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Tid
Ajournering

Klockan 13.00-18.30
Klockan 15.05-15.30

Plats

Kommunfullmäktigesalen i kommunalhuset

Beslutande

Närvarande ledamöter och ersättare enligt bilaga 1

Sekreterare

Åke Svensson

Justeras

2007-06-25

Underskrifter

sekr.

Åke Svensson

ordf.

Fredd Sandberg
§§ 162-171, 173-184

Hans Lennart Wormbs
§ 172

just.

Annicka Burman

Cathrine Edström
162-167, 169-184

Tom Emanuelz
§ 168
Protokollet omfattar §§ 162–184

Tillkännagivandet angående justering av detta protokoll anslaget på
Sundsvalls kommuns anslagstavla i Sundsvalls kommunalhus
2007-06-25, betygar
Ex officio

Åke Svensson
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§ 162 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 Annicka Burman och Cathrine Edström med
Tom Emanuelz och Agneta Eng som ersättare i händelse av förhinder
för Annicka Burman och Cathrine Edström.
Noteras att § 183 behandlades direkt efter denna ärendepunkt.
––––
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§ 163 Information av kommunstyrelsens ordförande
Kommunstyrelsens ordförande Anita Bdioui (s) informerar om projekt
E4 Sundsvall: Vägverket har på regeringens uppdrag dels tagit fram
förslag till reviderad investeringsplan för nationella vägar till och med
2015, dels presenterat fyra förslag på objekt som kan finansieras enligt
OPS-modellen (Offentlig-Privat Samverkan) och som kan påbörjas
inom de närmaste åren. Det är glädjande att konstatera att E4 Sundsvall
inklusive bro över Sundsvallsfjärden finns med bland de fyra OPS-förslagen.
––––
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§ 164 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.
Birgit Andersson, Neurologiskt handikappade i Medelpad ställer följande frågor:
Fråga 1: Vet kommunfullmäktige om att i direktiven för den inventeringen ”glömde” kommunens beställare bort att begära att undersökningen även skulle omfatta tillgängligheten till stenstans publika lokaler som affärer, banker, restauranger m.m.?
Och följdfrågan är då varför beställaren på kommunen, som är tillsynsmyndighet också för dessa frågor, glömde bort att beställa inventering av otillgängliga affärer och lokaler i Stenstan?
Fråga 2: Är kommunfullmäktiges ledamöter medvetna om vilka tidsplaner som finns för att tillgängliggöra Sundsvalls stenstad och andra
centrala delar av de större orterna Njurunda, Stöde, Alnö, Selånger och
Skön?
Fråga 3: Känner kommunfullmäktiges ledamöter till hur mycket det
skulle kosta att bygga bort alla hinder i det offentliga rummet; trottoarkanter, lutande trottoarer, trappsteg in i affärer, ojämn beläggning
m.m.?
Svar lämnas av stadsbyggnadsnämndens ordförande Leif Nilsson (s).

Anders Eriksson om friskvårdprojektet i Finsta och om att bygga kylanläggningar till alla äldreboenden.
Svar lämnas av socialnämndens ordförande Lena Österlund (s).
Ordföranden konstaterar därefter att det inte finns fler frågor från allmänheten.
––––
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§ 165 Korta frågor - korta svar
Habib Effati ( ) om uppföljning av sin motion om ljus och ljud vid
övergångsställen; svar lämnas av stadsbyggnadsnämndens ordförande
Leif Nilsson (s).
Ingeborg Wiksten (fp) om möjlighet för förskolor och skolor att få åka
buss gratis till kulturevenemang; svar lämnas av stadsbyggnadsnämndens ordförande Leif Nilsson (s).
Lars Persson (fp) om insändare i lokaltidning om avbön i kommunfullmäktige om man har olika åsikter; svar lämnas av kommunstyrelsens ordförande Anita Bdioui (s).
Sigge Godin (fp) om möjlighet för räddningstjänsten att göra kontroll
efter brand av; K Lennart Andersson (s), ordförande i Räddningstjänstförbundet Sundsvall-Timrå, förklarar att han återkommer med
svar.
Linnéa Kjellman (c) om skolbussens bussangöring i Matfors; svar lämnas av barn- och utbildningsnämndens ordförande Martin Johansson
(s).
Reinhold Hellgren (c) om när det blir sammanträden i föreningen om
Svartviks Industriminnen; svar lämnas av kultur- och fritidsnämndens
ordförande Kim G Ottosson (v) och kultur- och fritidsnämndens vice
ordförande Tommy Eriksson (s).
Kjell Bergkvist (c) om lättmjölk i skolan; svar lämnas av barn- och
utbildningsnämndens ordförande Martin Johansson (s).
Hanna Häggström (c) om ungdomsdemokratifrågor; svar lämnas av
kultur- och fritidsnämndens ordförande Kim G Ottosson (v).
Eva Lohman (m) om kylanläggningar till äldreboenden; svar lämnas
fastighetsnämndens ordförande K Lennart Andersson (s).
Tom Emanuelz (m) om parkeringsyta vid Kulturmagasinet; svar lämnas
av fastighetsnämndens ordförande K Lennart Andersson (s).
Stefan Alm (m) om nybyggnation på P-däcket vid Kulturmagasinet;
svar lämnas av vice ordförande i Sundsvall Parkera AB João Pinheiro.
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Hanna Häggström (c) om ungdomsdemokratifrågor; svar lämnas av
kultur- och fritidsnämndens ordförande Kim G Ottosson (v).
Annelie Luthman (fp) förklarar att tidigare fråga avsåg parkeringsdäcket norr om Kulturmagasinet.
Mathias Rex (mp) om de äldre som inte har svenska som grundspråk
och har hemtjänst; svar lämnas av socialnämndens ordförande Lena
Österlund (s).
––––

Ordförandens sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Sekreterares sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida

2007-06-18

7

Dnr 242/07 042

§ 166 Delårsrapport per 2007-04-30 för kommunen
och kommunkoncernen
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
att

godkänna delårsrapport 1 2007 för kommunen och kommunkoncernen; samt

att

de nämnder som redovisar underskott som inte täcks av eget
kapital skall utarbeta och genomföra åtgärdsplaner för att hålla
tilldelad budgetram. Planerna och genomförandet skall redovisas
senast i samband med delårsrapport 2 2007.

