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Tid
Ajournering

Kl. 13.00 – 16.55
14.55 – 15.20

Plats

Kommunfullmäktigesalen i kommunalhuset

Beslutande

Närvarande ledamöter och ersättare enligt bilaga 1

Sekreterare

Johan Lindeberg

Justeras

2007-12-21

Underskrifter

sekr.

Johan Lindeberg

ordf.

Fredd Sandberg

just.

Ronny Frövall

Mikael Gäfvert

Protokollet omfattar §§ 262–279

Tillkännagivandet angående justering av detta protokoll anslaget på
Sundsvalls kommuns anslagstavla i Sundsvalls kommunalhus
2007-12-21, betygar
Ex officio

Johan Lindeberg
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§ 262 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 Ronny Frövall och Sigge Godin med Mikael
Gäfvert och Pär Hammarberg som ersättare i händelse av förhinder för
Ronny Frövall och Sigge Godin.
Noteras att Sigge Godin anmäler förhinder att justera protokollet, och
ersätts av Mikael Gäfvert.
Noteras att § 275, Anmälan av länsstyrelsens röstsammanräkningsprotokoll för efterträdarval i fullmäktige, behandlas efter § 262.
––––
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§ 263 Information från kommundirektören mm
Kommundirektören informerar om aktuella frågor:
Arbetsforum
För att hjälpa personer som länge stått utanför arbetsmarknaden att åter
komma i arbete driver förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration (FAVI) och socialtjänsten det gemensamma projektet Arbetsforum. En utvärdering visar på goda resultat, och satsningen bedöms vara samhällsekonomiskt mycket lönsam.
Nationella Temagrupper
Genom att förbättra och kvalitetssäkra samarbetet mellan kommuner
och andra myndigheter vill projektet Nationella Temagrupper (NTG)
minimera tiden då unga arbetssökande med funktionshinder, invandrarbakgrund eller psykisk ohälsa är utan arbete. Från Sundsvalls kommun
deltar socialtjänsten. Projektet, som stöds av Europeiska Socialfonden,
har bl.a. resulterat i en ny utbildning, Rehabilitering i samverkan A (10
p) samt inspirationsboken ”Jag är ju inte bara en ond rygg” som
handlar om arbetslivsinriktad rehabilitering.
Kvalitetsutveckling för fritidsgårdarna
Tillsammans med Helsingborgs och Nacka kommuner använder sig
Sundsvalls fritidgårdar av certifieringsverktyget Qualis för att arbeta
med kvalitetsutveckling. Man genomför bl a vad som närmast kan beskrivas som ”kollegiala revisioner” mellan kommunerna.
Utveckling av hemsidan m.m.
Från årsskiftet kommer man som anställd i Sundsvalls kommun att
kunna komma åt vissa delar av det interna nätet, oavsett från vilken
dator man arbetar. Detta är en del i utvecklingen för att skapa en modern plattform för kommunens IT-verktyg. Det nya interna nätet kommer stegvis under 2008 att fyllas med information och funktioner.
Personalstatistik
Sjukfrånvaron hos de kommunanställda visar på en positiv nedåtgående
trend. Förhoppningen är att de olika insatser som pågår nu börjar ge
effekt. Samtidigt har åldersfördelningen bland de anställda förändrats,
jämför man åren 1995 och 2007 med varandra så är andelen yngre anställda mindre i dag.
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Ny arbetsprocess för MRP
En ny arbetsprocess för Mål och resursplan (MRP) 2009-2011 har utformats. En grundtanke är att skapa mer tid för analys och för partiernas överläggningar, samt att fullmäktiges ledamöter ska bli mer delaktiga i processen.
OPS-lösning för E4 Sundsvall
En OPS-lösning för E4 genom Sundsvall kommer att diskuteras vid ett
extra kommunstyrelsesammanträde i januari. Denna kan innebära att ett
konsortium bildas som finansierar, bygger och underhåller E4. Det
skulle bl.a. kunna ge lägre byggkostnader, kortare byggtid och lägre
livscykelkostnad för vägen. Kommunal medfinansiering bör diskuteras
i ljuset av andra kommunala behov. För närvarande pågår diskussioner
med näringslivet om deltagande i medfinansiering och Vägverket och
Sundsvalls kommun kommer att mötas efter nyår för fortsatt diskussion.
Regionkommuner i norra Sverige
Ansvarskommitténs förslag om regionkommuner har rönt stor uppmärksamhet under året. Under december månad har dialogmöten initierats av Sundsvalls och Östersunds kommuner, för att diskutera hur regionkommunerna kan och bör utformas.
En knäckfråga är om norra Sverige ska utgöra en eller två regioner.
Befolkningsstorlek och sjukvård kan sägas tala för en-regionslösningen, medan bl.a. arbetsmarknad, pendling, näringsliv och kommunikationer talar för två-regionslösningen.
En arbetsgrupp har nu bildats, som ska bistå partierna, kommunerna
och landstingen med analys och argument för en region i Mittsverige,
samt föra samtal söderut och norrut med kommuner, landsting och regioner. Från Sundsvall deltar kommunstyrelsens ordförande Anita
Bdioui (s) samt oppositionsråd Magnus Sjödin (m) i arbetsgruppen.
Presentation av ny kommundirektör
Stefan Söderlund, ny kommundirektör från 1 januari 2008, presenterar
sig för kommunfullmäktige. Stefan är sedan drygt två år tillbaka stadsbyggnadsdirektör i Sundsvall, och har även dessförinnan lång erfarenhet av samhällsbyggnadsfrågor.
Avtackning av Peter Gavelin
Ordföranden tackar Peter Gavelin, som slutar som kommundirektör vid
årsskiftet, för hans förtjänstfulla insatser och överräcker en tavla av
Kjell Lönnå.
––––
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§ 264 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.
o Kjell Jacobsson, Alnö, frågar hur kommunledningen kan agera
för att stoppa nätfisket i Ljungan, som enligt frågeställaren har
stor negativ påverkan på laxbeståndet.
Leif Nilsson (s), ordförande i stadsbyggnadsnämnden, besvarar frågan.
Fisket i Ljungan och dess mynning regleras av bl.a. fiskelagen
(1993:787) samt av Fiskeriverkets föreskrifter. Därtill kommer
ytterligare föreskrifter och rättigheter för fiskerättsägarna. Leif Nilsson
konstaterar att förändring av lagstiftning och Fiskeriverkets föreskrifter
är enda möjligheten att ändra på dagens situation.
o Kjell Jacobsson, Alnö, frågar varför en följetraktor inte kan
följa vägskraporna vid snöröjning, för att lyfta bort ansamlingar
