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Tid
Ajournering

Kl. 13.00-17.15
14.55-16.00

Plats

Kommunfullmäktigesalen i kommunhuset, Norrmalmsgatan 4

Beslutande

Närvarande ledamöter och ersättare enligt bilaga 1

Sekreterare

Åke Svensson

Justeras

2007-12-03

Underskrifter

sekr.

Åke Svensson

Karin Nyman

§§ 238-258, 260-261

§ 259

ordf.

Fredd Sandberg
§§ 238-247, 249-261

Hans Lennart Wormbs
§ 248

just.

Per Magnus Forsberg

Hans Forsberg Svensson

Protokollet omfattar §§ 238–261

Tillkännagivandet angående justering av detta protokoll anslaget på
Sundsvalls kommuns anslagstavla i Sundsvalls kommunalhus
2007-12-03, betygar
Ex officio

Åke Svensson
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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 Per Magnus Forsberg och Hans Forsberg
Svensson, med Ronny Frövall och Sigge Godin som ersättare i
händelse av förhinder för Per Magnus Forsberg och Hans
Forsberg Svensson.
Noteras att § 242, Teater Västernorrland ger ett stycke ur pjäsen
"Svårast är det med dom värdelösa", behandlas efter § 251.
Noteras att fullmäktiges 1:e vice ordförande Hans Lennart Wormbs
tjänstgör som ordförande under § 248.
––––

Ordförandens sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Sekreterares sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

§ 239

Sammanträdesdatum

Sida

2007-11-26

3

Information från kommundirektören

Kommundirektören informerar om aktuella frågor:
Integration i arbetslivet
I en ny skrift från Sveriges kommuner och landsting (SKL) med titeln
”Introduktionsarbete i sju kommuner – om konsten att synliggöra
kunskaper hos nyanlända” ingår Sundsvalls kommun som ett gott
exempel. Exempel på aktiviteter:
o Nytt introduktionsprogram i Sundsvall, tillämpas sedan
januari 2007.
o Introduktionsarbete i kommunen
o Yrkesbedömning av nyanlända.
Sundsvallselever i yrkesmästerskap i Japan
Helene Ögren och Sandra Wikman, elever vid Sundsvalls gymnasium,
som tidigare i år blev svenska mästare i omvårdnad vid yrkes-SM,
deltar i det svenska yrkeslandslaget vid ”Workskills Competition” i
Japan nu i november.
Statistik från Sundsvalls närpolisområde
Samarbetet mellan olika myndigheter för att öka tryggheten i
stadskärnan börjar ge resultat. Tabellen nedan, från Sundsvalls
närpolisområde, visar att antalet anmälda brott tenderar minska. Det är
ovanligt i landet, och sporrar till fortsatta insatser.

Antalet anmälda brott
Våldsbrott
Tillgrepp/skadegörelse

2006
6.898
1.264
5.031

2007
6.027
1.171
4.572

Differens
- 13 %
- 7%
- 9%

Nätverk kring affärsområdet bank, försäkring och pensioner
I Sundsvall finns landets mest omfattande bank-, försäkrings- och
pensionsverksamhet utanför storstäderna. Mer än 2 000 personer
arbetar inom området, med spetskompetens inom bl.a. pensioner,
skadereglering, kundcentra, IT-stöd och administration. Ett nätverk
mellan offentliga organisationer och det privata näringslivet i Sundsvall
har bildats. Man har visionen att genom tillväxt och kreativ samverkan
utveckla Sundsvallsregionen till Nordens ledande kompetenscentrum
inom bank, försäkring och pension.
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Centrum för forskning om ekonomiska relationer (CER)
Nätverket ovan kommer att verka för ett forskningsinstitut med
inriktning på bank-, försäkrings- och pensionsfrågor vid
Mittuniversitetet. Detta ska finansieras av Mittuniversitetet, offentliga
organisationer och det privata näringslivet.
E4 Sundsvall är viktig för Sverige
Just nu pågår förberedelser inför regeringens infrastrukturproposition i
mars. Från Sundsvall har en rad argument samlats och framförts, som
talar för att en ombyggnad av E4 Sundsvall bör prioriteras. Exempel på
argument:
Trafiksäkerhet:
• Ett av landets 100 farligaste vägavsnitt
• Korsas av 10 000 oskyddade trafikanter/dygn
• 58 plankorsningar
Framkomlighet:
• Helsingborg-Myre 920 km = 0 trafiksignaler
Myre-Sundsvall 22 km = 12 trafiksignaler
• Låg snittfart och köbildning
Ett lönsamt projekt:
• 1,90 kr tillbaka till samhället på varje satsad krona
• Utveckling för en av landets viktigaste exportregioner
Ett starkt OPS-projekt:
• Kommunal medfinansiering, externa intressenter
• Väl förberett, snabb start redan 2009
• 8 av 10 sundsvallsbor stödjer E4 Sundsvall
Viktigt för investeringar i regionen:
• Sundsvall investerar 18,1 miljarder kronor
• Investeringar i infrastruktur ökar produktiviteten
• Bättre infrastruktur är nyckelfråga för näringslivet
E4 Sundsvall är nyckeln till en helhetslösning:
• Minskat tryck på centrala Sundsvall
• Direkt access till ny kombiterminal i norr
• Nytt resecentrum, nedgrävd järnväg
• Triangelspår för järnväg till ny kombiterminal och nationell hamn
• Ny lösning för virkestransporter till industri
• Ny lösning för handelscentrat i Birsta
––––

Ordförandens sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Sekreterares sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

§ 240

Sammanträdesdatum

Sida

2007-11-26

5

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, samt att om frågan inte ställs till någon särskild ledamot,
kommer svar att lämnas av den ledamot som presidiet finner lämplig.
o Birgit Andersson, Neurologiskt handikappades förening (NHR) och
Kommunala handikapprådet (KHR), frågar hur kommunen anser att
frågan om handikapptillgänglighet vid entréer till byggnader i
centrala Sundsvall ska lösas.
Leif Nilsson (s), ordförande i stadsbyggnadsnämnden, besvarar frågan.
Planering och prioritering av åtgärder pågår. Tillgänglighetsfrågor är
prioriterade under 2008, och det är viktigt att samarbeta med såväl
fastighetsägare som andra intressenter, samt Boverket.
o Maria Holmberg och B Theding, FUB, RBU, Föreningarna Autism,
Attention och Hjärnkraft, frågar om huruvida budgeten för
personliga assistenter bör justeras, eftersom den varje år överskrids.
Lena Österlund (s), ordförande i socialnämnden, besvarar frågan. Hon
framhåller att nämnden alltid fått täckning för sina kostnader för
personliga assistenter, och kommer att få det även för 2007. För
närvarande har man i uppdrag att se över möjligheterna att omfördela
budgeten utifrån olika demografiska faktorer.
o B-O Löwenstein och Anders Eriksson, Folkets Röst Demokratiska
Partiet, frågar hur mycket av de medel som sparas genom de
aktuella skolnedläggningarna, som kommer att satsas på stöd till
elever med särskilda behov.
Martin Johansson (s), ordförande i barn- och utbildningsnämnden,
besvarar frågan. De besparingar som görs avser endast lokaler. De
medel som sparas in kommer att användas till personal, inklusive
specialpedagoger. Den exakta andelen kan dock inte anges ännu.
Ordföranden konstaterar därefter att det inte finns fler frågor från
allmänheten.
––––
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Korta frågor – korta svar