Bakgrund
Kommunstyrelsekontoret har sammanställt delårsrapport per
2007-04-30 för kommunen och de kommunala bolagen. Rapporten är
uppställd enligt kommunens nya arbetssätt fr.o.m. MRP 2007, dvs. att
verksamhetsuppföljningen sker processvis och inte nämndsvis som
tidigare. Den finansiella uppföljningen sker dock fortfarande per
nämnd.
Resultatet uppgår för kommunen efter 1:a tertialet till –60,2 mkr. Prognosen för helåret visar på ett resultat på 14,4 mkr. Jämförelsestörande
posterna beräknas på helår till 26,0 mkr. Då dessa räknas bort uppgår
det prognostiserade resultatet för 2007 till –11,6 mkr. Det budgeterade
resultatet 2007 uppgår till 42,0 mkr. De jämförelsestörande posterna
består till största delen av realisationsvinster till följd av försäljningar
av anläggningstillgångar.
Verksamhetens nettokostnad exklusive jämförelsestörande poster överstiger budget med 67,3 mkr av vilka 56,2 mkr kan härledas till nämndernas resultat. Det negativa resultatet på nämndernas verksamhet vägs
endast till viss del upp av att skatter och statsbidrag visar ett överskott
mot budget på 20,3 mkr.
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Barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och överförmyndarnämnden redovisar underskott som inte täcks av nämndernas balanserade resultat. Denna del av underskotten uppgår för barn- och utbildningsnämnden till –7,4 mkr, för socialnämnden till –22,1 mkr och för
överförmyndarnämnden till –0,6 mkr.
Överförmyndarnämnden har i särskild skrivelse begärt om
tilläggsanslag på minst 510 000 kr för att finansiera sitt underskott.
Enligt överförmyndarnämnden finns inga möjligheter att omprioritera
arbetet utan att äventyra verksamheten.
Barn- och utbildningsnämndens underskott beror främst på de stora
förändringar som måste göras i grundskolan för att anpassa organisationen till det minskade elevantalet.
Delårsrapportens förvaltningsberättelse innehåller en uppföljning av
verksamhetsmålen och de finansiella mål som antagits i budget för
2007.
Rapporten har inte varit föremål för granskning av kommunens revisorer.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2007-06-04, § 189
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-05-23
• Delårsrapport januari-april 2007 med prognos för 2007
• Överförmyndarnämndens skrivelse 2007-04-16
––––
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Dnr 32/07 040

§ 167 Mål och resursplan för 2008 med plan för
2009-2010
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

– efter votering – godkänna majoritetens förslag till Mål och
resursplan för 2008 med plan för 2009 – 2010 i enlighet med
föreliggande förslag;

att

bemyndiga kommunstyrelsen att för 2008 inom ramen för anvisat belopp kompensera nämnderna för pris- och personalkostnadsökningar;

att

för år 2008 bevilja kommunrevisionen ett anslag med 2 445 tkr;

att

bemyndiga miljönämnden att för år 2008 höja taxorna för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, djurskyddslagen och strålskyddslagen, samt för miljökontorets uppdragsverksamhet med
högst 2 %;

att

förslag till mål och strategier för Stadsbacken AB under åren
2008-2010 godkännes;

att

fastställa utdebiteringen för år 2008 till 22:29 per skattekrona;
samt

att

fastställa låneramen för år 2008 till högst 5 200 mkr för omsättning av befintliga krediter och upptagande av nya lån.