av snö på infarter till hus. Detta skulle underlätta för äldre husägare.
K Lennart Andersson (s), ordförande i fastighetsnämnden, besvarar
frågan. Den vagnpark som finns räcker inte för att traktorer alltid ska
kunna följa snöröjningsfordonen, särskilt inte vid arbetstoppar efter
större snöfall. Men vid planerad ishyvling av gator och vägar finns alltid en följetraktor med och lyfter bort isansamlingarna.
o Kjell Jacobsson, Alnö, föreslår utökade öppettider vid mottagningsstationen för grovsopor i Johannedal.
Kjell Andersson (s), styrelseordförande i Sundsvalls Energi AB, besvarar frågan. Dagens öppettider bygger på en analys av när sundsvallsborna besöker anläggningen. Man tar emot cirka 14 000 besökare per
år, fördelat på 50-300 personer per tillfälle (lördagar). Under 2008
kommer öppettiderna att utökas under perioderna 5/5 – 29/6 samt 1/9 –
29/10, med öppet på måndagar 13.00 – 15.00.
o Runa Forsman frågar hur de väntade klimatförändringarna tas
med i framtidsplaneringen i Sundsvalls kommun: 1) För vilken
vattennivå om 20 eller 50 år planeras byggnader nära havet och
vid Selångersån? 2) Hur garderar man sig mot ”100-årsoväder”
som kanske kommer vart 10:e år? 3) Får vi kostnader eller tjänar vi på att nederbörden fördubblas?
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Sverker Ottosson (mp), ordförande i miljönämnden besvarar frågan. 1)
Enligt dagens klimatmodeller uppväger landhöjningen i vår region den
höjda vattennivån. Stadsbyggnadsnämnden räknar med en höjning av
vattennivån om 0,18 meter till år 2100, och detta ligger till grund för
stadsplaneringen. Dock finns en osäkerhet i beräkningarna, vilket man
kommer att analysera. 2) Stadsbyggnadskontoret beräknar att vårt dagvattensystem inte klarar den väntade ökade nederbörden. Att bygga om
systemet beräknas kosta 15 miljarder kr. En förstudie om detta pågår,
och kommer att tillställas kommunstyrelsekontoret under 2008. Utöver
själva nederbörden är det också viktigt att ta hänsyn till följdverkningar
som kan orsakas av t ex nedfallna träd, dammar som brister osv. En
lokal klimat- och sårbarhetsanalys bör därför göras. 3) Vi kan räkna
med lägre uppvärmningskostnader i våra hus, men samtidigt högre
kostnader för att anpassa oss till de ökande nederbördsmängderna.
Sammanfattningsvis kan vi klara klimatförändringarna bra om vi hanterar frågan rätt.
o Gunilla Molin (kd) frågar om besparingar på gatubelysning redan börjat genomföras, trots att belysningsstrategin för Sundsvall ännu ej lagts fast (kvarstående fråga från fullmäktiges
sammanträde den 26 november 2007).
K Lennart Andersson (s), ordförande i fastighetsnämnden, besvarar
frågan. Belysningsstrategin har lagts fast i fastighetsnämnden, och
gäller från 1 januari 2008. Det pågår dock hela tiden underhållsarbete
för att hålla belysningen i trim, vilket ibland kan medföra att äldre belysningsstolpar tas ned eftersom de inte längre är funktionella. Så har
skett bl a i Stöde.
Ordföranden konstaterar därefter att det inte finns fler frågor från allmänheten.
––––
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§ 265 Korta frågor - korta svar
o Anette D Martins (c) vill berömma ansvariga för den vackra julsmyckningen i centrala Sundsvall. Hon ställer också två frågor:
1) Vad händer med synpunkter som inkommer till kommunens
synpunktshanteringssystem – leder de till åtgärder, eller diarieförs de bara? 2) Vad har hänt med arbetet mot dyslexi, som i
svaret på den motion som avslogs i september (2007-09-24, §
197), beskrevs som omfattande?
Anita Bdioui (s), ordförande i kommunstyrelsen, återkommer med svar
på frågan om Synpunkt Sundsvall vid ett senare tillfälle.
Martin Johansson (s), ordförande i barn- och utbildningsnämnden, besvarar frågan om dyslexi. Man deltar bland annat i ett språkutvecklingsprojekt.
o Hanna Häggström (c) frågar hur det gått med anställningen av
en ungdomslots vid Kultur & Fritid. Hon frågar också vilket
syftet med tjänsten är.
Kim G Ottosson (v), ordförande i kultur- och fritidsnämnden, återkommer med svar vid ett senare tillfälle.
o Börje Bergström (s) frågar hur moderaterna och folkpartiet i
Sundsvall ställer sig till det faktum att regeringen vill beskatta
kostnadsersättningen till kontaktpersoner, som arbetar ideellt
med att bistå gamla och funktionshindrade.
Lars Persson (fp) besvarar frågan. Förhoppningsvis ändrar regeringen
sitt ställningstagande men han är obekant med finansministerns överväganden i denna fråga. Han påpekar också att riksdagshörnan i Kulturmagasinet är ett lämpligt forum för denna typ av fråga.
––––
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§ 266 Information om järnvägsstudien Resecentrum Sundsvall
Information lämnas av projektledare Viveca Norberg, samhällsplanerare vid stadsbyggnadskontoret.
Under 2007 har Sundsvalls kommun och Banverket tillsammans utrett
förutsättningarna för ett samlat resecentrum och en nedgrävd järnväg i
Sundsvall. Man har bl.a. utrett hur framtidens trafik ser ut, vilka lösningar som är möjliga och hur dessa passar in i staden.
Styrgrupp för studien har varit Stefan Söderlund, stadsbyggnadsdirektör, och Anders Strandberg, regiondirektör Banverket. I projektgruppen
ingick Claes Rogander, stadsbyggnadskontorets planavdelning samt Jan
Martinsson, Banverket. Studien utfördes av SWECO VBB samt
SWECO FFNS.
I början av 2008 kommer kommunfullmäktige att få ta ställning till
studien, som behandlar två kostnadsuppskattade huvudalternativ för
placering av resecentrum, kombinerat med en nedgrävd järnväg:
- Alternativ Esplanaden
- Alternativ Parkgatan
Studien beskriver de olika alternativens konsekvenser för stadsbild,
trafik, järnvägsutformning och miljö. Man kommer nu också att komplettera studien med ett förslag på modell för genomförande och fördelning av kostnaderna, innan den behandlas i kommunfullmäktige.
Frågor ställs av Roland Grafström (s), Magnus Sjödin (m) samt
Reinhold Hellgren (c).
Ordföranden tackar för informationen.
––––
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Dnr 32/07 040