o Lars Persson (fp) frågar om hur många lärare i Sundsvall som deltar
i det s k “Lärarlyftet”, och hur Sundsvalls kommun ställer sig till
satsningen.
Martin Johansson (s), ordförande i barn- och utbildningsnämnden,
återkommer med svar vid ett senare tillfälle.
o Tom Emanuelz (m) frågar vem som är ansvarig för tumultet vid den
nyligen genomförda Julgalan i Nordichallen.
Lena Österlund (s), ordförande i socialnämnden, svarar på frågan.
Ansvaret för garderobshantering m.m. vilar på arrangören av
evenemanget.
o Maria Lilja (fp) ställer två frågor: 1) med anledning av kommande
start av ett äldrecenter för finsktalande: hur ser kommunen på
boenden för äldre med annan utländsk bakgrund, samt 2)
kvinnojouren tar inte emot drogpåverkade kvinnor: vilket stöd får
de i stället?
Lena Österlund (s), ordförande i socialnämnden, svarar på frågorna.
1) Kommunen har ansvar för att ordna äldreomsorg för alla, oavsett
bakgrund. Om specialbehov uppstår inom större språkgrupper, kommer
man att analysera detta.
2) Ingen ställs utan hjälp. Drogpåverkade kvinnor, som ej omedelbart
kan få komma till kvinnojouren, erbjuds annat boende.
o Gunilla Molin (kd), frågar om besparingar på gatubelysning redan
börjat genomföras, trots att belysningsstrategin för Sundsvall ännu
ej lagts fast.
Claes Stockhaus (v) meddelar att ordföranden i fastighetsnämnden
återkommer med svar vid ett senare tillfälle.
o Habib Effati ( ), ställer två frågor: 1) Vilka normer gäller vid urval
av filmer m.m. som visas vid undervisning i Sundsvalls skolor,
samt 2) angående den planerade nedläggningen av Nacksta skola:
kan kooperativ drift vara ett sätt att undvika nedläggning?
Martin Johansson (s), ordförande i barn- och utbildningsnämnden,
svarar på frågorna. 1) Det är inte en politisk uppgift att se över vilket
material som används vid undervisning i skolorna. 2) Man kommer att
besöka de aktuella skolorna och lyssna på synpunkter och idéer som
finns.
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o Börje Bergström (s) frågar om friskolor och elever med särskilda
behov. Finns det friskolor som är beredda att arbeta med dessa
elever?
Martin Johansson (s), ordförande i barn- och utbildningsnämnden,
svarar på frågan. Hans generella bild av läget är att så sällan är fallet.
o Håkan Åslin (sd) frågar vad som kommer att hända med de lokaler
som blir tomma, då ett antal skolor läggs ned.
Martin Johansson (s), ordförande i barn- och utbildningsnämnden,
svarar på frågan. Lokalerna, som förvaltas av Fastighetsnämnden,
frigörs för andra ändamål.
o Tom Emanuelz (m) återkommer till frågan om tumultet vid Julgalan
i Nordichallen. Hur kan man hantera framtida evenemang?
Fredd Sandberg (s), styrelseordförande i Sundsvall Arena AB, svarar på
frågan. Det inträffade kommer att diskuteras vid ett kommande
styrelsemöte, eftersom bolaget ansvarar för att hyra ut Nordichallen till
olika arrangörer.
o Stefan Alm (m), frågar om interpellationsdebatter kan lyftas till en
tidigare punkt på kommunfullmäktiges dagordning.
Ordföranden svarar att detta kan diskuteras i presidiekonferensen.
Hans Lennart Wormbs (m) framhåller att frågan diskuterats tidigare,
men att man då beslutade att debatterna skulle ligga sist i programmet.
o Linnéa Kjellman (c), frågar hur kommunen kan agera i frågan om
Landstinget Västernorrlands aviserade besparingar inom
mödravården, då dessa kan komma att påverka även
Ungdomsmottagningarna.
Lena Österlund (s), ordförande i socialnämnden, svarar på frågan. I
Sundsvall ansvarar barn- och utbildningsnämnden för
Ungdomsmottagningen. Vad som kan och bör göras måste analyseras
ytterligare.
Lena Österlund korrigerar också ett sakfel från en interpellationsdebatt
vid föregående fullmäktigesammanträde. Hon hänvisade då till
socialtjänstlagen, vilket var felaktigt. Den korrekta hänvisningen skulle
ha varit socialtjänstförordningen.
o Håkan Åslin (sd) frågar vilken beredskap kommunen har avseende
tillgång till skolor, om det skulle ske en befolkningsökning med
ökat antal skolbarn som följd.
Martin Johansson (s), ordförande i barn- och utbildningsnämnden,
svarar på frågan. Det finns gott om skolor i Sundsvall om man räknar in
friskolorna, varför en befolkningsökning inte torde bli något problem.
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o Martin Johansson (s) frågar kristdemokraternas gruppledare hur
man ställer sig i frågan om vårdnadsbidrag. I Sundsvall har
oppositionen lämnat in en gemensam motion i frågan, men i
riksdagen är man inte överens.
Hans Brynielsson (kd) svarar på frågan. Motionen är lagd utifrån de
kunskaper som fanns när den skrevs. Det är för närvarande inte klart
hur allianspartiernas förslag på riksdagsnivå kommer att se ut.
Inlägg görs också av Lars Persson (fp), som framhåller att riksdagen
öppnar en möjlighet, som Sundsvall bör dra nytta av.
––––
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§ 242 Teater Västernorrland ger ett stycke ur
pjäsen "Svårast är det med dom värdelösa"
Som en del i kommunens mångfaldsarbete erbjuds fullmäktige en
teaterföreställning. Skådespelare från Teater Västernorrland spelar upp
delar av föreställningen ”Svårast är det med dom värdelösa”, som
handlar om allas lika värde. I fokus står en funktionshindrad ung
kvinna och hennes personliga assistent.

––––
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Dnr 245/05 141

§ 243 Tjänstedeklarationer i Sundsvalls kommun
– mål, syfte, regler och rutiner
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

fastställa begreppet Tjänstedeklaration;

att

fastställa att tjänstedeklarationerna ska ha gemensam layout;
samt

att

fastställa förslaget på genomförande.