Kommunfullmäktige beslutar vidare i enlighet med kommunstyrelsens
förslag den 10 april 2007, 144,
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uppdra till kommunstyrelsen att ansvara för arbetet med indikatorer för Mål och resursplan för 2008 med plan för 2009-2010.
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Kommunfullmäktige beslutar därtill om följande särskilda uppdrag med
finansiering inom kommunstyrelsens, nämndernas respektive Stadsbackenkoncernens egna ramar:
Kommunstyrelsen:
1. Arbeta aktivt för att engagera externa aktörer mer i det drogförebyggande arbetet (uppdrag till kommunstyrelsens samordningsutskott i samarbete med socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden
och barn- och utbildningsnämnden).
2. Stärka kommunens beredskap mot spelmissbruk genom att göra
samordningsutskottet särskilt ansvarig för dessa frågor (uppdrag i
samarbete med socialnämnden).
3. Skriv in i ägardirektiven till Mitthem att de ska ta ett socialt ansvar i
de områden de verkar (uppdrag i samarbete med socialnämnden).
4. Samla kommunens brottsförebyggande arbete.
5. Arbeta fram en strategi för arbetet för statliga infrastruktursatsningar i Sundsvallsregionen (uppdrag i samarbete med stadsbyggnadsnämnden).
6. Ta fram en strategi för förbättrad hälsa (uppdrag till kommunstyrelsens samordningsutskott).
7. Samordna kommunens internationella arbete och revidera den
nuvarande strategin.
8. Renodla pengaströmmarna mellan kommunen och bolagen och
minska Sundsvall Arenas underskott.
9. Arbeta fram en ny resursfördelningsmodell för demografisk kompensation inför MRP-2009.
10. Införa rutiner i upphandlingen för att miljövänliga och lokalt producerade varor ska handlas upp så långt det är möjligt.
11. Minska de kommunala transporterna genom ett samordnat och aktivt arbete och en samlad fordonshantering (uppdrag till kommunstyrelsens samordningsutskott i samarbete med fastighetsnämnden).
12. Förändra upphandlingspolicyn så att krav på fackliga avtal och
mänskliga rättigheter ställs på varor och entreprenörer, samt att rättigheter som meddelarfrihet följer med i kommunala entreprenader.
13. Upprätta principer och strukturer för samordning av stöd och ledningsprocesser i samband med kommande generationsväxlingar.
14. Tillsätt en oberoende konsult för att få förslag på kostnadsbesparande åtgärder i förvaltningarnas lednings- och stödfunktioner samt
mellanchefsled, och återkomma till MRP-processen inför 2009.
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Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration:
1. Stärk samarbetet även för vuxna mellan socialnämnden och NAVI
(uppdrag i samarbete med socialnämnden).
2. Utveckla samarbetet mellan utbildning och näringsliv genom kompetensrådet (uppdrag i samarbete med barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden).
Stadsbyggnadsnämnden:
1. Verka för att det byggs fler hus i trä, även flerfamiljshus.
2. Gör kommunens övergångsställen och gångtunnlar tryggare och
säkrare.
3. Inrätta ett ständigt pågående demokratiskt Stadsvisionsarbete.
4. Skriv in i kommunens IT-program att kommunen ska arbeta för ett
trådlöst bredbandsparaply som stärker landsbygdens möjligheter till
bredband.
5. Bevara och utveckla grönytor och grönstråk i Stenstan, också med
beaktande av klimatförändringarna.
6. Skapa grönytor i hela Birsta-området.
7. Skapa sektorsövergripande nätverk utifrån ett medborgarperspektiv
som stöd i den kommunala myndighetsutövningen (uppdrag i samarbete med miljönämnden och socialnämnden).
Kultur- och fritidsnämnden:
1. Öka tillgängligheten till närbiblioteken, särskilt för barn och unga.
2. Stärk engagemanget för ungdomsdemokratin med särskilt fokus på
de ungdomar som i nuläget är svåra att nå.
3. Öka användningen av skolans lokaler över dygnet (uppdrag i samarbete med fastighetsnämnden, barn- och utbildningsnämnden och
socialnämnden).
4. Samordna hanteringen för allt kommunalt föreningsbidrag under
kultur- och fritidsnämnden.
Fastighetsnämnden:
1. Utreda möjligheten för det kommunala bolaget Mitthem att ta ett
aktivt ansvar för skollokaler i områden de är en aktiv aktör (uppdrag i samarbete med barn- och utbildningsnämnden och Mitthem).
2. Arbeta med nya metoder och arbetssätt för förbättrad tjälsäkring av
kommunens vägar och gång och cykelvägar i det pågående upprustningsarbetet (uppdrag i samarbete med stadsbyggnadsnämnden).
3. Minska energianvändningen genom pilotprojekt för förändrade
beteendemönster och utred möjligheten att skapa incitament för
energibesparande investeringar (uppdrag i samarbete med miljönämnden).
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4. Skapa och bibehåll en gemensam verkstad för kommunen (uppdrag
i samarbete med kultur- och fritidsnämnden och Stadsbacken).
5. Ur ett helhetsperspektiv skapa mer flexibla lokaler och incitament
för flexibelt nyttjande.
Barn- och utbildningsnämnden:
1. Minska barngrupperna i förskolan med i snitt ett barn per avdelning
fram till hösten 2009, utifrån de siffror som presenteras för SCB
hösten 2006.
2. Öronmärk pengar inom FATI-samarbetet för att aktiva åtgärder för
att nå nolltolerans mot kränkande behandling ska kunna genomföras.
3. Stärka kompetensutvecklingen av skolans och förskolans personal,
bland annat för att öka andelen personal med adekvat utbildning.
Socialnämnden:
1. Genomför en kartläggning av missbruket och missbruksvården.
2. Skapa en bred och öppen dialog med Sundsvallsborna om framtidens äldreomsorg.
3. Utred möjligheterna att med vardagsrehabilitering minska medicinanvändningen.
4. Stärk den sociala samvaron för äldre för att bryta isolering och ensamhet (i detta arbete ska socialnämnden och kultur-och fritidsnämnden samarbeta).
Stadsbackenkoncernen:
1. Stärk kommunens engagemang för framväxten av alternativa drivmedel i Sundsvall (uppdrag till Fokusera i samarbete med SEAB).
2. Verka för att andelen förnyelsebar energi i kommunen ska öka,
bland annat genom att verka för ökad utbyggnad av vindkraften
(uppdrag till SEAB).
3. Arbeta fram en avvecklingsplan för användningen av fossila bränslen i kommunen, för kommunens fordon är en halvering av koldioxidutsläppen under mandatperioden ett tydligt delmål (uppdrag till
SEAB och Fastighetsnämnden i samarbete med Fokusera och
stadsbyggnadsnämnden).
4. Arbeta fram en handlingsplan för ökad andel återvinning och kompostering av den totala sopmängden i Sundsvall (uppdrag till REKO
i samarbete med miljönämnden).
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Bakgrund
Två förslag till Mål och resursplan 2008 med plan för 2009-2010 har
lagts fram:
• ett från Allians för Sundsvall, folkpartiet, moderaterna, centerpartiet
och kristdemokraterna,
• ett från majoriteten, socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet de gröna.
Överläggning
Ordföranden inleder ärendets behandling i kommunfullmäktige den 18
juni 2007 med att förklara att kommunfullmäktige har att fastställa mål
och resursplan för 2008 och att denna även ska innehålla en ekonomisk
plan för åren 2009-2010.
Dagens överläggning inleds av kommunstyrelsens ordförande och därefter följer – i storleksordning – övriga partier. Ordningen efter s blir
således m, fp, c, v, kd, mp och sd. Inga repliker tillåts i denna del.
Debatten följer sedan den indelning som finns i mål och resursplanen
med fem huvudprocesser och två stödprocesser. Här blir det fri debatt
direkt utan särskild inledning under de olika avsnitten.
Ordföranden förklarar att beslutsförslag med att-satser finns i handlingarna på sidorna 39-43 samt att presidiekonferensens överenskommelse
om debattregler finns intagna i tilläggslistan.
Kommunfullmäktige godkänner att det av ordföranden redovisade förslag till tillvägagångssätt för behandling av mål och resursplan för år
2008 och plan för ekonomin 2009-2010 tillämpas.
Allmän inledning
Anita Bdioui (s) yrkar bifall till majoritetens förslag
Magnus Sjödin (m) yrkar bifall till Alliansens förslag
Lars Persson (fp) yrkar bifall till Alliansens förslag
Reinhold Hellgren (c) yrkar bifall till Alliansens förslag och förklarar
att Alliansens förslag skall innefatta följande tillägg:
Alliansen har utgått från kommunstyrelsekontorets upprättade förslag
till investeringsbudget för perioden 2008-2012. I denna förslås följande
justeringar:
Arenor: En investering behöver göras för att hantera teaterfrågan. Vi
avsätter därför pengar för denna del i vår investeringsbudget. I övrigt
avsätts inga medel för arenainvesteringar.
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Järnvägen: Då någon järnvägslösning genom centrala Sundsvall ej
verkar vara aktuell inom planperioden bör detta projekt lyftas ut. Beredskap skall dock finnas för ev. kommunala insatser i samband med
att byggnationer sätts igång.
Kim G Ottosson (v) yrkar bifall till majoritetens förslag
Hans Brynielsson (kd) yrkar bifall till Alliansens förslag
Ingrid Möller (mp) yrkar bifall till majoritetens förslag
Huvudprocesser
Utbildning
Lars Persson (fp)
Habib Effati ( ) yrkar att man höjer skolans både status och kvalitet
genom att ordna en tjänst för ändamålet och att tjänsten får finansieras
av de resurser som finns tillgängliga under rubriken Personalen (majoritetens särtryck med den påförda pagineringen sidan 5).
Martin Johansson (s)
Sven Bredberg (m)
Reinhold Hellgren (c)
Vård och omsorg
Lena Österlund (s)
Eva Lohman (m), replikväxling med Lena Österlund (s)
Bertil Hörnqvist (kd)
Lars Persson (fp), replikväxling med Lena Österlund (s)
Samhällsbyggnad
Kjell Bergkvist (c)
Leif Nilsson (s), replikväxling med Reinhold Hellgren (c) och Mats
Mehlin (c)
K Lennart Andersson (s), replikväxling med Reinhold Hellgren (c)
João Pinheiro (s)
Kim G Ottosson (v), replik Mats Mehlin (c)
Magnus Sjödin (m)
Sammanträdet ajourneras klockan 15.05 och återupptas klockan 15.30.
Fritid och kultur
Kim G Ottosson (v)
Martti Knuuttila (s)
Arbete och tillväxt
João Pinheiro (s), replikväxling med Reinhold Hellgren (c)
Magnus Sjödin (m)
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Leif Nilsson (s), replikväxling med Magnus Sjödin (m) och Anita
Bdioui (s)
Hans Lennart Wormbs (m)
Lena Österlund (s)
Reinhold Hellgren (c), replikväxling João Pinheiro (s)
Anette Duarte Martins (c), replikväxling med K G Ottosson (v), Martin
Johansson (s), João Pinheiro (s) och Reinhold Hellgren (c)
Lena Österlund (s), replikväxling med Reinhold Hellgren (c) och João
Pinheiro (s)
Olle Åkerlund (s)
Martin Johansson (s)
Ledning
Gunilla Molin (kd)
Habib Effati ( ) yrkar att under rubriken Övrigt (majoritetens särtryck
med den påförda pagineringen sidan 6) skall man utöver de uppdrag
som finns under rubriken dels föra in begreppet effektivisering som ett
verktyg i syfte att man skall se om de använda resurserna har varit produktiva, dels använda begreppet som nyckeltal så att man kan se årliga
förbättringar eller försämringar.
Hans Lennart Wormbs (m)
Kim G Ottosson (v)
Ledningsstöd och verksamhetsstöd
Kjell Bergkvist (c), replikväxling med Anita Bdioui (s)
Propositionsordning
Utöver tidigare framställda yrkanden noteras:
Martin Johansson (s) yrkar avslag på Habib Effatis yrkande under processen Utbildning om skolans status m.m.
Anita Bdioui (s) yrkar avslag på Habib Effatis yrkande under processen
Ledning om effektivisering.
Ordföranden förklarar att fattat yrkandena så att det dels finns ett förslag från majoriteten och ett från Alliansen i vilket det gjorts ett tillägg
om investeringar, dels två tilläggsyrkanden från Habib Effati om skolans status m.m. och om effektivisering samt att det finns avslagsyrkande för respektive tilläggsyrkande.
Ledamöterna instämmer i ordförandens redogörelse.
Han förklarar att han kommer att ställa majoritetens förslag mot Alliansens förslag, vilket motsvarar den första att-satsen i beslutsförslaget,
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och att kommunfullmäktige därefter får ta ställning till övriga att-satser
och förslag på särskilda uppdrag och slutligen till tilläggsyrkandena.
Ledamöterna godkänner denna propositionsordning.
När ordföranden ställer majoritetens förslag mot Alliansens förslag,
finner han att kommunfullmäktige beslutar enligt majoritetens förslag
Votering begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning. Den som bifaller majoritetens förslag röstar Ja. Den det ej
vill röstar Nej. Vinner Nej har kommunfullmäktige beslutat att bifalla
alliansens förslag.
Resultatet blir 42 ja och 36 nej samt 3 som avstår, bilaga 2. Kommunfullmäktige har således beslutat enligt majoritetens förslag vad gäller
den första att-satsen.
Kommunfullmäktige beslutar därefter om övriga att-satser och om särskilda uppdrag i enlighet med kommunstyrelsekontorets sammanställning.
Slutligen ställer ordföranden Habib Effatis tilläggsyrkande om skolans
status m.m. mot avslag och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet samt Habib Effatis tilläggsyrkande om effektivisering mot avslag och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.
Beslutsunderlag
• Förhandling enligt MBL § 11 – Mål och resursplan för 2008 med
plan för 2009-2010 (tilläggslistan)
• Debattregler; presidiekonferensen 2007-05-10
• Förslag till att-satser m.m. sammanställt av kommunstyrelsekontoret (sidorna 39-43 i handlingarna)
• Kommunstyrelsens protokoll 2007-06-04, § 190
• S, v och mp:s förslag till mål och resursplan för 2008 med plan för
2009-2010 (särtryck 189 sidor)
• Alliansens förslag till mål och resursplan för 2008 med plan för
2009-2010 (särtryck 10 sidor)
––––
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Dnr 133/07 821