§ 267 Mål och resursplan 2008-2010 – Komplettering med indikatorer
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna föreslagna indikatorer att ingå i tidigare beslutad måloch resursplan för 2008-2010;

att

tidigare beslutade processmål och nu föreslagna indikatorer ska
ingå i nämndernas 1-åriga mål- och resursplan för 2008 samt i
nämndens delårsrapporter och årsredovisning 2008;

att

verksamhetsmålet Nöjda medborgare/brukare ersätts med Ändamålsenlighet, och verksamhetsmålet Effektiv verksamhet ersätts med Resurseffektivitet för att öka kopplingen till lagstiftningens intentioner;

att

uppdra till kommunstyrelsen att komplettera med fler indikatorer löpande när mätdata finns tillgängligt under 2008 och att
dessa fastställs av kommunfullmäktige i samband med delårsrapporter och årsredovisning; samt

att

uppdra till kommunstyrelsen att lämna förslag till finansiering
av 2008 års utvecklingsarbete.

Bakgrund
Förändringar i kommunallagen (1990:900) genomfördes 2004 och en
av nyheterna var att kommunerna förutom att ta fram finansiella mål
också skall ange mål och riktlinjer för verksamheten som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.
Mål och riktlinjer för verksamheten behövs för att visa hur mycket av
de olika verksamheterna som ryms inom de ekonomiska ramarna d.v.s.
koppling mellan ekonomi och verksamhet. Lagstiftaren menar också att
dessa behövs för att främja en resurseffektiv och ändamålsenlig verksamhet samt för att göra uppdraget gentemot medborgarna tydligt.
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Kommunfullmäktige beslutade i juni att i mål och resursplanen
2008-2010 fastställa ett antal processmål. Uppdraget har nu varit att
konkretisera dem genom att ge förslag på indikatorer som kopplas till
dem.
Indikatorerna utgör ett viktigt stöd för att bedöma måluppfyllelsen trots
att de inte ur alla aspekter ger en heltäckande bild. Tillsammans med
andra beskrivningar, uppföljningar och analyser ger de en god bild av
hur väl kommunen lyckas med sina uppdrag.
I takt med att utvecklingsarbetet fortgår kommer det att utkristalliseras
tydliga och mätbara indikatorer. Kommunstyrelsekontoret föreslår att
kommunstyrelsen får i uppdrag att komplettera med fler indikatorer
löpande när mätdata finns tillgängligt under 2008. Detta föreslås ske i
delårsrapporter och årsredovisning, med rapportering och fastställelse
av nya indikatorer efter hand av kommunfullmäktige.
Överläggning
Finansutskottet 6 november 2007
Utredaren ger förslag på revideringar av vissa av de indikatorer som
kommunstyrelsekontoret lämnat. Om utskottet ställer sig bakom dem
uppdateras beslutsunderlaget till kommunstyrelsens sammanträde den
12 november 2007.
Magnus Sjödin (m), Lars Persson (fp) och Reinhold Hellgren (c) lämnar inga synpunkter på andra att-satsen om bland annat att tidigare beslutade processmål och nu föreslagna indikatorer ska ingå i nämndernas
1-åriga mål- och resursplan för 2008, utan hänvisar till de ställningstaganden som framlades vid kommunfullmäktiges behandling av måloch resursplanen den 18 juni 2007, § 167, dnr 32/07 040.
Utskottet diskuterar hur indikatorerna arbetats fram och nämndernas
delaktighet i arbetet.
Kommunstyrelsen 12 november 2007
Efter inlägg av Magnus Sjödin (m), Anita Bdioui (s), Eva Lohman (m),
Leif Nilsson (s), Reinhold Hellgren (c), Kim G Ottosson (v) och Lena
Österlund (s) samt kommentarer av kommundirektören och stadsjuristen beslutar kommunstyrelsen att ajournera sammanträdet.
När sammanträdet återupptas beslutar kommunstyrelsen att bordlägga
ärendet.
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Kommunstyrelsen 3 december 2007
Ordföranden påminner om att en orsak till att ärendet bordlades vid
kommunstyrelsens förra sammanträde, var att ge möjlighet till ytterligare förankring i nämndsorganisationen. Inget nytt material har dock
inkommit.
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets
förslag, men med tillägg av en ytterligare beslutsmening; att kommunstyrelsekontorets förslag (daterat 2007-10-29, rev 2007-11-06) ska korrigeras inför ärendets behandling i kommunfullmäktige, på så sätt att de
nivåtal som anges under Ändamålsenlighet i förslaget lyfts bort.
Magnus Sjödin (m), Erland Solander (m), Eva Lohman (m), Lars
Persson (fp), Reinhold Hellgren (c) och Hans Brynielsson (kd) lämnar
inga synpunkter på andra att-satsen om bland annat att tidigare beslutade processmål och nu föreslagna indikatorer ska ingå i nämndernas
1-åriga mål- och resursplan för 2008, utan hänvisar till de ställningstaganden som framlades vid kommunfullmäktiges behandling av måloch resursplanen den 18 juni 2007, § 167, dnr 32/07 040.
Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens yrkande; bifall till finansutskott samt tillägg av ytterligare beslutsmening enligt ovan.
Kommunfullmäktige den 17 december 2007
Reinhold Hellgren (c) yrkar bifall till förslaget, med undantag för andra
att-satsen i beslutsförslaget, som bland annat handlar om att tidigare beslutade processmål och nu föreslagna indikatorer ska ingå i nämndernas
1-åriga mål- och resursplan för 2008. Där hänvisar han i stället till de
ställningstaganden som framlades vid kommunfullmäktiges behandling
av mål- och resursplanen den 18 juni 2007, § 167, dnr 32/07 040.
Börje Bergström (s) framhåller att arbetet med att ta fram bra indikatorer behöver fortsätta. Detta kan ske inom ramen för det fortsatta utvecklingsarbetet.
Kjell Andersson (s) instämmer i att förbättringar bör ske inför 2009 års
Mål och resursplan. Dock föreslår han att en formulering stryks redan
nu, på sidan 33 i handlingarna, under rubriken ”Ändamålsenlighet”
stryks orden ”och/el feta” i bägge indikatorerna.
Lars Persson (fp), Magnus Sjödin (m) samt Hans Brynielsson (kd)
ställer sig bakom Reinhold Hellgrens yrkande.
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Anita Bdioui (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, dock med
tillägg av den textändring som Kjell Andersson föreslagit.
Sverker Ottosson (mp) och Kim G Ottosson (v) ställer sig bakom Anita
Bdiouis yrkande.
Ordföranden förklarar att han först vill ställa Kjell Anderssons förslag
till textändring under proposition, och därefter kommunstyrelsens
förslag till beslut. Fullmäktige godtar denna propositionsordning.
Ordföranden finner att fullmäktige bifaller förslaget till textändring.
Därefter ställer han kommunstyrelsens förslag under proposition, och
finner att fullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.
Reservation
Mot beslutet, när det gäller andra att-satsen, reserverar sig följande ledamöter:
M-gruppen: Sven Bredberg, Tomas Östman, Erland Solander, Magnus
Sjödin, Hans Lennart Wormbs, Benny Stridsberg, Bertil Swenson,
Andreas Nelvig, Mikael Gäfvert, Linus Johansson, Sven Bodin, Tom
Emanuelz, Elisabeth Gisslin Burman, Daniel Lundin, Rodney
Engström och Bengt-Arne Lindahl.
Fp-gruppen: Sigge Godin, Jenny Sjödin, Pär Hammarberg, Ingeborg
Wiksten, Berivan Mohammed, Ulla Grelsson, Lars Persson och Maria
Lilja.
C-gruppen: Hans Forsberg Svensson, Reinhold Hellgren, Anette D
Martins, Jan-Olov Sellén, Jan-Ola Andersson, Kjell Bergkvist och
Hanna Häggström, samt
Kd-gruppen: Bertil Hörnqvist, Hans Brynielsson, Gunilla Molin och
Birgitta Rönnquist.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2007-12-03, § 301
• Kommunstyrelsens protokoll 2007-11-12, § 274
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-10-29
o Bilaga 1: Processmål samt förslag till indikatorer, sammanställning – daterad 2007-10-29, rev 2007-11-06, 2007-12-10
––––
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Dnr 491/07 317