Bakgrund
Kommunstyrelsekontoret har tagit fram förslag till mål, syfte, regler
och rutiner för tjänstedeklarationer. Rutinerna och reglerna för
tjänstedeklarationer i Sundsvalls kommun bör gälla både förvaltningar
och bolag, då det för medborgare och kunder inte är intressant om
Sundsvalls kommun valt förvaltning eller bolag som driftform.
Kommunstyrelsekontoret anser att arbetssättet kompletterar det traditionella budgetarbetet för att hitta en balans mellan brukarnas krav,
politisk vilja och tillgängliga resurser.
Överläggning
Kommunstyrelsens finansutskott 6 november 2007, § 236

Finansutskottet enades om att revidera den andra att-satsen i
kommunstyrelsekontorets förslag så att kommunfullmäktige fastställer
att tjänstedeklarationerna ska ha gemensam layout.
Kommunstyrelsen 12 november 2007, § 272

Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2007-11-12, § 272
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-10-26
• Tjänstedeklaration
––––
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Dnr 328/07 040

§ 244 Förslag till ny arbetsprocess för mål och
resursplan samt revidering av Regler för styrning
och uppföljning av mål och resurser i Sundsvalls
kommun
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
att

godkänna förslag till ny arbetsprocess för partiernas framtagande
av förslag till mål och resursplan;

att

uppdra åt kommunstyrelsen att beräkna mera exakta kostnadsökningar för den nya arbetsprocessen för framtagande av mål
och resursplan samt återkomma med förslag på finansiering;

att

fastställa revidering av Regler för styrning och uppföljning av
mål och resurser i Sundsvalls kommun att gälla från den
1 januari 2008; samt

att

uppdra åt kommunfullmäktiges demokratiberedning att utreda
om fullmäktigeberedningar skall ingå i arbetsprocessen för framtagande av partiernas förslag till mål och resursplan.

Bakgrund
Kommunstyrelsen fick i mål- och resursplan 2008-2010 (beslutad av
kommunfullmäktige 2007-06-18, § 167) i uppdrag att ta fram förslag på
en ny arbetsprocess för att ta fram partiernas förslag till mål och
resursplan (MRP).
Förslaget innebär en helt ny arbetsprocess. Det politiska arbetet startar i
mars månad med processvisa seminarier för ledamöter i fullmäktige,
styrelser och nämnder. Därefter fortsätter arbetet inom respektive parti
med att ta fram partiets MRP-förslag till mitten av maj. I detta arbete
bistås partierna med sekretariat- och utredningsstöd.
Förslaget innebär, jämfört med nuvarande arbetsprocess, att direktiv
som fastslås i kommunstyrelsen i februari, nämndernas underlag för de
kommande tre åren samt budgetberedning utgår.
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Den nya arbetsprocessen medför en kostnadsökning som kommunstyrelsekontoret grovt uppskattar till ca 700 tkr. Samtidigt uppskattas
att total intern arbetstid inom förvaltningar och bolag minskar med
minst 500 timmar, motsvarande 200 tkr.
Förslaget föranleder förändringar i Regler för styrning och uppföljning
av mål och resurser i Sundsvalls kommun. I samband med översynen
av reglerna har kommunstyrelsekontoret även identifierat ett antal förslag till förbättringar eller förtydliganden av avseende andra delar av
reglerna.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2007-11-12, § 273
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-10-25
• Bilaga 1: PM Beskrivning av förslag till ny arbetsprocess för
partiernas framtagande av MRP-förslag
• Bilaga 2: Förslag till reviderade ”Regler för styrning och uppföljning av mål och resurser i Sundsvalls kommun”
• Bilaga 3: Nuvarande ”Regler för styrning och uppföljning av mål
och resurser i Sundsvalls kommun” – Kommunal författningssamling 02-28
––––
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Dnr 425/07 251

§ 245 Exploateringskalkyl, delar av Sidsjö 2:1 och
2:3, Bo Klok hus öster om Södra Bergets
företagsby
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna upprättad exploateringskalkyl;

att

anvisa stadsbyggnadsnämnden 2 385 000 kronor för att genomföra exploatering av delar av Sidsjö 2:1 och 2:3, Bo Klok hus
öster om Södra Bergets företagsby, i enlighet med föreliggande
kalkyl;

att

täcka anslaget med tomtlikvider; samt

att

bemyndiga stadsbyggnadsnämnden försälja del av fastigheterna
Sidsjö 2:1 och 2:3, för sjuhundra (700) kronor per m2 bruttoarea
(m2 BTA) till respektive exploatör inom området.

Bakgrund
Stadsbyggnadsnämnden har 2007-09-26 § 261 antagit upprättat förslag
till exploateringskalkyl för delar av Sidsjö 2:1 och 2:3, Bo Klok hus,
öster om Södra Bergets företagsby. Kommunstyrelsekontoret föreslår
att stadsbyggnadsnämnden anvisas 2 385 000 kronor för att genomföra
exploateringen enligt upprättad kalkyl och att anslaget täcks med tomtlikvider.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2007-11-12, § 276
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-10-03
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2007-09-26, § 261
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2007-09-11 med exploateringskalkyl och karta
––––
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Dnr 420/05 006

§ 246 Ändring av bolagsspecifika ägardirektiv för
Mitthem AB i syfte att möjliggöra vissa sociala
insatser m.m.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
att

ändra verksamhetsdirektiven i de bolagsspecifika ägardirektiven
för Mitthem AB i enlighet med kommunstyrelsekontorets
skrivelse daterad 29 oktober 2007, dock med den ändringen att
den andra punkten i ändringsförslaget ges följande innehåll:
• I samråd med kommunens styrelse och nämnder bedriva eller
samverka i projekt i bostadsområden som är i behov av stöd
eller hjälp eller som av annat skäl behöver utvecklas. I ett
sådant arbete kan – förutom föreningar – även kommunens
övriga bolag samt Sundsvall-Timrå räddningstjänstförbund
och Nordiska Kammarorkestern Sundsvall ingå.

