag, en utredning avseende organisation av parkeringsverksamheten i
Sundsvalls kommun. Av i utredningen framförda skäl förordas att ansvaret för all parkering sammanförs till stadsbyggnadsnämnden och
stadsbyggnadskontoret.
Därmed skapas, enligt utredaren, optimala möjligheter till samordning
mellan den fysiska planeringen, trafikplanering samt planering och drift
av parkeringsverksamheten. Stadsbyggnadsnämnden skulle sedan ha att
pröva om all parkeringsverksamhet skall utföras i egen regi eller om
delar av verksamheten skall upphandlas i konkurrens.
Kommunstyrelsekontoret har tidigare framfört att övervägande skäl
talar för att allt ansvar för den fysiska planeringen i olika former samt
för drift och övervakningen av parkeringen i Sundsvalls kommun samlas i en och samma organisation. Därmed skapas också förutsättningar
för en hög effektivitet i verksamheten. Vidare har framförts att stadsbyggnadsnämnden och därmed stadsbyggnadskontoret framstår som
det naturliga alternativet att ta det samlade ansvaret.
Kommunfullmäktige beslöt den 25 oktober 2004 uppdra åt stadsbyggnadsnämnden att bl.a. genomföra en utredning avseende hur trafikplanering och parkering skall formas för att stödja de övergripande
målen för stadens utveckling. Stadsbyggnadskontoret har överlämnat
delrapport för detta utredningsuppdrag. Förslaget diskuterades på finansutskottet den 4 april 2006, § 70. Ärendet togs åter upp av finansutskottet den 26 september 2006, § 189. Utskottet beslöt då att bordlägga ärendet.
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Vid kommunstyrelsens finansutskotts sammanträde den 28 november
2006 överlämnade den politiska majoriteten (socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet) en skrivelse innehållande ett principiellt
ställningstagande till organisering av parkeringsverksamheten. Förslaget innebar att kommunens parkeringsverksamhet organiseras på följande sätt.
1.
2.
3.
4.

5.

Parkera bibehålls som bolag med ansvar för parkeringsanläggningar.
Stadsbyggnadsnämnden övertar det operativa ansvaret, inklusive personal, för
drift och tillsyn av parkeringsplatser på allmän platsmark.
Stadsbyggnadsnämndens ansvar för kommunens parkeringsplanering tydliggörs.
Friköpsavtal skall vara ett verktyg för kommunens parkeringsplanering. Avtalen
administreras av stadsbyggnadsnämnden, som kan ge Parkera i uppdrag att verkställa åtgärder som nämnden beslutat.
De kommersiella fastigheter som finns i kommunen (fastighetskontoret) bör föras
över till SKIFU (förutsatt att det inte medför betydande kostnader).

Utifrån ovanstående ställningstagande ges kommunstyrelsekontoret i uppdrag att
belysa vilka förändringar i organisation och styrdokument m.m. som behövs för att
genomföra detta, samt att återkomma till finansutskottet med förslagen.

Finansutskottet beslöt den 28 november 2006, § 19, att ge kommunstyrelsekontoret i uppdrag belysa vilka förändringar i organisation och
styrdokument m.m. som skulle behövas för att genomföra majoritetens
förslag samt att kontoret tar de sedvanliga kontakterna med facken och
att kontoret återkommer snarast möjligt till finansutskottet med förslagen.
Underhand har upplysts att med begreppet ”parkeringsanläggningar” i
punkt 1 ovan åsyftas av Parkera ägda parkeringsfastigheter samt de
parkeringsanläggningar som upplåtits genom avtal till bolaget.
Kommunstyrelsen beslutade den 10 april 2007 att bordlägga ärendet.
Överläggning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 maj 2007 yrkar Lars
Persson (fp) återremiss av ärendet med motiveringen att han vill få
fram ett förslag där verksamheten placeras under en huvudman.
Magnus Sjödin (m), Reinhold Hellgren (c) och Hans Brynielsson (kd)
instämmer i yrkandet.
Anita Bdioui (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och att ärendet avgörs i dag.
Inlägg görs av Erland Solander (m).
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Med instämmande av ledamöterna ställer ordföranden först proposition
på om ärendet skall avgöras i dag eller om ärendet skall återremitteras.
Han finner att ärendet skall avgöras i dag.
Votering begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsproposition. Den som vill att frågan skall avgöras i dag röstar ja. Den
det ej vill röstar nej. Vinner nej skall frågan återremitteras.
Resultatet blir 42 Ja och 38 Nej samt en frånvarande, bilaga 2. En majoritet vill således att ärendet skall avgöras i dag, men eftersom mer än
en tredjedel av ledamöterna röstat för återremiss har kommunfullmäktige i enlighet med 5 kap. 36 § kommunallagen återremitterat ärendet.
Kommunfullmäktige har sålunda efter votering beslutat att återremittera ärendet.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2007-05-14, § 168
• Kommunstyrelsens protokoll 2007-04-10, § 148
• Finansutskottets protokoll 2007-03-13, § 79
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-03-05
• Förslag till tillägg i reglemente för SBN, bolagsordning för Sundsvall Parkera AB samt bolagsspecifikt ägardirektiv för SKIFU
• Förteckning över överlåtna fastigheter
• Yttrande från stadsbyggnadskontoret 2007-01-29
––––
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Dnr 133/06 821