§ 168 Ändrat ägande och ändrad organisation för
Sundsvalls hamn AB
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

Ordförandens sign

Justerandes sign

att

godkänna förslag till omorganisation av hamnverksamheten i
Sundsvall enligt utredningsrapport 2007-05-07;

att

bemyndiga kommunstyrelsen att förvärva 18 000 aktier i Sundsvalls Hamn AB (556015-8072) från SCA Transforest AB
(556431-6965) mot en köpeskilling som motsvarar summan av
eget kapital och 72 % av obeskattade reserver vid transaktionstillfället, dock högst 680 kronor per aktie eller totalt 12 240 000
kronor;

att

bemyndiga kommunstyrelsen att förvärva 6 000 aktier i Sundsvalls Hamn AB från Svensk Rederiservice AB (556382-7301)
mot en köpeskilling som motsvarar summan av eget kapital och
72 % av obeskattade reserver vid transaktionstillfället, dock
högst 680 kronor per aktie eller totalt 4 080 000 kronor;

att

köpeskillingen för förvärven enligt ovan får täckas genom disposition av motsvarande belopp av likvida medel;

att

godkänna mellan Sundsvalls kommun genom kommunstyrelsen
och SCA Transforest AB träffat villkorat aktieägaravtal redovisat i bilaga 5.1 till utredningsrapport 2007-05-07 om ändrat
ägande och ändrad organisation för Sundsvalls Hamn AB;
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att

godkänna förslag till ny bolagsordning för Sundsvalls Hamn AB
i enlighet med bilaga 5.2 till utredningsrapport 2007-05-07 om
ändrat ägande i och ändrad organisation för Sundsvalls Hamn
AB;

att

godkänna mellan Sundsvalls kommun genom kommunstyrelsen
och Sundsvalls Hamn AB träffat villkorat uppdrags- och nyttjanderättsavtal avseende Tunadalshamnen med innehåll som
redovisas i bilaga 7.1 till utredningsrapport 2007-05-07 om ändrat ägande i och ändrad organisation för Sundsvalls Hamn AB;

att

medge att Stadsbacken AB (556478-6654) får bilda ett aktiebolag med föreslagen firma Sundsvall Oljehamn AB för förvaltning av oljehamnen vid Vindskärsudde och Mokajen med bolagsordning som redovisas i bilaga 6.1 till utredningsrapport
2007-05-07 om ändrat ägande i och ändrad organisation för
Sundsvalls Hamn AB;

att

bemyndiga kommunstyrelsen att, efter att kommunstyrelsen har
genomfört förvärv av aktier i Sundsvalls Hamn AB från SCA
Transforest AB och Svensk Rederiservice AB, överlåta samtliga
kommunens efter förvärvet 51 000 aktier i Sundsvalls Hamn AB
till Stadsbacken AB mot en köpeskilling motsvarande det belopp
per aktie som kommunen har erlagt till SCA Transforest AB och
Svensk Rederiservice AB om högst 680 kr per aktie, totalt högst
34 680 000 kronor;

att

bemyndiga kommunstyrelsen att träffa uppdrags- och nyttjanderättsavtal med Sundsvall Oljehamn AB för förvaltning av oljehamnen vid Vindskärsudde och Mokajen; samt

att

bemyndiga stadsjuristen Åke Svensson och kommunjuristen
Johan Lindeberg att var för sig göra de ytterligare mindre ändringar i bolagsordningen för Sundsvall Oljehamn AB som kan
erfordras för att uppnå registrering av bolaget; samt

att

bemyndiga kommunstyrelsen att vidtaga de åtgärder och träffa
de överenskommelser som i övrigt må erfordras för genomförande av omorganisationen av hamnverksamheten enligt utredningsrapport 2007-05-07.
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Bakgrund
Sundsvalls kommun och SCA Transforest AB (SCA) har genom avsiktsförklaring daterad den 16 april 2007 överenskommit om ändrat
ägande och ändrad organisation för Sundsvalls Hamn AB. Avsiktsförklaringen finns fogad som bilaga till av kommunstyrelsekontoret
upprättad ”Utredningsrapport avseende ändrat ägande i och ändrad organisation för Sundsvalls Hamn AB” (utredningsrapporten), vilken
finns fogad som bilaga till denna skrivelse. I utredningsrapporten redogörs för kommunstyrelsekontorets närmare överväganden för de aktuella åtgärderna. Sammanfattningsvis kan omorganisationen anses bestå
av följande moment. Stadsbacken AB kommer efter omorganisationen
att äga 85 procent av aktierna i Sundsvalls Hamn AB (SHAB). Återstående 15 procent av aktierna kommer att ägas av SCA. SHAB överlåter för godshanteringsverksamheten i Tunadalshamnen erforderlig
utrustning samt berörd personal till SCA som fortsättningsvis kommer
att ansvara för denna verksamhet. SHAB:s nuvarande verksamhet i
oljehamnen Vindskärsudde och vid Mokajen bryts ur SHAB och placeras i ett för ändamålet nybildat bolag, Sundsvall Oljehamn AB, vilket i
sin helhet kommer att ägas av Stadsbacken AB. Sundsvalls kommun
kommer även framgent att äga de fastigheter och fasta anläggningar
som Tunadalshamnen omfattar med undantag för den utrustning som
överlåts till SCA. Genom ett nytt samarbets- och nyttjanderättsavtal
med en giltighetstid av 25 år kommer kommunen att upplåta aktuella
markområden samt fasta hamnanläggningar till SHAB.
Omorganisationen medför enligt kommunstyrelsekontorets mening en
renodling av SHAB:s verksamhet vilket medför goda förutsättningar
för en effektiv hamnförvaltningsverksamhet. Genom det kommunala
majoritetsägandet genom Stadsbacken AB, förbättras möjligheterna att
Tunadalshamnen även fortsättningsvis kommer att utgöra en s.k. allmän hamn och förutsättningarna för att Tunadalshamnen skall komma
att klassificeras som en s.k. strategisk hamn förbättras liksom möjligheten av att en s.k. rikskombiterminal kan lokaliseras till Tunadalshamnen. Vidare medför det samlade ägandet av SHAB och Sundsvall
Oljehamn AB i Stadsbacken AB gynnsamma förutsättningar för tydlig
styrning och samverkan mellan de båda hamnbolagen.
Jäv
Lena Österlund (s), Hans Lennart Wormbs (m) och Cathrine Edström
(s) anmäler jäv.