§ 268 Begäran om upphävande av beslut om besparingsåtgärder inom vägbelysning samt
yrkande om ekonomisk kompensation
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

upphäva kommunfullmäktiges beslut 2003-06-16 § 110 om att
från år 2004 minska budgetramen med 0,5 Mkr årligen genom
överlämnande av viss gatubelysning till Vägverket;

att

fastighetsnämnden tillförs 2 Mkr för att täcka underskott som
uppstått under åren 2004-2007 genom reglering vid överföring
av ackumulerat eget kapital för fastighetsnämndens verksamhet
väghållning och offentlig belysning; samt

att

uppdra till fastighetsnämnden att för 2008 följa den av fastighetsnämnden beslutade belysningsstrategin och att kostnaderna
täcks inom fastighetsnämndens ram.

Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade den 16 juni 2003, § 110 att fastställa
Årsbudget 2004 med plan för 2005-2006. I beslutet ingick att fr.o.m. år
2004 minska dåvarande stadsbyggnadsnämndens/nuvarande fastighetsnämndens budgetram med 0,5 Mkr genom att belysning längs lågtrafikerade allmänna vägar skulle överlämnas till Vägverket.
Vägverket har nu slutligt meddelat sin tidigare uppfattning att man inte
är beredd att överta ansvaret för vägbelysningen på berörda statliga
vägar.
Fastighetsnämnden föreslår därför att den delen av kommunfullmäktiges beslut från 2003-06-16 § 110 upphävs samt att nämnden kompenseras för uteblivna skattemedel 2004-2007 samt att ramen i Mål- och resursplan 2008 utökas med 0,5 Mkr.
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Överläggning
Finansutskottet 20 november 2007
Reinhold Hellgren (c) och Lars Persson (fp) yrkar bifall till kommunstyrelsekontorets förslag.
Ordföranden uppger att majoriteten inte har tagit ställning i sak utan
återkommer med ett ställningstagande i kommunstyrelsen.
Utskottet beslutar att överlämna ärendet utan eget ställningstagande till
kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen 3 december 2007
Ordföranden meddelar att (s), (v) och (mp) har ett nytt, gemensamt
beslutsförslag, som innebär att de tre sista förslagen till beslut i kommunstyrelsekontorets skrivelse daterad 2007-11-15, ersätts med en ny
beslutsmening med följande lydelse:
Att uppdra till fastighetsnämnden att för 2008 följa den av fastighetsnämnden beslutade belysningsstrategin och att kostnaderna täcks inom
fastighetsnämndens ram.
Reinhold Hellgren (c) begär en kort ajournering för att sätta sig in i det
nya förslaget. Kommunstyrelsen ställer sig bakom begäran.
Efter 5 minuters ajournering återupptas sammanträdet.
Reinhold Hellgren (c) yrkar bifall till det nya förslaget till beslut. Övriga oppositionspartier ställer sig bakom yrkandet.
Ordföranden ställer kommunstyrelsekontorets förslag till beslut mot (s),
(v) och (mp) nya förslag till beslut. Hon finner att kommunstyrelsen
beslutar bifalla (s), (v) och (mp) nya förslag till beslut.
Kommunfullmäktige 17 december 2007
Pär Hammarberg (fp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Reinhold Hellgren (c) framhåller att förslaget ligger väl i linje med
centerns tidigare ståndpunkter inklusive motion i frågan.
Gunilla Molin (kd) påpekar att den nya belysningsstrategin borde ha
ingått i beslutsunderlaget då den är relevant för ärendet.
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K Lennart Andersson (s) påpekar att det tidigare beslutet togs för att
minska kostnaderna för vägunderhållet. Nu är den ekonomiska situationen en annan vilket möjliggör andra ställningstaganden.
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag under proposition och
finner att fullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2007-12-03, § 305
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-11-15
• Fastighetsnämndens protokoll 2007-10-25, § 105
• Fastighetskontorets skrivelse 2007-10-16
––––
Sammanträdet ajourneras klockan 14.55. Handläggningen återupptas
klockan 15.20.
––––
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Dnr 231/07 042

§ 269 Samordningsförbundet i Sundsvall - årsredovisning och revisionsberättelse 2006
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna Samordningsförbundet i Sundsvalls reviderade resultat- och balansräkning för 2006, upprättad 2007-11-01; samt

att

rikta de av revisorerna framförda revisionsanmärkningarna mot
styrelsens för Samordningsförbundet i Sundsvall förvaltning.