§ 155 Avsiktsförklaring om ändrat ägande i Sundsvalls Hamn AB
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna avsiktsförklaringen om ändrat ägande i Sundsvalls
Hamn AB; samt

att

rekommendera att det i avtalet vad gäller de delar som avser
kombiterminalen anges Tunadalsområdet i stället för Tunadalshamnen.

Bakgrund
SCA och Sundsvalls kommun har tagit fram ett förslag till avsiktsförklaring om ändrat ägande i Sundsvalls Hamn AB. Idag ägs hamnbolaget av kommunen till 45 %, SCA till 45 % och Redareföreningen till 10
% av aktierna.
Jäv
Lena Österlund (s) och Hans Lennart Wormbs (m) anmäler jäv vid
kommunfullmäktiges sammanträde den 28 maj 2007.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2007-05-14, § 169
• Avsiktsförklaring om ändrat ägande i Sundsvalls Hamn AB
––––
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Dnr 281/06 214

§ 156 Detaljplan för del av Fors 4:40 Matfors
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

anta av stadsbyggnadskontoret upprättat förslag till detaljplan
för del av Fors 4:40, Matfors.

Bakgrund
Planområdet är beläget vid väg 544, Luckstavägen, söder om Matfors
centrum och planen syftar till att tillskapa 13 tomter för enfamiljshus i
sluttningen ner mot Öster Rännöbodsjön.
Detaljplaneförslaget har varit utställt under tiden 12 februari – 9 mars.
Inkomna yttranden har avsett förorenad mark, buller och dagvatten.
Ändringarna har inte varit av sådan betydelse att ny utställning har varit
motiverad.
I Översiktsplan för Sundsvall 2005 tangerar en del av området Område
FR2, Uvberget och resterande del är redovisad som Natur, skog och
öppen mark. Utbyggnad av området bedöms inte inskränka tillgängligheten naturen för rekreation, inte heller till strandskyddsområdet då
allmänhetens tillgång till stranden är säkrad genom stigar och andra
arrangemang. Ansökan ska göras till länsstyrelsen om upphävande av
strandskydd och planen kan inte vinna laga kraft innan länsstyrelsen
fattat beslut i frågan.
Beslutsunderlag
• Samordningsutskottets protokoll 2007-05-08, § 84
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-04-16
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2007-04-24
• Stadsbyggnadsnämndens protokollsutdrag 2007-04-18, § 108
• Detaljplan för del av Fors 4:40 m.fl. antagande handling
2007-03-20 inkl.
plankarta med bestämmelser
planbeskrivning 2006-10-03, rev 2007-03-20
genomförandebeskrivning 2006-10-03, rev 2007-05-08
samrådsredogörelse del 1 2006-10-03
Länsstyrelsen Västernorrlands samrådsyttrande 2006-05-29
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Vägverkets skrivelse 2006-05-22
Miljönämndens protokollsutdrag 2006-06-21, § 92
Miljökontorets skrivelse 2006-05-24
Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-05-24
Skrivelse från Olle och Sonja Lindberg 2006-05-31
Skrivelse från Maj Nyby 2006-05-12
Skrivelse från Thomas Engberg 2006-05-28
Samrådsredogörelse del 2 2007-01-10
Länsstyrelsen Västernorrlands samrådsyttrande 2006-11-06
Miljökontorets skrivelse 2006-11-09
MittSverige Vatten skrivelse 2006-10-25, samt plankopia
Fastighetskontorets skrivelse 2006-11-10
Skrivelse från Olle och Sonja Lindberg 2006-11-07
Skrivelse från Åslin 2006-11-02
Skrivelse från Thomas Engberg 2006-11-10
skrivelse från Anna-Karin Eriksson och Calle Modin
2006-11-13
Stadsbyggnadskontorets utlåtande 2007-03-20
Länsstyrelsen Västernorrlands samrådsyttrande 2007-03-05
Skrivelse från Vägverket 2007-03-01
Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-03-08
Miljökontorets skrivelse 2007-03-19
Kultur & Fritids skrivelse 2007-02-23
Olle och Sonja Lindberg skrivelse 2007-03-08
Lantmäterikontorets fastighetsförteckning 2007-01-15
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Dnr 102/07 030