Ordförandens sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Sekreterares sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida

2007-06-18

20

Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2007-06-04, § 196
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-05-14 med bilaga
”Utredningsrapport om ändrat ägande och ändrad organisation för
Sundsvalls Hamn AB” med underbilagor, 2007-05-07
––––
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Dnr 412/03 514

§ 169 Organisation av kommunens parkeringsverksamhet
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar efter votering enligt kommunstyrelsens
förslag
att

Sundsvall Parkera AB (Parkera) bibehålls som bolag med ansvar
för samtliga kommunala parkeringsanläggningar förutom anläggningar belägna inom allmän platsmark;

att

Parkeras ansvar även omfattar de anläggningar som skapas genom medel från s.k. friköpsavtal;

att

stadsbyggnadsnämndens ansvar för parkeringsplaneringen förtydligas i enlighet med av kommunstyrelsekontoret lämnat förslag. Förslagen avser tillägg i reglemente för stadsbyggnadsnämnden, bolagsordning för Sundsvall Parkera AB samt bolagsspecifikt ägardirektiv för SKIFU. Förslagen finns intagna i bilaga 1 till kommunstyrelsekontorets skrivelse;

att

stadsbyggnadsnämnden, som tillika är trafiknämnd, övertar det
operativa ansvaret, innefattande ansvar för erforderlig personal,
för drift och tillsyn av parkeringsplatser inom allmän platsmark;

att

friköpsavtal skall vara ett verktyg för kommunens parkeringsplanering samt administreras av stadsbyggnadsnämnden,

att

frågan om kommersiella fastigheter hanteras i kommunstyrelsens redovisning av budgetuppdraget ”att lämna förslag på hur
kommunens fastighetshantering kan renodlas”; samt.

att

organisationsförändringen skall träda i kraft och börja gälla från
och med den 1 januari 2008.

Bakgrund
Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet den 28 maj 2007,
§ 154, yrkade Lars Persson (fp) m.fl. på återremiss av ärendet med
motiveringen att han ville få fram ett förslag där verksamheten placeras
under en huvudman. Efter votering i kommunfullmäktige i vilken mer
än en tredjedel av ledamöterna röstade för återremiss kom ärendet i
enlighet med 5 kap. 36 § kommunallagen att återremitteras.
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För att utgöra underlag för ett beslutsförslag enligt Lars Perssons m.fl.
begäran framläggs följande utredning av kommunstyrelsekontoret.
Kommunstyrelsekontorets överväganden (alternativt förslag)
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.
Såsom Thore Hallbäck angett i sin utredning är PARKERA ett välskött
företag med hög effektivitet. Det har också ett välkänt namn, något som
kan medföra ett visst goodwillvärde i sig. Det kan dock finnas andra
aspekter som talar för att all parkeringsverksamhet samordnas under en
kommunal nämnd. En samordning av den fysiska planeringen, trafikplaneringen samt drift av parkeringsverksamheten leder till ökad effektivitet. En sådan samordnad verksamhet talar för att verksamheten kan
bedrivas på ett mer rationellt och verkningsfullt sätt. Härtill kommer att
drift i förvaltningsform kan medföra en större trygghet för verksamhetens fortsatta utveckling.
Enligt lag (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning m.m. har
kommunen beslutat att den själv skall svara för parkeringsövervakning.
Denna uppgift har lagts på stadsbyggnadsnämnden enligt av kommunfullmäktige antaget reglemente för stadsbyggnadsnämndens verksamhet. Detta innebär att det ankommer på nämnden att svara för övervakning av efterlevnaden av sådana föreskrifter om parkering eller stannande av fordon som omfattas av lagen om felparkeringsavgift.
Såsom tidigare framförts i ärendet skall regelmässigt upphandling ske
när kommunen har behov av att köpa varor och tjänster. Avsteg från
denna huvudregel kan endast förekomma i sådana fall då kommunen
genomför en direkt styrning av ett bolag i form av exempelvis ägardirektiv. Dessutom krävs att bolaget i princip endast utför tjänster åt
kommunen. Eftersom Parkera inte utför huvuddelen av sin verksamhet
åt kommunen saknas laglig möjlighet att köpa tjänster av bolaget utan
föregående upphandling.
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Om ansvaret för all parkering sammanförs till en huvudman är det därför endast möjligt att detta ansvar ligger under stadsbyggnadsnämnden.
Om parkeringsverksamheten samordnas på föreslaget sätt medför detta
att en rad följdåtgärder måste vidtagas. Detta kan avse åtgärder för
överföring av fastigheter som nu ägs av PARKERA till fastighetsnämnden. Det kan också avse försäljning av parkeringsfastigheter till
privata aktörer. En annan tänkbar följd kan vara att sälja PARKERA
eller att vidta åtgärder för avveckling av bolaget. Även om vissa av
åtgärderna i sig kräver beslut av kommunfullmäktige är det nödvändigt
att kommunstyrelsen bemyndigas vidta åtgärder som direkt sammanhänger med beslutet att samordna verksamheterna.
Kommunstyrelsekontoret har i en skrivelse 2006-03-29 gjort en analys
över bl.a. organisationsfrågorna rörande trafikplanering och parkering.
I skrivelsen har belysts för- och nackdelar med de olika organisationsalternativen.
Överläggning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 18 juni 2007 yrkar Mats
Mehlin (c), Pär Hammarberg (fp) och Hans Brynielsson (kd) bifall till
kommunstyrelsekontorets alternativa förslag (handlingarna sidan 114).
Anita Bdioui (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag
på det alternativa förslaget.
Inlägg görs av Stefan Alm (m).
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot det alternativa förslaget och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsproposition. Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar Ja.
Den det ej vill röstar Nej. Vinner Nej har kommunfullmäktige beslutat
att bifalla det alternativa förslaget.
Resultatet blir 42 ja och 36 nej samt 3 som avstår, bilaga 3. Kommunfullmäktige har således beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Jäv
João Pinheiro (s) anmäler jäv.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2007-06-04, § 197
Ordförandens sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Sekreterares sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida

2007-06-18

24

• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-05-29 med bilagan ”Delrapport för utredningsuppdrag avseende trafikplanering och parkering”, 2006-03-29
• Kommunstyrelsens protokoll 2007-05-14, § 168
• Kommunstyrelsens protokoll 2007-04-10, § 148
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-03-05
• Förslag till nytt tillägg: Bolagsspecifika ägardirektiv i helägda bolag
• Stadsbyggnadskontorets yttrande 2007-01-29
––––
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Dnr 243/07 107

§ 170 Förslag till ändring av bestämmelser i kommunalförbundsordning för Nordiska
Kammarorkestern Sundsvall
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
att

godkänna att kommunalförbundsordning för Nordiska Kammarorkestern Sundsvall ändras så att §§ 1, 2 och 17 erhåller nya
rubriker och §§ 1, 2, 7, 11, 12, 16 och 17 erhåller ny lydelse enligt kommunstyrelsekontorets skrivelse daterad 2007-04-25 med
tillhörande bilaga daterad 2007-05-14; samt

att

beslutet kommer att gälla under förutsättning att landstingsfullmäktige i Västernorrland fattar enahanda beslut.