Kommunfullmäktige beslutar också efter votering
att

bevilja styrelsen ansvarsfrihet med följande motivering.
När samordningsförbundet bildades låg Sundsvall i framkant i
en viktig utveckling där samhällets myndigheter ska bli bättre på
att samarbeta utifrån ett medborgare- och brukarfokus. I samordningsförbundet samarbetar nu kommunen, landstinget,
länsarbetsnämnden och försäkringskassan för att ge bättre stöd
åt människor i en utsatt situation, genom att resurser blandas
under en gemensam ledning bestående av politiker och tjänstemän. Ambitionerna i samordningsförbundet är och var goda.
Revisionerna riktar nu i sin revisionsrapport kritik mot styrelsen
för samordningsförbundet för dess brister i administration samt
ledning och styrning. Rapporten visar dock inte att det förekommit några oegentligheter, att kommunens ekonomi blivit
lidande eller att brukare drabbats. Utifrån de synpunkter och den
kritik som berörd styrelse själv lyfter fram i sin kommentar till
revisionsrapporten, riktar vi en anmärkning mot samordningsförbundets styrelse.
De politiker som utsågs till styrelseledamöter i samordningsförbundet sattes i en svår situation. De skulle starta och styra en
verksamhet där fyra stora myndigheter skulle samarbeta under
ett svårttolkat regelverk. Därför yrkar vi, socialdemokraterna, på
ansvarsfrihet för samordningsförbundets styrelse.
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Vi anser avslutningsvis att det nationella regelverk som funnits
och fortfarande finns kring samordningsförbunden bör förtydligas.
Bakgrund
Samordningsförbundet i Sundsvall har upprättat årsredovisning för
2006 och förbundets revisorer har avgivit en revisionsberättelse. I revisionsberättelsen avstyrker revisorerna att förbundets styrelse beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2006, med hänvisning till bristande
styrning och ledning och otillräcklig intern kontroll.
Kommunfullmäktige har 2007-10-29, § 213, givit styrelsen för Samordningsförbundet för verksamhetsåret 2006 och den nu sittande styrelsen, möjlighet att yttra sig över revisorernas berättelse. Vidare har
kommunfullmäktige beslutat att begära in en ny rättvisande årsredovisning för 2006.
Samordningsförbundets styrelse för 2006 respektive den nu sittande
styrelsen har tillställt kommunen ett gemensamt yttrande över revisionsberättelsen. Vidare har Samordningsförbundet tillställt kommunen
en ny årsredovisning för 2006.
Om revisorerna enligt 9 kap 17 § KL riktat anmärkning mot styrelsen
eller mot enskilda förtroendevalda, skall fullmäktige besluta om anmärkning även skall framställas från fullmäktiges sida. Beslutet skall
motiveras.
Kommunstyrelsekontoret anser att sådana anmärkningar har riktats mot
styrelsens förvaltning och att fullmäktige därför har att pröva frågan.
Fullmäktige skall besluta om ansvarsfrihet skall beviljas eller vägras.
Beslutet skall motiveras om det inte är uppenbart obehövligt.
Kommunstyrelsekontoret anser att i det fall fullmäktige väljer att bevilja styrelsen ansvarsfrihet ska beslutet åtföljas av en motivering till att
fullmäktige gör en annan bedömning än revisorerna.
Överläggning
Kommunstyrelsen 3 december 2007
Martin Johansson (s), Lena Österlund (s) och Eva Lohman (m) anmäler
jäv och lämnar sammanträdet under behandlingen av detta ärende.
Med hänvisning till att nytt material tillkommit i ärendet, förklarar
samtliga ledamöter att man avser återkomma då ärendet behandlas i
kommunfullmäktige.
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Kommunfullmäktige 17 december 2007
Lars Persson (fp) framhåller att samordningsförbundets verksamhet är
viktig och angelägen. Dock är de anmärkningar som har riktats mot
styrelsen mycket allvarliga. Lars Persson yrkar att fullmäktige beslutar
att rikta de av revisorerna framförda revisionsanmärkningarna mot styrelsens för samordningsförbundet förvaltning samt att styrelsen inte ska
beviljas ansvarsfrihet. Därvid hänvisas till följande motivering som är
gemensam för allians för Sundsvall: Vi fyra partier anser att de sju
punkter som revisorerna pekat ut i ”Revisionell bedömning” i sin
granskningsrapport, visar på så pass allvarliga brister att ansvarsfrihet
inte kan beviljas. En förstärkande faktor i vår bedömning är att revisorerna pekade ut flera av anmärkningarna redan i årsredovisning för
2005.
Reinhold Hellgren (c) framhåller att det är glädjande att samordningsförbundets verksamhet visar på goda resultat. Det fullmäktige har att ta
ställning till är dock inte resultaten utan revisionsrapporten. Han instämmer i Lars Perssons yrkande med hänvisning till Allians för
Sundsvalls gemensamma motivering.
Magnus Sjödin (m) yrkar bifall till Allians för Sundsvalls gemensamma
yrkande och framhåller att kommunfullmäktige inte bör blunda för revisorernas kritik.
Kjell Andersson (s) yrkar att fullmäktige beslutar om att rikta anmärkning mot styrelsens förvaltning men att ansvarsfrihet beviljas. Därvid
hänvisas till socialdemokraternas skriftliga motivering enligt nedan:
När samordningsförbundet bildades låg Sundsvall i framkant i en viktig
utveckling där samhällets myndigheter ska bli bättre på att samarbeta
utifrån ett medborgare- och brukarfokus. I samordningsförbundet samarbetar nu kommunen, landstinget, länsarbetsnämnden och försäkringskassan för att ge bättre stöd åt människor i en utsatt situation, genom att
resurser blandas under en gemensam ledning bestående av politiker och
tjänstemän. Ambitionerna i samordningsförbundet är och var goda.
Revisionerna riktar nu i sin revisionsrapport kritik mot styrelsen för
samordningsförbundet för dess brister i administration samt ledning
och styrning. Rapporten visar dock inte att det förekommit några oegentligheter, att kommunens ekonomi blivit lidande eller att brukare
drabbats. Utifrån de synpunkter och den kritik som berörd styrelse själv
lyfter fram i sin kommentar till revisionsrapporten, riktar vi en anmärkning mot samordningsförbundets styrelse. De politiker som utsågs till
styrelseledamöter i samordningsförbundet sattes i en svår situation. De
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skulle starta och styra en verksamhet där fyra stora myndigheter skulle
samarbeta under ett svårttolkat regelverk. Därför yrkar vi, socialdemokraterna, på ansvarsfrihet för samordningsförbundets styrelse. Vi anser
avslutningsvis att det nationella regelverk som funnits och fortfarande
finns kring samordningsförbunden bör förtydligas.
Hans Brynielsson (kd) instämmer i Lars Perssons yrkande och uppger
att det är omöjligt att utifrån revisorernas anmärkningar komma till
annan slutsats än att styrelsen ej bör beviljas ansvarsfrihet.
Ingrid Möller (mp) yrkar att anmärkning skall riktas mot styrelsens
förvaltning men att ansvarsfrihet för samordningsförbundets styrelse
beviljas samt hänvisar till miljöpartiets skriftliga yrkande och motivering vilket till sitt innehåll i huvudsak överensstämmer med det yrkande