§ 157 Svar på motion (fp) om Sundsvall behöver en
gemensam och långsiktig investeringsplan
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

bifalla motionen;

att

kommunstyrelsen får i uppdrag att upprätta en långsiktig investeringsplan i samband med beredning av förslag till Mål och
resursplan 2008 samt plan för åren 2009-2010.

Bakgrund
Folkpartiet Liberalerna har översänt en motion till kommunfullmäktige
i Sundsvalls kommun gällande: ”Sundsvall behöver en gemensam och
långsiktig investeringsplan.” I motionen föreslås kommunfullmäktige
besluta att uppdra till kommunstyrelsekontoret att återkomma med förslag om upprättande av en gemensam och flerårig investeringsplan.
Ärendet har handlagts av kommunstyrelsekontoret.
Kommunstyrelsekontoret delar Folkpartiet Liberalernas uppfattning
och föreslår att kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att bifalla
motionen samt att kommunstyrelsen får i uppdrag att upprätta en långsiktig investeringsplan i samband med beredning av förslag till Mål och
resursplan 2008 med plan för åren 2009-2010.
Överläggning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 maj 2007 tackar Lars
Persson (fp) för svaret på motionen.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2007-05-14, § 167
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-04-10
• Motion från Folkpartiet Liberalerna (fp) 2007-02-27
––––
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Dnr 1/07 102

§ 158 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 socialnämnden efter Anna-Karin Westberg (s)
för återstående del av valperioden utse Ulf Sjölinder (s),
Uslandsvägen 65, 860 13 Stöde;

att

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

att

till ledamot i Norra Kajen Exploatering AB (under bildande)
utse Olle Åkerlund (s), Skonertvägen 3, 865 32 Alnö;

att

bifalla Lars Henningssons (sd) avsägelse av uppdraget som
ledamot i kommunfullmäktige tillika ledamot i presidiekonferensen;

att

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

att

anteckna att förslag till ny ledamot i presidiekonferensen efter
Lars Henningsson (sd) för återstående del av valperioden lämnas senare;

att

bifalla Per Ströms (v) avsägelse av uppdraget som ersättare i
nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration;

att

anteckna att förslag till ny ersättare i nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration efter Per Ström (v) för
återstående del av valperioden lämnas senare;
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att

bifalla Anders Engqvists (mp) avsägelse av uppdraget som ledamot i kommunrevisionen, revisorssuppleant i kommunens
donationsfonder (förvaltas av socialnämnden), Kommunalförbundet för Nordiska Kammarorkestern Sundsvall, Kommanditbolaget Kassören 6, Samordningsförbundet i Sundsvall, De
synskadades vänner i Medelpad och Teater Västernorrlands
styrelse;

att

till ny ledamot i kommunrevisionen efter Anders Engqvist (mp)
för återstående del av valperioden utse Jan Norin (mp), Kungsnäs 192, 855 90 Sundsvall;

att

till ny revisorssuppleant i kommunens donationsfonder (förvaltas av socialnämnden) efter Anders Engqvist (mp) för återstående del av valperioden utse Jan Norin (mp), Kungsnäs 192,
855 90 Sundsvall;

att

till ny revisorssuppleant i Kommunalförbundet för Nordiska
Kammarorkestern Sundsvall efter Anders Engqvist (mp) för
återstående del av valperioden utse Jan Norin (mp), Kungsnäs
192, 855 90 Sundsvall;

att

till ny revisorssuppleant i Kommanditbolaget Kassören 6 efter
Anders Engqvist (mp) för återstående del av valperioden utse
Jan Norin (mp), Kungsnäs 192, 855 90 Sundsvall;