Bakgrund
Förbundsordningen för Nordiska Kammarorkestern Sundsvall behöver
uppdateras, främst för att genom ändringar i § 16 forma en tydligare
styrning av förbundets budgetprocess. Samtidigt bör även vissa andra
bestämmelser justeras och kompletteras, bland annat ifråga om den
namnändring på orkestern som fastställdes genom kommunfullmäktiges beslut 2005-10-31 (§ 509). Förslaget innebär att §§ 1, 2 och 17 erhåller nya rubriker och §§ 1, 2, 7, 11, 12, 16 och 17 ändrad lydelse - i
enlighet med bilaga 1 till kommunstyrelsekontorets skrivelse den 25
april 2007.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2007-06-04, § 198
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-04-25, med bilaga 1
2007-05-14
––––
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Dnr 133/06 821

§ 171 Arenautredning 2007 – delredovisning
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
att

förorda alternativ tre; samt

att

uttala att en utveckling av teatern på befintlig plats är svår att
förena med en framtida järnväg och ett nytt resecentrum.

Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade den 13 mars 2006 att uppdra åt utvecklingsutskottet att genomföra ett brett programarbete för en Hamnarena
för idrott och kultur. Programgruppen lämnade rapporten Arenor för
idrott och kultur – förslag till nya mötesplatser den 15 januari 2007 och
den 26 februari 2007, § 78 behandlade kommunfullmäktige rapporten.
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 26 februari
2007:
•

att utifrån verksamhets- och medborgarenyttan uppdra åt kommunstyrelsen att utreda placeringen av framtida byggnader för musik,
idrott och teater och presentera ett förslag till kommunfullmäktige
senast i maj 2007, enligt:
alt. 1 – Allt samlat i hamnen,
alt. 2 – Stråkidén,
alt. 3 – Teatern vid kulturmagasinet, idrotts och musikarena i
närheten av nuvarande sporthall,

•

att uppdra åt kommunstyrelsen att utreda om en utveckling av teatern på befintlig plats är förenlig med ett nytt resecentrum;

Kommunstyrelsekontoret har nu överlämnat en delrapport. Delrapporten redovisar verksamhets- och medborgarnytta för de tre olika alternativ för placering av framtida byggnader för idrott/musik och teater som
angivits av kommunfullmäktige i februari 2007.
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Dessutom redovisas möjligheten till utveckling av teatern på befintlig
plats förenat med ett nytt resecentrum. Rapporten har lämnats över för
politisk behandling, utan förslag till beslut eller förordande av arenornas placering.
För att den fördjupning av t ex ekonomiska konsekvenser och driftformer som skall redovisas i september, skall vara möjlig att genomföra
på ett effektivt och kvalitetsmässigt godtagbart sätt, bör ett av alternativen förordas som den mest angelägna placeringen.
Utifrån de argument som framkommit i rapporten anser kommunstyrelsekontoret att någon utveckling av teatern på befintlig plats inte är förenlig med ett nytt resecentrum.
Överläggning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 18 juni 2007 yrkar
Lars Persson (fp)
att uppdra till kommunstyrelsen att säkerställa sådan mark av strategisk art som finns i det område som definieras i ”stråkidén” kan
användas för framtida investeringar i offentliga byggnationer e.dyl.
att lösa teaterns arbetsmiljöproblem genom upprustning samt om- och
tillbyggnad av befintliga lokaler.
Anita Bdioui (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Med ledamöternas godkännande ställer ordföranden de två yrkandena
mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Reservation
Mot beslutet anmäls reservation av fp-gruppen, nämligen Sigge Godin,
Ulla Grelsson, Pär Hammarberg, Ingeborg Wiksten, Berivan
Mohammed, Annelie Luthman, Lars Persson och Maria Lilja, till förmån för eget framställt yrkande.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2007-05-22, § 150
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-05-14
• Arenor för idrott och kultur, delrapport maj 2007
––––
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Dnr 133/06 821, se även 68/05 822

§ 172 Äventyrsbad m.m.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
att

byggnation av äventyrsbadet genomförs med separerad lösning
kostnadsberäknad till 203 mkr,

att

utbyte av vattenreningsanläggning för utebadet genomförs kostnadsberäknad till 18 mkr och finansieras inom ramen för Sundsvall Arena AB,

att

ny badanläggning, kostnadsberäknad till 80-100 mkr, tidsmässigt planeras i anslutning till Äventyrsbadets färdigställande,

att

insatser i befintlig sporthallsanläggning som kostnadsberäknas
till 31 mkr läggs på en nivå anpassad till den framtida verksamheten, samt

att

uppdra till Stadsbacken AB att till kommunfullmäktige återkomma med förslag till finansiering av ny badanläggning (inomhusbad) och av insatser i befintlig sporthallsanläggning innan
dessa investeringar får startas.

Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade den 26 februari 2007, § 78, att Sundsvall Arena AB snarast möjligt återkommer till kommunfullmäktige
med en reviderad kalkyl som omfattar båda etapperna samt övriga tillkommande kostnader i nuvarande anläggningar vid Sporthallsområdet
som kan vara aktuella. Härutöver ska redovisas en kostnadsberäkning
av vad en helt ny badanläggning kan kosta.
Vid finansutskottets sammanträde den 22 maj och vid kommunstyrelsens sammanträde den 4 juni 2007 lämnade Åke Norberg, VD för
Sundsvall Arena AB, information om den reviderade kalkylen utifrån
kommunfullmäktiges uppdrag.