Bakgrund
Fullmäktige antog den 28 november 2005, § 534, bolagsspecifika
ägardirektiv för bl.a. Mitthem AB. Direktiven är uppdelade i verksamhetsdirektiv respektive ekonomiska direktiv. Genom beslut den 18 juni
2007, § 167, i samband med att fullmäktige beslutade om Mål- och
resursplan för 2008 med plan för 2009-2010, uppdrog fullmäktige åt
kommunstyrelsen att skriva in i ägardirektiven för Mitthem AB att
bolaget skall ta ett socialt ansvar i de områden bolaget verkar inom.
Den 28 november 2005, § 535, beslutade fullmäktige om ändring av
Mitthem AB:s bolagsordning. Motsvarande beslut har även fattats av
Mitthem AB:s årsstämma och bolagsordningen i dess nya lydelse är
registrerad i näringslivsregistret. Bland annat gjordes ett tillägg till bestämmelsen om bolagets verksamhetsföremål på så sätt att det numera
anges att bolaget bl.a. skall delta i arbetet för att utveckla kommunen
och dess bostadsmarknad. Tillägget grundades på att bolaget redan
dessförinnan bedrev sådant arbete och att detta har ansetts vara till nytta
för både bolaget och kommunen. Något sådant uppdrag för bolaget
följer dock inte av ägardirektiven varför ett tillägg bör göras till verksamhetsdirektiven i denna del.

Ordförandens sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Sekreterares sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida

2007-11-26

15

Överläggning
Kommunstyrelsen 12 november 2007, § 279
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar João Pinheiro (s) att ett
tillägg görs i den andra punkten i ändringsförslaget så att Mitthem AB,
förutom att bedriva projekt, även har möjlighet att samverka i projekt.
Kommunstyrelsen beslutar enligt João Pinheiros yrkande.
Kommunfullmäktige
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 november 2007 görs
inlägg av Erland Solander (m), Anita Bdioui (s) och Börje Bergström
(s).
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2007-11-12, § 279
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-10-29 med bilaga:
Föreslagen ändring av verksamhetsdirektiven i de bolagsspecifika
ägardirektiven för Mitthem AB
–––
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Dnr 436/04 105

§ 247

Bolag för scenkonst i Västernorrland

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag

Ordförandens sign

Justerandes sign

att

bilda ett aktiebolag för scenkonst med föreslagen firma Scenkonst Västernorrland Aktiebolag;

att

godkänna i bilaga redovisat förslag till aktieägaravtal, dock med
den ändring i punkt 8 andra stycket som kommunstyrelsen
beslutat om;

att

godkänna i bilaga redovisat förslag till bolagsordning;

att

Sundsvalls kommun tecknar aktier motsvarande 40 procent av
bolagets aktiekapital till en köpeskilling av 2 000 000 kr;

att

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

att

bemyndiga kommunstyrelsen att i samråd med Landstinget i
Västernorrlands län ansvara för genomförandet av bolagsbildningen och att därvid vidta de åtgärder och träffa de överenskommelser som erfordras;

att

i särskilt beslut under rubriken valärende utse två ledamöter till
bolagets styrelse av vilka den ene även skall vara vice styrelseordförande i bolaget;

att

i särskilt beslut under rubriken valärende utse en lekmannarevisor med suppleant;

att

i övrigt låta ärendeskrivelsen den 26 augusti 2007 gälla som
underlag för genomförandet av bildandet av Scenkonst Västernorrland Aktiebolag och avvecklingen av de befintliga institutioner som skall ingå i bolaget; samt
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bemyndiga kommunjuristerna Arne Mattisson och Johan
Lindeberg att var för sig efter samråd med Landstinget i Västernorrlands län göra de ytterligare mindre ändringar i bolagsordningen för Scenkonst Västernorrland Aktiebolag som kan
erfordras för bolagets registrering;

Bakgrund
Hösten 2006 fattade Landstingsfullmäktige i Västernorrland och
kommunfullmäktige i Sundsvall ett principbeslut om att bilda en
gemensam organisation för länsinstitutionerna inom musik, teater, dans
och film. 1 Vidare beslutades att den gemensamma verksamheten skulle
organiseras och bedrivas inom ramen för ett aktiebolag med säte i
Sundsvall. För att leda det förberedande arbetet bildades en styrgrupp
med representanter från både landstinget och kommunen. Det löpande
arbetet har utförts av en förordnad projektledare. Från kommunstyrelsekontorets sida har vidare personal från ekonomiavdelningen och juristenheten deltagit. Ekonomiavdelningen har därvid haft samråd med
ekonomiavdelningen vid landstinget och diskuterat fram gemensamma
förslag i ekonomiska frågeställningar. Juristenheten har biträtt bl.a. vid
utformningen av förslag till bolagsordning och aktieägaravtal. Därutöver har projektledaren konsulterat ett antal sakkunniga, bl.a. företrädare för andra bolag med motsvarande verksamhet och ägarbild,
företrädare för arbetsgivarorganisationen Svensk Scenkonst samt
kommunens revisorer KPMG Bohlins AB.
Överläggning
Kommunstyrelsen 12 november 2007, § 281
Vid kommunstyrelsens sammanträde redogör stadsjuristen för en
kompletterande skrivelse från kommunstyrelsekontoret i vilken det på
hemställan från landstinget föreslås en ändring av punkt 8, andra
stycket, i det föreslagna aktieägaravtalet.
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen ställer sig bakom den
ändring som föreslås i kommunstyrelsekontorets kompletterande
skrivelse.
Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag.

1

Kommunfullmäktige i Sundsvall den 25 september 2006, § 722, och
Landstingsfullmäktige i Västernorrlands län den 25 oktober 2006, § 154.
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Kommunfullmäktige
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 november 2007 yrkar
Ingeborg Wiksten (fp) bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kim G Ottosson (v) yrkar också bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2007-11-12, § 281
• Kompletterande skrivelse från kommunstyrelsekontoret
2007-11-09
• Arvodeskommitténs förslag 2007-11-09
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-09-25
• Bilaga 1: Ärendeskrivelse - Bolag för scenkonst i Västernorrland
• Bilaga 2: Aktieägaravtal mellan Sundsvalls kommun och Landstinget i Västernorrlands län
• Bilaga 3: Bolagsordning för Scenkonst Västernorrland AB
––––
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Dnr 469/07 024

§ 248 Förslag till utökat uppdrag för kommunfullmäktiges ordförande
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

arvodet till kommunfullmäktiges ordförande höjs från 35 % till
50 % av grundbeloppet vilket motsvarar 22 704 kronor/månad,
samt

att

avseende arbetsuppgifter för fullmäktiges ordförande hänvisa till
de fyra punkter finansutskottet beslutat om den 23 oktober 2007,
§ 231, och därmed de politiska partierna är överens om.