och den motivering som socialdemokraterna har lagt fram.
Kim G Ottosson (v) yrkar att anmärkning skall riktas mot styrelsens
förvaltning men att ansvarsfrihet för samordningsförbundets styrelse
beviljas samt hänvisar till vänsterpartiets skriftliga yrkande och motivering vilket till sitt innehåll i huvudsak överensstämmer med det yrkande och den motivering som socialdemokraterna har lagt fram.
Magnus Sjödin (m) uppger att majoritetens ställningstagande visar på
bristande respekt för revisorer och medborgare. Ingen riktig åtgärd föreslås av majoriteten, vilket sänder konstiga signaler till medborgarna.
Det kan framstå som om man hellre vill skydda styrelseledamöterna än
genomföra förbättringar.
Börje Bergström (s) påpekar att förbättringsåtgärder har vidtagits under
2007, som resultat av revisorernas kritik.
Magnus Sjödin (s) framhåller att det aktuella ärendet avser 2006 års
verksamhet.
Olle Åkerlund (s) påminner om att det som fullmäktige har att ta ställning till är revisionsberättelsen. Det står klart att styrelsen skall ha en
anmärkning - styrelsen har själv också i sin skrivelse, daterad 2007-1113, medgett att brister förekommit vad gäller de administrativa
rutinerna. Olle Åkerlund menar dock att man inte bör gå så långt som
att inte bevilja ansvarsfrihet.
Linus Johansson (m) frågar sig vilka signaler majoritetens ställningstagande sänder till kommunmedborgarna och till övriga kommunala
verksamheter. Han yrkar bifall till Allians för Sundsvalls gemensamma
yrkande.
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Inlägg görs av Reinhold Hellgren (c).
Lars Persson (fp) påpekar att om fullmäktige beslutar om ansvarsfrihet,
är det första gången någonsin som kommunfullmäktige går emot revisionens förslag. Han begär dessutom ett förtydligande beträffande frågan om ansvarsfrihet formellt gäller alla ledamöter i styrelsen eller endast de av kommunen utsedda styrelseledamöterna.
Kommunjuristen klargör att fullmäktige har att ta ställning till frågan
om styrelsen i sin helhet skall beviljas ansvarsfrihet eller inte. Beslutet
skall således inte endast avse de av Sundsvalls kommun utsedda ledamöterna. Detta följer av 26 § tredje stycket lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser
Replikväxling följer mellan Olle Åkerlund (s) och Lars Persson (fp).
Börje Bergström (s) uppger att samordningsförbundet under 2006 befunnit sig i en uppbyggnadsfas där man egentligen först under 2007
hittat formerna för arbetet. Fokus har legat på att hjälpa en utsatt grupp
och målgruppen har också fått mycket hjälp. Detta bör tas med i bedömningen.
Replikväxling följer mellan Lars Persson (fp), Börje Bergström (s) och
Anette D Martins (c).
Kjell Bergkvist (c) framhåller att ett otydligt nationellt regelverk inte
kan ursäkta de brister som förekommit. Han påminner också om att
även landstingets revisorer samt Riksrevisionen varit kritiska, således
inte endast kommunens revisorer.
Olle Åkerlund (s) framhåller att bristande internkontroll i tidigare liknande fall inte befunnits vara tillräcklig grund för att inte bevilja styrelser ansvarsfrihet.
Mikael Gäfvert (m) påpekar att revisionsberättelsen hänvisar till
granskningsrapporten, varför även denna måste ingå i
kommunfullmäktiges bedömning. Han menar att den politiska
majoriteten förefaller vilja förringa gällande lagstiftning för att
ändamålet med den aktuella verksamheten är gott.
Inlägg görs av Olle Åkerlund (s) och Erland Solander (m).
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Ordföranden förklarar att han först avser att ställa den reviderade årsredovisningen under proposition, därefter frågan om ansvarsfrihet.
Kommunfullmäktige godtar denna propositionsordning.
Ordföranden finner att fullmäktige beslutat godkänna Samordningsförbundet i Sundsvalls reviderade årsredovisning för 2006.
Fullmäktige är överens om att anmärkning bör riktas mot styrelsens
förvaltning i enlighet med de av revisorerna framställda revisionsanmärkningarna. Beträffande frågan om ansvarsfrihet konstaterar ordföranden att det finns två yrkanden avseende frågan om styrelsens ansvarsfrihet;
dels socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets yrkanden att
ansvarsfrihet skall beviljas,
dels moderaternas, centerpartiets, folkpartiets och kristdemokraternas
yrkande att ansvarsfrihet ej skall beviljas.
Han ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att fullmäktige
beslutat bevilja ansvarsfrihet för styrelsen för samordningsförbundet i
Sundsvall
Votering begärs och verkställs.
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsproposition:
Den som tillstyrker majoritetens, (s) (v) och (mp), förslag röstar ja, den
det ej vill röstar nej.
Resultatet blir 42 ja och 37 nej, samt antecknas att 2 ledamöter är frånvarande, se bilaga 2.
Kommunfullmäktige beslutar således efter votering att bifalla majoritetens förslag och därmed bevilja ansvarsfrihet för styrelsen för Samordningsförbundet i Sundsvall.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig följande ledamöter;
M-gruppen: Sven Bredberg, Tomas Östman, Erland Solander, Magnus
Sjödin, Hans Lennart Wormbs, Benny Stridsberg, Bertil Swenson,
Andreas Nelvig, Mikael Gäfvert, Linus Johansson, Sven Bodin, Tom
Emanuelz, Elisabeth Gisslin Burman, Daniel Lundin, Rodney
Engström och Bengt-Arne Lindahl.
Fp-gruppen: Sigge Godin, Jenny Sjödin, Pär Hammarberg, Ingeborg
Wiksten, Berivan Mohammed, Ulla Grelsson, Lars Persson och Maria
Lilja.
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C-gruppen: Hans Forsberg Svensson, Reinhold Hellgren, Anette D
Martins, Jan-Olov Sellén, Jan-Ola Andersson, Kjell Bergkvist och
Hanna Häggström.
Kd-gruppen: Bertil Hörnqvist, Hans Brynielsson, Gunilla Molin och
Birgitta Rönnquist.
Beslutsunderlag
• Revisorernas yttrande över reviderad resultat- och balansräkning 2007-11-01, yttrandet daterat 2007-12-12
• Kommunstyrelsens protokoll 2007-12-03, § 303
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-11-27
• Yttrande från Samordningsförbundet i Sundsvall 2007-11-02
med reviderad årsredovisning för 2006
• Kommunfullmäktiges protokoll 2007-10-29, § 213
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-10-10
• Skrivelse 2007-05-08 från Samordningsförbundet i Sundsvall
med årsredovisning 2006
• Landstinget Västernorrlands revisionsberättelse 2007-09-25
med revisionsrapporten ”Granskning av Samordningsförbundet
i Sundsvall år 2006”, daterad 2007-09-21
Jäv
Roger Johansson och Martin Johansson anmäler jäv och ersätts av Olof
Andersson och Britt-Marie Stål Olsson under ärendets behandling och
beslut.
––––
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Dnr 501/07 406

§ 270 Förslag till taxa för hushållsavfall för 2008
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

fastställa taxa för hushållsavfall för Sundsvalls kommun att gälla
från 2008-01-01.