Ordförandens sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Sekreterares sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida

2007-06-18

29

Överläggning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 18 juni 2007 yrkar
Pär Hammarberg (fp) att den första att-satsen skall lyda:
att uppdra till kommunstyrelsen att, i samverkan med Stadsbacken AB
och Sundsvall Arena AB, söka finna extern aktör(er) att uppföra
och driva en äventyrsbadsanläggning i Sundsvall.
Han yrkar bifall till övriga att-satser.
Birgitta Rönnquist (kd) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. I det
instämmer Anita Bdioui (s) och Reinhold Hellgren (c).
Anita Bdioui (s) yrkar avslag på Pär Hammarbergs yrkande om den
första att-satsen.
Inlägg görs av Magnus Sjödin (m), Berivan Mohammed (fp) och
Annicka Burman (v).
Ordföranden förklarar att det finns två yrkanden beträffande den första
att-satsens lydelse och att han därför kommer att ställa proposition i den
delen först och därefter låta kommunfullmäktige ta ställning till övriga
att-satser.
Ledamöterna godkänner propositionsordningen.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag när han ställer de två yrkandena mot varandra avseende
den första att-satsen.
Kommunfullmäktige beslutar därefter enligt kommunstyrelsens förslag
vad avser övriga att-satser.
Jäv
Fredd Sandberg (s), Bengt-Arne Lindahl (m) och Diana Kapitanska (s)
anmäler jäv.
Reservation
Mot beslutet gällande den första att-satsen anmäls reservation av
fp-gruppen, nämligen Sigge Godin, Ulla Grelsson, Pär Hammarberg,
Ingeborg Wiksten, Berivan Mohammed, Annelie Luthman, Lars
Persson och Maria Lilja till förmån för eget framställt yrkande. Även
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Jan Björnefax och Håkan Åslin (båda sd) anmäler reservation i den
delen.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2007-06-18, § 212
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-06-07
• Kommunstyrelsens protokoll 2007-06-04, § 181
• Stadsbacken AB:s skrivelse 2007-06-01
• Sundsvall Arena AB:s skrivelse 2007-04-27
––––
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Dnr 263/04 214

§ 173 Detaljplan för Stornäsets Golfbana,
Alnö-Näset 1:62, 1:111, 1:113 m.fl.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
att

anta förslag till detaljplan för Stornäsets Golfbana, Alnö-Näset
1:62, 1:111, 1:113 m.fl.; samt

att

offentliggöra särskild sammanställning för miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

Bakgrund
Rubricerat detaljplaneförslag har varit utställt, enligt PBL 5:23, under
tiden 19 mars – 13 april 2007.
Efter utställningen har smärre revideringar gjorts, avseende plangräns i
sydöstra delen, fornlämningsområde markeras i den sydöstra delen
samt att väg till Stornäsets Natura 2000-område läggs utanför planområdet. Revideringarna är ej av sådan betydelse att ny utställning är
motiverad.
Överläggning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 18 juni 2007 yrkar Leif
Nilsson (s), Jan-Olov Sellén (c), Bertil Hörnqvist (kd) och Tom
Emanuelz (m) bifall till kommunstyrelsens förslag.
Sverker Ottosson (mp) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag med
motiveringen att förslaget inte kan godkännas eftersom golfbanan sydost om Stornäsets gård ligger för nära naturreservatet och Natura
2000-området.
Inlägg görs av Habib Effati ( ).
Reservation
Mot beslutet reserverar sig mp-gruppen, nämligen Mathias Rex,
Sverker Ottosson, Ingrid Möller och Mari Anne Andersson, till förmån
för eget yrkande och motivering.
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Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2007-06-04, § 200
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2007-05-23, § 129
• Stadsbyggnadsnämndens skrivelse 2007-05-28
• Detaljplan Stornäsets Golfbana, Alnö, Alnö-Näset 1:62, 1:111,
1:113 antagandehandling, 2007-05-11
• MKB till detaljplan Golfbana Stornäset 2007-05-11
• MKB – Golfbana Stornäset 2007-01-24, Miljökonsekvensbeskrivning avseende eventuell påverkan på Natura 2000-området
Stornäset (SE0710152) vid etablering av en golfbana
• Bevarandeplan Natura 2000, Länsstyrelsen Västernorrland,
2006-01-17
––––
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Dnr 98/07 030

§ 174 Svar på enskild motion (c) om ny hemsida
med namnet www.sundsvallspolitiker.se
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
att

avslå motionen.

Bakgrund
Hanna Häggström (c) yrkar på att en ny hemsida med namnet
www.sundsvallspolitiker.se ska skapas för att underlätta kontakten mellan medborgarna och kommunens politiker. Kontaktuppgifter till kommunens politiker finns idag på hemsidans www.sundsvall.se första sida
under rubriken ”Demokrati och politiker”. Uppgifterna genereras ur
förtroendemannaregistret TROMAN, på samma sätt som i många andra
svenska kommuner. Uppgifterna kan kompletteras med foton av politikerna. Tillfällig brist på uppgifter i registret vid större förändringar,
som exempelvis en ny mandatperiods inledning, är svårt att helt undvika.
En ny hemsida med namnet www.sundsvallspolitiker.se skulle inte
avhjälpa det problemet, och bedöms inte heller göra uppgifterna lättare
att finna för den som vill ha kontakt med politikerna.
Överläggning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 18 juni 2007 görs inlägg av
Hanna Häggström (c).
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2007-06-04, § 201
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-04-10
• Motion från centerpartiet (c), 2007-02-26
––––

Ordförandens sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Sekreterares sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida

2007-06-18

34

Dnr 99/07 030

§ 175 Svar på enskild motion (c) om testgrupp för
Sundsvalls kommuns hemsida
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

bifalla motionen.

Bakgrund
Hanna Häggström (c) önskar att en testgrupp inrättas för att gå igenom
och lämna utlåtande om kommunens hemsida.
Kommunstyrelsekontoret arbetar målmedvetet med att förbättra
www.sundsvall.se, särskilt när det gäller handikappanpassning och
tillgänglighet. Hemsidan utvärderas med hjälp av olika undersökningar.
Kontoret planerar att komplettera dessa med en undersökning utifrån
olika handikappgruppers behov, samt med enklare utvärderingar med
hjälp av lokala testgrupper, varför motionärens yrkande stämmer helt
överens med kommunstyrelsekontorets egna intentioner.
Överläggning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 18 juni 2007 yrkar Hanna
Häggström (c) bifall till motionen.
Ordföranden förklarar att förslaget bör vara att bifalla motionen och
inte tillstyrka som sägs i förslaget från kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2007-06-04, § 202
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-04-10
• Motion från centerpartiet (c), 2007-02-26
––––
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Dnr 42/07 030

§ 176 Svar på motion (sd) om så kallade stödlärare
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar efter votering enligt kommunstyrelsens
förslag
att

avslå motionen.

Bakgrund
Sverigedemokraterna föreslår i motionen att det vid varje skola ska
finnas minst en stödlärare som har till uppgift att stötta elever och fånga
upp dem som mår dåligt och behöver extra stöd. Sverigedemokraterna
yrkar att kommunfullmäktige bifaller motionen och snarast tillsätter en
utredning hur motionen på bästa sätt kan praktiseras, för att sedan verkställas senast under höstterminen år 2008.
Motionen har beretts av barn- och utbildningsnämnden. Nämnden föreslår att motionen ska avslås med motiveringen att det inom skolan redan finns personal som har i uppdrag att stödja elever. Barn- och utbildning anser att det är att föredra att arbeta för att de resurser som
redan finns på bästa sätt kommer den aktuella elevgruppen till del framför att anställa ytterligare en yrkeskategori med samma uppdrag.
Kommunstyrelsekontoret har inga invändningar mot barn- och utbildningsnämndens förslag. Genom att nämnden redan bedriver ett arbete
inom området anser kommunstyrelsekontoret att frågan inte ska utredas.
Överläggning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 18 juni 2007 yrkar Håkan
Åslin (sd) bifall till motionen.
Mathias Rex (mp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Martin Johansson (s) yrkar avslag på motionen och bifall till kommunstyrelsens förslag.
Inlägg görs av Stefan Alm (m) och Eva Lohman (m).
Ordföranden ställe de två yrkandena mot varandra
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o Bifall till motionen
o Bifall till kommunstyrelsens förslag, dvs. avslag på motionen
Han finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsproposition. Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar Ja.
Den det ej vill röstar Nej. Vinner Nej har kommunfullmäktige beslutat
att bifalla motionen.
Resultatet blir 76 ja och 3 nej samt 2 frånvarande, bilaga 4. Kommunfullmäktige har således beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2007-06-04, § 203
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-05-08
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2007-03-28, § 26
• Barn- och utbildningskontorets skrivelse 2007-03-06
• Motion (sd) om så kallade stödlärare, 2007-01-29
––––
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Dnr 96/07 030