Bakgrund
Finansutskottet har diskuterat innehållet och nivån för ordförandeskapet
i kommunfullmäktige. Diskussionen bygger på ett förslag som
gruppledarna för (s), (v), (mp), (m), (fp), (kd) och (c) är överens om.
Överläggning
Kommunstyrelsens finansutskott 23 oktober 2007, § 231
Av diskussionen framgår att utskottet rekommenderar att kommunfullmäktiges ordförande ska:
a) Förbereda, genomföra och efterarbeta kommunfullmäktiges
sammanträden.
b) Fortsätta att vara presidiekonferensens ordförande.
c) "Representera" kommunen.
d) Och dessutom vara demokratiberedningens ordförande.
För detta rekommenderar utskottet att kommunfullmäktiges ordförande
erhåller en ersättning som motsvarar 50 % av en heltid, plus 15 % mot
dagens ersättningsnivå. Den 15 %-iga ökningen får tas utöver ram.
Utskottet enas om att överlämna ärendet till arvodeskommittén för
beredning. Ärendet ska behandlas av kommunfullmäktige i november
2007.
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Kommunstyrelsen 12 november 2007, § 282
Reinhold Hellgren (c) och Anita Bdioui (s) anför att ”det internationella
arbetet” inte fanns med i det underlag som diskuterades i finansutskottet.
Kommunfullmäktige
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 november 2007 yrkar
Christina Nordenö (s), ordförande i arvodeskommittén, inledningsvis
bifall till arvodeskommitténs förslag.
Reinhold Hellgren (c) yrkar bifall till arvodeskommitténs förslag samt
yrkar att ytterligare en att-sats läggs till för att förtydliga vad som ingår
i uppdraget för kommunfullmäktiges ordförande. Det internationella
arbetet bör ej ingå i uppdraget, då detta är föremål för utredning på
initiativ av kommunstyrelsens finansutskott. Han föreslår följande
lydelse:
“Att avseende arbetsuppgifter för fullmäktiges ordförande hänvisa till
de fyra punkter finansutskottet beslutat om, och därmed de politiska
partierna är överens om.”
Hans Lennart Wormbs (m) yrkar bifall till arvodeskommitténs förslag.
Inlägg görs Reinhold Hellgren (c).
Håkan Åslin (sd) yrkar avslag till arvodeskommitténs förslag.
Jan-Olov Sellén (c) yrkar bifall till arvodeskommitténs förslag, men
framför att det i protokollet bör tydliggöras ytterligare hur stor ökning
av ersättningen för kommunfullmäktiges ordförande som avses i
beslutet:
Ökningen från 35 % till 50 % ersättningsgrad innebär att arvodet
kommer att vara 42,8 % högre än vad som för närvarande gäller, eller
att ökningen är 15 procentenheter.
Kjell Andersson (s), Christina Nordenö (s) och Reinhold Hellgren (c)
yrkar bifall till arvodeskommitténs förslag, och den nya att-sats som
föreslagits av Reinhold Hellgren (c).
Ordföranden förklarar att han uppfattat att det finns två yrkanden: bifall
till arvodeskommitténs förslag och ny att-sats rörande arbetsuppgifter,
samt avslag till arvodeskommitténs förslag.
Ordföranden ställer de bägge yrkandena mot varandra.
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Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat att bifalla
arvodeskommitténs förslag samt den nya att-satsen rörande
arbetsuppgifter.
Han förklarar att det i protokollet ska noteras det förtydligande om
ökningen av arvodet som Jan-Olov Sellén framförde.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Håkan Åslin (sd) och Jan Björnefax (sd).
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2007-11-12, § 282
• Skrivelse från Arvodeskommittén 2007-11-09
––––
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Dnr 399/07 003

§ 249 Reglemente för Kommunala
pensionärsrådet i Sundsvalls kommun
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
att

med av kommunstyrelsekontoret föreslagen justering fastställa
av kommunala pensionärsrådet föreslagna ändringar i dess
gällande reglemente.

Bakgrund
Kommunfullmäktige beslöt den 17 november 1975 att inrätta ett
kommunalt pensionärsråd. Verksamheten skulle organisatoriskt vara
knutet till socialnämnden och bedrivas i enlighet med vissa särskilt
angivna riktlinjer.
Genom beslut av kommunfullmäktige den 27 januari 1992, § 79,
fastställdes reglemente för kommunala pensionärsrådet. Enligt
reglementet är rådet ett organ för samråd och ömsesidig information
mellan kommunen och företrädare för pensionärernas riksorganisationer i Sundsvalls kommun.
Rådet har inte ställning som kommunal nämnd, men skall ändock
utgöra en viktig kanal för kommunikation mellan kommunen och
pensionärsorganisationerna. Rådet är sammansatt av representanter för
kommunen och pensionärsorganisationerna.
Kommunala pensionärsrådet beslöt 2007-04-12 att genomföra ett par
smärre justeringar i reglementet. Dessa bestod i dels att samråd skall
ske i god tid före beslut och dels att ledamöter valda av kommunen
utses för en tid av fyra år.
Socialnämnden beslöt den 29 augusti 2007, § 130, att godkänna
ändringarna i kommunala pensionärsrådets reglemente samt att
överlämna ärendet till kommunfullmäktige för beslut.
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Överläggning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 november 2007 yrkar
Lena Österlund (s) och Gunilla Molin (kd) bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2007-11-12, § 287
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-10-10
• Socialnämndens protokoll 2007-08-29, § 130
• Socialtjänstens skrivelse 2007-04-24 med reglemente för Kommunala Pensionärsrådet i Sundsvalls kommun, daterad 2007-04-07
––––
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Dnr 166/07 401

§ 250 Revidering av allmänna lokala ordningsföreskrifter
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
att

revidera nu gällande §§ 14 och 18 i ”Allmänna lokala föreskrifter för Sundsvalls kommun” i enlighet med av kommunstyrelsekontoret lämnat förslag; samt

att

beslutet ska följas upp och utvärderas efter ett år.