att

till ny revisorssuppleant i Samordningsförbundet i Sundsvall
efter Anders Engqvist (mp) för återstående del av valperioden
utse Jan Norin (mp), Kungsnäs 192, 855 90 Sundsvall;

att

till ny revisorssuppleant i De synskadades vänner i Medelpad
efter Anders Engqvist (mp) för återstående del av valperioden
utse Jan Norin (mp), Kungsnäs 192, 855 90 Sundsvall;

att

till ny revisorssuppleant i Teater Västernorrlands styrelse efter
Anders Engqvist (mp) för återstående del av valperioden utse
Jan Norin (mp), Kungsnäs 192, 855 90 Sundsvall;

att

bifalla Jan Sundins (v) avsägelse av uppdragen som ledamot i
kultur- och fritidsnämnden, fastighetsnämnden och ersättare i
valnämnden;
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att

anteckna att förslag till ny ledamot i kultur- och fritidsnämnden
efter Jan Sundin (v) för återstående del av valperioden lämnas
senare;

att

anteckna att förslag till ny ledamot i fastighetsnämnden efter
Jan Sundin (v) för återstående del av valperioden lämnas senare;

att

anteckna att förslag till ny ledamot i arvodeskommittén efter
Jan Sundin (v) för återstående del av valperioden lämnas senare;

att

anteckna att förslag till ny ersättare i valnämnden efter Jan
Sundin (v) för återstående del av valperioden lämnas senare.

att

bifalla Jan Norins (mp) avsägelse av uppdraget som ersättare i
fastighetsnämnden; samt

att

anteckna att förslag till ny ersättare i fastighetsnämnden efter
Jan Norin (mp) för återstående del av valperioden lämnas senare.

Bakgrund
Fyllnadsval ska förrättas efter Hans Eric Bergman (s) som gode män i
jordbruks- och skogsbruksfrågor (avlidit).
Anna-Karin Westberg (s) befriades 2007-04-23 från uppdraget som
ledamot i socialnämnden.
Peder Björk (s) befriades 2007-04-23 från uppdraget som ersättare i
socialnämnden.
Enligt kommunfullmäktiges beslut 2007-04-23 § 131 ska en ledamot
från socialdemokraterna utses i det nybildade bolaget Norra Kajen
Exploatering AB.
Lars Henningsson (sd) har avsagt sig uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.
Per Ström (v) har avsagt sig uppdraget om ersättare i nämnden för
arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration.
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Anders Engqvist (mp) har avsagt sig uppdraget som ledamot i kommunrevisionen, revisorssuppleant i kommunens donationsfonder (förvaltas av socialnämnden), Kommunalförbundet för Nordiska Kammarorkestern Sundsvall, Kommanditbolaget Kassören 6, Samordningsförbundet i Sundsvall, De synskadades vänner i Medelpad och Teater
Västernorrlands styrelse.
Jan Sundin (v) har avsagt sig uppdragen som ledamot i kultur- och
fritidsnämnden, fastighetsnämnden, arvodeskommittén och ersättare i
valnämnden.
Jan Norin (mp) har avsagt sig uppdraget som ersättare i fastighetsnämnden.
Överläggning
Lena Sjöberg (s) meddelar att Olle Åkerlund (s) föreslås blir ledamot i
Norra Kajen Exploatering AB (under bildande).
Beslutsunderlag
• Presidiekonferensens skrivelse 2007-05-25
––––
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Dnr 186/07 031

§ 159 Svar av stadsbyggnadsnämndens ordförande Leif Nilsson (s) på en interpellation 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?

Efter inlägg av interpellanten och svarande förklaras interpellationsdebatten vara avslutad.
––––
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Dnr 219/07 031

§ 160 Interpellation till socialnämndens ordförande
Lena Österlund (s) från Maria Lilja (fp) om det
finns tillräckligt med stöd hos kvinnojouren i
Sundsvall
Med kommunfullmäktiges medgivande framställer Maria Lilja (fp) den
28 maj 2007 en interpellation till socialnämndens ordförande Lena
Österlund (s) om det finns tillräckligt med stöd hos kvinnojouren i
Sundsvall. Interpellationen avslutas med följande fråga:
•

Kommer ni att öka stödet till kvinnojouren i Sundsvall?

Ordföranden meddelar att interpellationen kommer att besvaras vid ett
kommande sammanträde.
––––
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§ 161 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
Rapportering enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen av icke verkställda
beslut
––––
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