§ 177 Svar på motion (c) Riv upp besparingsbeslutet på vägbelysningen
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förlag
att uttala att frågan om kommunens engagemang i finansiering av
belysning av vägverksvägar och enskilda vägar får övervägas i
arbetet med ny belysningsstrategi;
att det därvid är viktigt med en dialog med boende längs de berörda
sträckorna för att bättre anpassa belysningen till dagens behov; och
att motionen därmed anses besvarad.
Bakgrund
Centerpartiet har lämnat in en motion angående besparing på vägbelysningen. Centerpartiet föreslår i motionen att kommunfullmäktige river
upp beslutet från 2004 om besparing på vägbelysningen. Vidare föreslås att kommunstyrelsen får i uppdrag att inleda en dialog med de boende längs de berörda sträckorna att bättre anpassa belysningen till dagens behov. Avslutningsvis föreslås att kostnaden för belysningen längs
de aktuella sträckorna inarbetas i budget 2008.
Överläggning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 18 juni 2007 yrkar Mats
Mehlin (c) bifall till kommunstyrelsens förslag.
Inlägg görs av Hans Lennart Wormbs (m) och K Lennart Andersson
(s).
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2007-06-04, § 204
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-05-23
• Fastighetsnämndens protokoll 2007-04-26, § 51 med skriftlig reservation (m) i bilaga
• Fastighetskontorets skrivelse 2007-04-12
• Motion (c) om Riv upp besparingsbeslutet på vägbelysningen,
2007-02-26
––––
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Dnr 1/07 102

§ 178 Valärenden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

Ordförandens sign

Justerandes sign

att

till ny ledamot av gode män i jordbruks- och skogsbruksfrågor
efter Hans Eric Bergman (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 ny ledamot i presidiekonferensen efter Lars Henningsson
(sd) för återstående del av valperioden utse Håkan Åslin (sd),
Gamla Vägen 82, 862 32 Kvissleby;

att

till ny ersättare i nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning
och integration efter Per Ström (v) för återstående del av valperioden utse Karin Hasselgren (v), Lotsgatan 18 A, 856 41
Sundsvall;

att

till ny ledamot i kultur- och fritidsnämnden efter Jan Sundin (v)
för återstående del av valperioden utse Niklas Högdahl (v),
Bågevägen 101 D, 856 53 Sundsvall;

att

till ny ledamot i fastighetsnämnden efter Jan Sundin (v) för
återstående del av valperioden utse Ingela Högdahl (v), Bågevägen 101 D, 856 53 Sundsvall;

att

till ny ledamot i arvodeskommittén efter Jan Sundin (v) för
återstående del av valperioden utse Erik-Olov Sundkvist (v),
Västra Långgatan 51, 852 37 Sundsvall;

att

till ny ersättare i valnämnden efter Jan Sundin (v) för återstående del av valperioden utse Andreas Lundholm (v), Nackstavägen 21 C, 853 52 Sundsvall;

att

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

bifalla Olle Åkerlunds (s) avsägelse av uppdraget som ledamot
i Norra Kajen Exploatering AB; samt

att

till ny ledamot i Norra Kajen Exploatering AB utse Cathrine
Edström (s), Rörgatan 68, 852 39 Sundsvall.

Bakgrund
Fyllnadsval ska förrättas efter Hans Eric Bergman (s) som gode män i
jordbruks- och skogsbruksfrågor (avlidit).
Peder Björk (s) befriades 2007-04-23 från uppdraget som ersättare i
socialnämnden.
Lars Henningsson (sd) befriades 2007-05-28 från uppdraget som ledamot i presidiekonferensen.
Per Ström (v) befriades 2007-05-28 från uppdraget som ersättare i
nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration.
Jan Sundin (v) befriades 2007-05-28 från uppdragen som ledamot i
kultur- och fritidsnämnden, fastighetsnämnden, arvodeskommittén och
ersättare i valnämnden.
Jan Norin (mp) befriades 2007-05-28 från uppdraget som ersättare i
fastighetsnämnden.
Olle Åkerlund (s) har avsagt sig uppdraget som ledamot Norra Kajen
Exploatering AB.
Överläggning
Kompletterande förslag lämnas av Olle Åkerlund (s) avseende Ulf
Sjölinder (s) som efterträder Hans-Eric Bergman och Cathrine Edström
(s) som efterträder OlleÅkerlund.
Presidiet förklarar att sd föreslår Håkan Åslin (sd) till presidiekonferensen.
Inlägg görs av Sverker Ottosson (mp) och förtydligande lämnas av
stadsjuristen avseende Andreas Lundholm (v) som föreslås efterträda
Jan Sundin (v) i valnämnden.
Beslutsunderlag
•
Presidiekonferensens skrivelse 2007-06-15
––––
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Dnr 162/07 031

§ 179 Svar av kommunstyrelsens ordförande Anita
Bdioui (s) på en interpellation 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?

Efter inlägg av interpellanten och svarande förklaras interpellationsdebatten vara avslutad.
––––
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Dnr 167/07 031

§ 180 Svar av kommunstyrelsens ordförande Anita
Bdioui (s) på en interpellation 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?

Efter inlägg av interpellanten och svarande förklaras interpellationsdebatten vara avslutad.
––––

Ordförandens sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Sekreterares sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida
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Dnr 219/07 031

§ 181 Svar av socialnämndens ordförande Lena
Österlund (s) på en interpellation 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?

Efter inlägg av interpellanten och svarande förklaras den delen av interpellationsdebatten avslutad.
Därefter följer inlägg av Eva Lohman (m).
––––

Ordförandens sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Sekreterares sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida

2007-06-18

43

Dnr 262/07

§ 182 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Anita Bdioui (s) från Stefan Alm (m)
om köp av en fastighet
Med kommunfullmäktiges medgivande framställer Stefan Alm (m) den
18 juni 2007 en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Anita
Bdioui (s) om köp av fastighet där Jaktfalkens bedriver verksamhet.
Interpellationen avslutas med följande frågor:
•
•

Anser du det är ett korrekt sätt för en nämnd att fatta beslut på att
köpa en fastighet för sju miljoner kronor utan ens ha en skriftlig information på dagordningen?
Är detta vad du i media kallar för att ni är ansvarsfull över kommunens ekonomi?

Ordföranden meddelar att interpellationen kommer att besvaras vid ett
kommande sammanträde.
––––

Ordförandens sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Sekreterares sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida
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Dnr 202/07 102

§ 183 Anmälan av länsstyrelsens röstsammanräkningsprotokoll för efterträdarval i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att till sina handlingar lägga länsstyrelsens beslut den11 juni 2007 utvisande följande:
Ny ledamot för Sverigedemokraterna efter Lars Henningsson är Håkan
Åslin.
––––

Ordförandens sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Sekreterares sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida
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§ 184 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
––––

Ordförandens sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Sekreterares sign

Utdragsbestyrkande