Bakgrund
Nu gällande lokala ordningsföreskrifter meddelades genom beslut av
kommunfullmäktige den 20 november 1995, § 187.
Nackstagruppen i Sundsvalls kommun, lokalt brottsförebyggande råd,
har lämnat förslag om att även stadsdelen Nacksta ska omfattas av
Sundsvalls kommuns lokala ordningsföreskrifter om förbud mot
alkoholförtäring och kopplingstvång av hundar.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsekontoret och stadsbyggnadskontoret. Kontoren föreslår i skrivelse daterad den 27 juli 2007 följande
lydelse av § 14. Spritdrycker, vin och starköl får inte, annat än i samband med tillåten utskänkning därav, förtäras inom de områden som
angetts i bilaga 3, A-F. De angivna områdena begränsas på följande
sätt:
Centrala Sundsvall: Väg E 4 (jämte Finnkajen), Stora Hamnkajen,
Hamnplan, Hamnträdgården och den planerade småbåtshamnen –
Kolvägen fram mot Centralstationen-Parkgatan-Bergsgatan-Sidsjöbäcken-Selångersån (jämte parkområde vid Västermalms skola)Universitetsallén-området kring Folkets Park och Tonhallen-området
vid kommunalhuset och Tivoliparken upp till Tivolivägen. Stadsdelen
Nacksta: Den yttre gränsen av Axvägen, Nackstavägen och Sallyhillsvägen-Sidsjöbäcken-Bergsgatan. Skönsbergs centrum: Väg E 4Skönsbergsvägen.
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Kvissleby centrum: Väg E 4-Ljungan. Matfors centrum: LjunganEgnahemsvägen samt en linje som utgör förlängning av denna väg mot
Rännövägen-Rännövägen samt en linje som utgör förlängning av denna
väg österut mot Ljungan.
Vi centrum på Alnö: Brovägen-Ekvägen-Prylvägen-Fyrvägen och en
linje som utgör förlängning av denna väg söderut mot RelingsvägenRelingsvägen och en linje från denna väg österut mot RäbbmogatanRäbbmogatan-Färjevägen-Pråmvägen-Brovägen.
Lydelse av § 18
Hundar skall hållas kopplade inom de anläggningar som anges i bilaga
1 och inom de områden som upptas i bilaga 3 A-F. Hundar skall även
hållas kopplade vid vistelse på begravningsplatser.
Överläggning
Kommunstyrelsen 12 november 2007, § 288
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Hans Brynielsson (kd)
återremiss med motiveringen att gränsdragningar i andra stadsdelar bör
studeras.
Leif Nilsson (s) yrkar bifall till samordningsutskottets förslag och att
ärendet skall avgöras i dag.
Lena Österlund (s) föreslår att ärendet inför behandlingen i kommunfullmäktige kompletteras med kartor för övriga områden som behandlas
i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna
Inlägg görs av Eva Lohman (m) och kommentar lämnas av
stadsjuristen.
Ordföranden ställer proposition på om ärendet skall återremitteras eller
avgöras i dag. Hon finner att ärendet skall avgöras i dag. Kommunstyrelsen beslutar därefter att bifalla samordningsutskottets förslag.
Det noteras till protokollett att ärendet bör kompletteras med samtliga
kartbilagor som hör till ordningsföreskrifterna.
Kommunfullmäktige
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 november 2007 yrkar
Gunilla Molin (kd) i första hand att ärendet ska återremitteras, med
motiveringen att alternativ utformning av vissa delar av
bestämmelserna bör diskuteras, bl.a. avseende omfattning, nivå och
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ordalydelse. I andra hand yrkar hon att kommunstyrelsens förslag
avslås.
Leif Nilsson (s), Magnus Sjödin (m) och Reinhold Hellgren (c)
yrkar bifall till förslaget, och att ärendet skall avgöras idag.
Inlägg görs av Anette D Martins (c).
Ordföranden förklarar att han uppfattat följande yrkanden: dels
återremiss av ärendet och att ärendet ska avgöras i dag, dels avslag till
förslaget samt bifall till förslaget.
Ordföranden ställer först yrkandet om återremiss mot yrkandet att
ärendet skall avgöras idag. Han finner att kommunfullmäktige beslutar
att ärendet ska avgöras i dag.
Därefter ställer han de två yrkandena om avslag respektive bifall till
förslaget, mot varandra.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla
förslaget.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets kompletterande skrivelse 2007-11-13
med bilaga, Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Sundsvalls
kommun med kartbilagor i befintlig lydelse
• Kommunstyrelsens protokoll 2007-11-12, § 288
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-07-27 med karta
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2007-09-26, § 243
• Nackstagruppens skrivelse 2007-03-14
––––
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Dnr 490/07 006

§ 251

Sammanträdesschema 2008

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

fastställa följande sammanträdesdagar för 2008, nämligen 28/1,
25/2, 31/3, 28/4, 26/5, 16/6, 29/9, 27/10, 24/11 och 15/12.

Bakgrund
Kommunstyrelsekontoret har tagit fram sammanträdesschema för 2008.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2007-11-12, § 292
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-10-26, rev 2007-11-07
––––
Sammanträdet ajourneras klockan 14.55. Under ajourneringen visas
delar av Teater Västernorrlands föreställning ”Svårast är det med dom
värdelösa” i kommunhusets foajé. Handläggningen återupptas klockan
16.00.
––––
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Dnr 197/07 030

§ 252 Svar på motion (fp) om stärk barnkulturen i
Sundsvall
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
att

bifalla motionen;

att

förslag på hur barn och unga i Sundsvalls kommun på ett bättre
sätt ska kunna ta del av kulturverksamheten, samt finansiering
av dessa förslag, ska ingå i arbetet med mål och resursplan för
2009.

Bakgrund
Folkpartiet liberalerna föreslår i en motion till kommunfullmäktige att
uppdra till kommunstyrelsen att i samråd med barn- och utbildningsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden att återkomma med förslag
på hur barn- och unga i Sundsvall på ett bättre sätt ska kunna ta del av
kulturverksamheten.
Kultur- och fritidsnämnden har 2007-09-17 § 97 beslutat tillstyrka att
fortsatt arbete för att stärka barnkulturen hänförs till huvudprocesserna
Fritid och kultur och Utbildning, samt att motionen därmed anses besvarad.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2007-08-29 att tillstyrka
motionen, samt att föreslå att fortsatt arbete hänförs till huvudprocesserna Utbildning samt Fritid och kultur.
Överläggning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 november 2007 yrkar
Ingeborg Wiksten (fp) och Kim G Ottosson (v) bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2007-11-12, § 252
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-10-10
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• Kultur & Fritids skrivelse 2007-07-30, rev 2007-08-26
• Motion från (fp) Folkpartiet liberalerna
––––
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Dnr 200/07 030

§ 253 Svar på motion (m) om kulturpeng för barn
och unga
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
att

avslå motionen.

Bakgrund
Moderata samlingspartiet föreslår i en motion till kommunfullmäktige
att en kulturpeng årligen avsätts för en årskurs i grundskolan och i
gymnasieskolan, samt att kultur- och fritidsnämnden tillsammans med
barn- och utbildningsnämnden anger riktlinjer för denna kulturpeng,
samt planerar för uppföljning och avrapportering.
Kultur- och fritidsnämnden har 2007-09-19, § 96, beslutat att avstyrka
motionen om kulturpeng för barn och unga. Ett likalydande beslut har
2007-08-29, § 77, fattats av barn- och utbildningsnämnden.
Överläggning
Kommunstyrelsen 12 november 2007, § 284
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Magnus Sjödin (m) bifall
till motionen.
Ordförandena ställer finansutskottets förslag mot Magnus Sjödins
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets
förslag.
Kommunfullmäktige
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 november 2007 yrkar
Stefan Alm (m) bifall till motionen.
Kim G Ottosson (v) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, således
avslag på motionen.
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Stefan Alms
yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet
kommunstyrelsens förslag och således avslår motionen.
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Reservation
Mot beslutet reserverar sig moderaternas fullmäktigegrupp; Benny
Stridsberg (m), Tomas Östman(m), Erland Solander (m), Magnus
Sjödin (m), Hans Lennart Wormbs (m), Eva Lohman (m), Per
Wahlberg (m), Linus Johansson (m), Mikael Gäfvert (m), Else Ammor
(m), Elisabeth Gisslin Burman (m), Tom Emanuelz (m), Stefan Alm
(m), Mats Johan Adner (m), Rodney Engström (m), Bengt-Arne
Lindahl (m) och Per-Magnus Forsberg (m).
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2007-11-12, § 284
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-10-10
• Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2007-09-19, § 96
• Kultur & Fritids skrivelse 2007-07-23, rev 2007-08-26
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2007-08-29, § 77
• Barn- och utbildningskontorets skrivelse 2007-07-23
• Motion från (m) moderaterna 2007-04-18
––––
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Dnr 293/07 030

§ 254 Svar på motion (sd) om utökat stöd för
föreningslivet
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
att

avslå motionen med hänvisning till att kultur- och fritidsnämnden kommer att utreda föreningsbidragets utformning och
hantering.

Bakgrund
Sverigedemokraterna föreslår i motionen om utökat stöd för föreningslivet
att budgeten för kommunalt stöd för fritidsföreningarna ska utökas med
två miljoner kronor under 2008, för att därefter utökas i enlighet med
kostnadsutvecklingen.
Motionen har beretts av kultur- och fritidsnämnden. Nämnden har
sedan tidigare uppdragits att utreda utformningen och hanteringen av
föreningsbidrag.
Överläggning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 november 2007 yrkar
Håkan Åslin (sd) bifall till motionen.
Inlägg görs av Stefan Alm (m).
Kim G Ottosson (v) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, således
avslag på motionen.
Mathias Rex (mp) instämmer i Kim G Ottossons (v) yrkande.
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Håkan Åslins
yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag och således avslår motionen.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Håkan Åslin (sd) och Jan Björnefax (sd).
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Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2007-11-12, § 285
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-10-10
• Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2007-09-19, § 94
• Kultur & Fritids skrivelse 2007-08-24
• Motion från Sverigedemokraterna (sd) om utökat stöd för
föreningslivet, 2007-06-18
––––
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Dnr 424/07 030

§ 255 Svar på motion (m), (fp), (c) och (kd) om att
skapa fem stora nämnder i Sundsvall
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar efter votering enligt kommunstyrelsens
förslag
att

avslå motionen.

Bakgrund
Allians för Sundsvall har lämnat en motion till kommunfullmäktige om
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att påbörja en utredning för att se
över möjligheterna att förändra kommunorganisationen så att den
stämmer överens med tankegångarna i processtänkandet samt att redovisningen av utredningen ska presenteras för kommunfullmäktige
senast våren 2009.
Kommunstyrelsekontoret anser att det är lämpligt att genomföra en
utredning av kommunorganisationen mot bakgrund av det förändringsarbete kring bl.a. processorientering som pågått sedan 2005.
Utredningen bör genomföras förutsättningslöst, varför ett lämpligt
första steg är att pröva nuvarande processindelning. Den består av fem
huvudprocesser samt lednings- och stödprocesser. Huvudprocesserna är
Utbildning, Vård och omsorg, Samhällsbyggnad, Fritid och kultur samt
Arbete och tillväxt. Utifrån en fastställd processindelning kan därefter
nuvarande kommunorganisation prövas, och alternativa förslag på
kommunorganisation tas fram. Därefter kan beslut tas om genomförande av eventuella förändringar. Kommunstyrelsekontoret anser
dock att det finns flera politiska ställningstaganden att göra inför en
eventuell utredning. Därför föreslås att kommunstyrelsen får i uppdrag
att ta fram förslag till direktiv för utredningen, där bl.a. syfte och
tidplan inkluderas.
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Överläggning
Kommunstyrelsens finansutskott 23 oktober 2007, § 221
Magnus Sjödin (m) yrkar bifall till kommunstyrelsekontorets förslag
men betonar att frågan om hur utredningen ska finansieras måste
hanteras.
Anita Bdioui (s) framför att socialdemokraterna återkommer med sina
ställningstaganden till kommunstyrelsens sammanträde, men hon instämmer i att finansieringsfrågan måste hanteras.
Utifrån detta enas utskottet om att uppdra till kommunstyrelsekontoret
att till kommunstyrelsens sammanträde lämna förslag på hur utredningen kan finansieras, i övrigt överlämnas ärendet till kommunstyrelsen
utan eget ställningstagande.
Martin Johansson (s) framför att förvaltningscheferna för barn och utbildning, FAVI, socialtjänsten och Kultur & Fritid har föreslagit att
kommunen även bör ha en process som avser åldersgruppen 0 till 20 år.
Kommunstyrelsen 12 november 2007, § 286
Peder Björk (s) yrkar avslag på motionen och hänvisar till majoritetens
skriftliga svar på motionen.
Magnus Sjödin (m) yrkar bifall till kommunstyrelsekontorets förslag.
Ordföranden ställer de två yrkandena mot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar att avslå motionen.
Kommunfullmäktige
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 november 2007 yrkar
Reinhold Hellgren (c), Hans Brynielsson (kd), Magnus Sjödin (m),
Hans Lennart Wormbs (m), Mikael Gäfvert (m), Habib Effati ( ) och
Håkan Åslin (sd) bifall till motionen.
Anita Bdioui (s), Börje Bergström (s), Sverker Ottosson (mp), Lena
Österlund (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, således avslag
till motionen.
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Reinhold Hellgrens
m.fl. yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enlighet med
kommunstyrelsens förslag och således avslår motionen.
Votering begärs.
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Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsproposition:
Den som röstar i enlighet med kommunstyrelsens förslag röstar ja, den
som röstar i enlighet med Reinhold Hellgrens m. fl. yrkande röstar nej.
Vinner ja har kommunstyrelsens förslag bifallits, vinner nej har
Reinhold Hellgrens m. fl yrkande bifallits.
Resultatet blir 42 ja och 38 nej, samt antecknas att 1 ledamot är
frånvarande, bilaga 2. Kommunfullmäktige har sålunda efter votering
beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag och avslagit
motionen.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2007-11-12, § 286
• Majoritetens svar på motion från oppositionen om kommunens
organisation
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-11-08
• Motion från moderaterna (m), folkpartiet (fp), centern (c) och kristdemokraterna (kd) om att skapa fem stora nämnder i Sundsvall,
2007-10-02
––––
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Dnr 1/07 102

§ 256

Valärenden

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

Ordförandens sign

Justerandes sign

att

anteckna att förslag till ny ledamot i miljönämnden efter Claes
Hammer (m) för återstående del av valperioden lämnas senare;

att

anteckna att förslag till ny ledamot i demokratiberedningen
efter Håkan Byberg (s) för återstående del av valperioden lämnas senare;

att

till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Magnus
Jonsson (v) för återstående del av valperioden utse Mirjana
Matic (v), Skyttenvägen 7, 862 32 Kvissleby;

att

bifalla Ingela Melin Staafs (c) avsägelse av uppdraget som
ledamot i kultur- och fritidsnämnden;

att

till ny ledamot i kultur- och fritidsnämnden efter Ingela
Melin Staaf (c) för återstående del av valperioden utse
nuvarande ersättaren Barbro Enarsson (c), Skogsgatan 10 E,
854 60 Sundsvall;

att

till ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden efter Barbro
Enarsson (c) för återstående del av valperioden utse Björn
Hallström (c), Bågevägen 95 B, 856 52 Sundsvall;

att

bifalla David Spånbergers (mp) avsägelse av uppdraget som
ersättare i barn- och utbildningsnämnden;

att

till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter David
Spånberger (mp) för återstående del av valperioden utse Per
Jonsson (mp), Strömmen 11, 860 13 Stöde;

att

bifalla Håkan Åslins (sd) avsägelse av uppdragen som ledamot
i kommunfullmäktige och presidiekonferensen;
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anteckna att förslag till ny ledamot i presidiekonferensen efter
Håkan Åslin (sd) för återstående del av valperioden lämnas
senare;
hos länsstyrelsen hemställa om röstsammanräkning för att utse
ny ledamot i kommunfullmäktiges 2:a valkrets för
Sverigedemokraterna;

att

i Scenkonst Västernorrland Aktiebolag utse följande
funktionärer
Ledamot, tillika vice styrelseordförande
Kim G Ottosson (v), Ljusstakevägen 15, 860 40 Indal
Ledamot
Bertil Lindström (m), Röboholmsvägen 6, 864 32 Matfors
Lekmannarevisor
Göte Stenlund (fp), Törnrosvägen 4 H, 857 40 Sundsvall
Lekmannasuppleant
Mikael Gäfvert (m), Fridhemsgatan 94 D, 854 61 Sundsvall

att

i Energifokus AB utse följande ledamöter (3)
Ledamöter
Anita Bdioui (s), Torsdagsvägen 42, 863 34 Sundsbruk
Gunnar Farm (mp), Ludvigsbergsvägen 37, 852 34 Sundsvall
Susanne Strömqvist (c), Sköle 152, 864 91 Matfors

att

i Sundsvall Oljehamn AB utse följande funktionärer
Lekmannarevisor
Bo Byström (v), Törnrosvägen 4 C, 857 40 Sundsvall
Lekmannarevisorssuppleant
Göte Stenlund (fp), Törnrosvägen 4 H, 857 40 Sundsvall

Överläggning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 november 2007 föreslår
Kjell Andersson (s) att som ledamot, tillika vice styrelseordförande i
Scenkonst Västernorrland Aktiebolag utses Kim G Ottosson (v), och att
som ledamöter i Energifokus AB utses Anita Bdioui (s) och Gunnar
Farm (mp).
Magnus Sjödin (m) föreslår att som ledamot i Scenkonst
Västernorrland Aktiebolag utses Bertil Lindström (m).
Ordföranden förklarar att presidiet mottagit en skrivelse från Håkan
Åslin (sd) i vilken han avsäger sig uppdraget som ledamot i
kommunfullmäktige.
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Bakgrund
Claes Hammer (m) befriades 2007-09-24, § 201, från uppdraget som
ledamot i miljönämnden, (ersättare i miljönämndens arbetsutskott).
Håkan Byberg (s) befriades 2007-09-24, § 201, från uppdraget som
ledamot i demokratiberedningen.
Magnus Jonsson (v) befriades 2007-10-29, § 230, från uppdraget som
ersättare i barn- och utbildningsnämnden.
Ingela Melin Staaf (c) har avsagt sig uppdraget som ledamot i kulturoch fritidsnämnden.
David Spånberger (mp) har avsagt sig uppdraget som ersättare i barnoch utbildningsnämnden.
Håkan Åslin (sd) har avsagt sig uppdraget som ledamot i
kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
• Håkan Åslins (sd) avsägelse 2007-11-26
• Presidiekonferensens skrivelse 2007-11-23
––––
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Dnr 262/07

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

Efter inlägg av interpellanten och svarande förklaras
interpellationsdebatten vara avslutad.
––––
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Dnr 456/07 031

§ 258 Svar av ordföranden i individ- och
familjeutskottet Börje Bergström (s) på en
interpellation från Per Wahlberg (m) om hur vi tar
hand om spelmissbrukare i Sundsvall
Med kommunfullmäktiges medgivande framställer Per Wahlberg (m)
den 29 oktober 2007 en interpellation till ordföranden i individ- och
familjeutskottet Börje Bergström (s) om hur vi tar hand om
spelmissbrukare i Sundsvall. Interpellationen avslutas med följande
frågor:
•
•

Har Sundsvall någon särskild behandlingsplan för människor med
spelberoende? Hur ser denna ut i så fall?
Om Sundsvall har en behandlingsplan, hur många klarar av att bli
kvitt sitt spelberoende efter fullföljd behandling?

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

Ordföranden tackar kommunfullmäktiges sekreterare Åke Svensson för
dennes förtjänstfulla arbete i fullmäktige, och överlämnar en litografi
av Kjell Lönnå.
––––
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§ 260 Förteckning över motioner som förhandsremitteras till kommunstyrelsen – enligt 31 §
arbetsordningen för kommunfullmäktige i
Sundsvall
Motion (c) om tillgängliga lekparker för rörelsehindrade barn och
funktionshindrade föräldrar
Enskild motion (c) om att ge ut en liten karta utvisande var
bekvämlighetsinrättningar ligger
Enskild motion (fp) - inför samarbete med Brottsofferjouren
Enskild motion (m) om att en EU-flagga sätts framför varje fullmäktige
ärende som har anknytning till EU
Enskild motion (c) angående torg/samlingsplats i Njurunda
Motion (fp) om att ge utrymme för den lokala konsten
Motion (c) om en allmän städdag i kommunen
Enskild motion (c) om pendlarparkeringar i Sundsvall
Motion (c) om parkeringar för anslutning till resecentrum
––––
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För kännedom

Redovisning av förbrukningen av anslaget till
kommunfullmäktiges förfogande för oförutsedda behov
Kommunrevisionen informerar
•

Granskning av verkställighet av kommunfullmäktiges satsning
avseende unga på arbetsmarknaden

•

Verksamheten för bostadssociala insatser

•

Revisorernas bedömning av delårsrapport per 2007-08-31
med granskningsrapport från våra sakkunniga

•

Miljönämndens tillsyn enligt miljöbalken

Rapportering enligt 6 kap 6 f socialtjänstlagen av icke verkställda
beslut den 1 oktober 2007
––––
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