Bakgrund
Reko Sundsvall AB har utarbetat förslag till taxa för hushållsavfall för
2008. Taxan ska täcka de kostnader som kommunen har för hushållsavfall.
Förslaget innebär att viktpriset i avfallstaxan blir oförändrat 1,45 kr/kg
exkl. moms (1,81 kr/kg inkl moms). Tömningsavgiften blir också oförändrad.
Den fasta årskostnaden blir oförändrad när det gäller en- och tvåfamiljshus samt näringsverksamhet. Taxans konstruktion förändras när
det gäller flerfamiljshus. Här kommer den fasta årskostnaden att betalas
utifrån antalet lägenheter och storleken på lägenheterna i huset. Tidigare utgick taxan från tillgänglig kärlvolym. Förändringen har skett i
samråd med företrädare för fastighetsägarna.
I förslaget till taxa ingår att ett bidrag kommer att utgå med 300 kronor
till fastighetsägare som skaffar varmkompost och med 300 kronor till
den som skaffar köksavfallskvarn.
Vidare föreslås fri tömning av säkerhetsskåp för farligt avfall i flerfamiljshus. En fast kostnad införs för tömning av grovsoprum.
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Överläggning
Samordningsutskottet 13 november 2007
Utskottets ledamöter ställer frågor kring förslaget till Martin Lidow och
Leif Rönnmark som därefter lämnar sammanträdet, varefter utskottet
fortsätter sin behandling av ärendet.
Andreas Nelvig (m) yrkar att taxans konstruktion ses över, på så sätt att
den rörliga delen av avgiften blir större samt att avsättningen för äldre
deponier lyfts ut.
Leif Nilsson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsekontorets förslag.
Ordföranden ställer kommunstyrelsekontorets förslag mot Andreas
Nelvigs yrkande och finner att samordningsutskottet beslutar enligt
kommunstyrelsekontorets förslag.
Kommunstyrelsen 3 december 2007
Magnus Sjödin (m) yrkar att taxans konstruktion ses över, på så sätt att
den rörliga delen av avgiften blir större samt att avsättningen för äldre
deponier lyfts ut.
Erland Solander (m), Eva Lohman (m), Lars Persson (fp), Reinhold
Hellgren (c) och Hans Brynielsson (kd) ställer sig bakom Magnus
Sjödins yrkande.
Leif Nilsson (s) yrkar bifall till samordningsutskottets förslag.
Ordföranden ställer samordningsutskottets förslag mot Magnus Sjödin
m.fl. yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt samordningsutskottets förslag.
Kommunfullmäktige 17 december 2007
Andreas Nelvig (m) yrkar att taxans konstruktion ses över, på så sätt att
den rörliga delen av avgiften blir större samt att avsättningen för äldre
deponier lyfts ut.
Leif Nilsson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Pär Hammarberg (fp), Reinhold Hellgren (c) och Hans Brynielsson
(kd) ställer sig bakom Andreas Nelvigs yrkande.
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Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Andreas Nelvigs
m.fl. yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig följande ledamöter;
M-gruppen: Sven Bredberg, Tomas Östman, Erland Solander, Magnus
Sjödin, Hans Lennart Wormbs, Benny Stridsberg, Bertil Swenson,
Andreas Nelvig, Mikael Gäfvert, Linus Johansson, Sven Bodin, Tom
Emanuelz, Elisabeth Gisslin Burman, Daniel Lundin, Rodney
Engström och Bengt-Arne Lindahl.
Fp-gruppen: Sigge Godin, Jenny Sjödin, Pär Hammarberg, Ingeborg
Wiksten, Berivan Mohammed, Ulla Grelsson, Lars Persson och Maria
Lilja.
C-gruppen: Hans Forsberg Svensson, Reinhold Hellgren, Anette D
Martins, Jan-Olov Sellén, Jan-Ola Andersson, Kjell Bergkvist och
Hanna Häggström.
Kd-gruppen: Bertil Hörnqvist, Hans Brynielsson, Gunilla Molin och
Birgitta Rönnquist.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2007-12-03, § 308
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-11-06
• Förslag till renhållningstaxa för 2008 från Reko Sundsvall AB
• Avfallstaxa 2007
––––
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Dnr 508/07 530

§ 271 Regional kollektivtrafikanläggning i Birsta
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

under förutsättning att Länsstyrelsen godkänner revidering av
länstransportplanen så att 10 miljoner avsätts för regional kollektivtrafikanläggning i Birsta, uppdra till stadsbyggnadsnämnden att genomföra projektet;

att

omdisponera de 9,8 Mkr som avsattes i investeringsbudgeten för
2005 i anslaget till förvaltningsfastigheter under rubriken ”Fjärrbussterminal” till projekt regional kollektivtrafikanläggning i
Birsta och att dessa investeringsmedel får tas i anspråk av stadsbyggnadsnämnden;

att

för projektet regional kollektivtrafikanläggning i Birsta ansöka
om medfinansiering från regionala utvecklingsfonden mål 2;

att

bemyndiga stadsbyggnadsdirektören att för Sundsvalls kommun
underteckna ansökan för mål 2 projekt regional kollektivtrafikanläggning i Birsta; samt

att

utifrån regionala fondens beslut om mål 2-finansiering och utifrån resultat av projektupphandling våren 2008 återkomma till
stadsbyggnadsnämnden för redovisning och projektavstämning.

Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade 2004-01-12, § 12, att avsätta 10 mkr av
investeringsmedel för en upprustning av förortsterminalen. I maj 2007
tillfrågades Västernorrlands Länstrafik AB av Länsstyrelsen om den
regionala bussterminalen skulle genomföras enligt den tidigare ansökan
och när genomförandet i så fall planerades ske. Sundsvalls kommun
uttalade att en ny regional bussterminal inte bör byggas i nuvarande
läge. Istället föreslog kommunen att Länsstyrelsen skulle pröva om ett
regionalt resecentrum i Birsta istället skulle kunna inrymmas inom ramen för länstransportplanen. Yttrandet godkändes av kommunstyrelsen
2007-06-04, § 205. Länstransportplanen är nu föremål för remisshan-
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I arbetet med den fördjupade översiktsplanen har en särskild utredning
kring kollektivtrafiken och motorvägsbusshållplatser genomförts av
konsultföretaget Trivector Traffic AB under 2007. Av denna utredning
framgår bl a att andelen kollektivtrafikresenärer är ovanligt låg för ett
externhandelscentrum som Birsta och att det finns en stor potential för
att nå ett ökat resande genom åtgärder som motorvägsbusshållplatser,
pendlarparkeringar och andra insatser i området.
Genom byggande av motorvägsbusshållplatser, en korsande gata samt
gång- och cykelväg under motorvägen, kan östra och västra Birsta
knytas närmare varandra och lokalbussar kan passera under motorvägen genom området. På detta sätt skapas ett effektivt kollektivtrafikstråk med hög turtäthet för såväl interregional, regional som lokal
busstrafik där befintlig trafik kan nyttjas på ett effektivare sätt. Det
finns idag gott om bussar som passerar på motorvägen utan att kunna
stanna. Om den trafik som finns kan användas för att resa till och från
Birsta och om det går snabbare och blir enklare att åka, så kan kollektivtrafiken bli attraktivare, vilket är bra för miljön. Med motorvägshållplatser minskar restiden från Härnösand från över 60 minuter ned till ca
35 minuter vilket ger en tydligt regionförstorande effekt. Men även
Timrå och Sundsvall får restidsförkortningar via motorvägsbussarna.
I projektet deltar Sundsvalls kommun, Vägverket Region Mitt och
Västernorrlands läns Trafik AB. Sundsvalls kommun blir ägare till mål
2-projektet med projektledare från stadsbyggnadskontoret. För projektet upprättas projektplan med syfte, mål, projektorganisation och tidplan och aktiviteter i projektet tillsammans med ansökan. Dessa slutförs
under december månad. Projektets totala kostnad uppskattas till omkring 50 miljoner kronor, varav kommunens kostnad har beräknats till
ca 13 miljoner kronor. Detta belopp överstiger de budgeterade 9,8 miljonerna med drygt 3,1 miljoner och detta samt förskott till Vägverket
på 2 650 000 under projekttiden föreslås täckas via stadsbyggnadsnämndens exploateringskonto för Birsta. Avtal kommer att tecknas med
Vägverket om återbetalning.
Stadsbyggnads- samt kommunstyrelsekontorens bedömning är att en
regional kollektivtrafikanläggning i Birsta väl uppfyller de kriterier
som ställs för finansiering enligt åtgärden. Ansökningarna till mål 2 är
dock många och sista datum för denna ansökningsomgång är den 31
december 2007, varför ansökan bör ske i december 2007. Kontoren
anser vidare att projektets möjligheter att genomföras förutsätter att det
kommer till stånd under 2008.
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Oklarheter i projektet är idag att från Länsstyrelsen förväntas beslut om
länstransportplanens revidering innan årsskiftet, ersättningen via mål 2
avgörs via Regionala fondens beslut i april 2008 och sammanlagda
kostnaden för byggprojektet kommer att vara preliminär fram till
genomförd upphandling. Med hänsyn till dessa oklarheter finns skäl att
återkomma till stadsbyggnadsnämnden för redovisning och projektavstämning när dessa frågor är utredda våren 2008.
Överläggning
Kommunstyrelsen 3 december 2007
Helén Lundahl, avdelningschef vid stadsbyggnadskontoret, redogör för
bakgrunden till projektet och svarar på frågor från ledamöterna.
Kommunfullmäktige 17 december 2007
Sverker Ottosson (mp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och
framhåller att projektet är viktigt för Birsta-områdets utveckling ur ett
hållbarhetsperspektiv.
Roland Grafström (s) uppger att kollektivtrafiken i Birsta är viktig och
påpekar att det är viktigt att samråda med företagen i området vad
gäller placering av hållplatser, bussgator m.m. så att inte antalet parkeringsplatser minskar och trängseln ökar ytterligare.
Leif Nilsson (s) framhåller det idag är svårt att ta sig till Birsta utan bil,
både för sundsvallsbor och för t.ex. tillresande härnösandsbor då busshållplats vid E4 saknas. Det är också svårt att ta sig mellan östra och
västra Birsta. Den planerade kollektivtrafikanläggningen löser båda
dessa problem och han yrkar därför bifall till kommunstyrelsens förslag.
1:e vice ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och
uppger att det faktum att ett antal parkeringsplatser försvinner till följd
av kollektivtrafikanläggningen inte bör anses utgöra ett hinder mot
projektet eftersom ett av syftena med projektet är att fler besökare skall
välja buss i stället för bil för att transportera sig till Birsta. Därmed
torde behovet av parkeringsplatser minska något.
Hanna Häggström (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och
påpekar att projektet utöver miljövinsterna också är positivt för de som
arbetar i Birsta. Idag måste många av de anställda uppta kundparkeringar eftersom det inte är möjligt att ta sig till arbetet utan bil.
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Inlägg görs av Roland Grafström (s) och Jan-Olof Sellén (c).
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag under proposition och
finner att fullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2007-12-03, § 312
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2007-11-28
• Projektbeskrivning – Ny regional kollektivtrafikanläggning i Birsta
handelsområde
––––
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Dnr 489/07 179

§ 272 Sundsvalls kommuns handlingsprogram för
skydd mot olyckor för perioden 2008-2011
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
anta Sundsvalls kommuns handlingsprogram för skydd mot
olyckor, med 2007-10-31 som angivet datum, att gälla för perioden den 1 januari 2008 – den 31 december 2011.

att

Bakgrund
Kommunens handlingsprogram för skydd mot olyckor skall fastställas av fullmäktige för varje mandatperiod. Förslag till nytt program har därför utarbetats för den kommande fyraårsperioden.
Programmet är anpassat efter riktlinjerna i Ägarnas uppdrag till Sundsvall - Timrå räddningstjänstförbund. Även erfarenheter som framkommit under innevarande programperiod ligger till grund för de förändringar som föreslås i det nya programmet.
Sammanfattningsvis innehåller handlingsprogrammet följande förändringar gentemot nuvarande:
•
•
•

En kraftigare markering om samordning med folkhälsoprogrammet.
Att kommunen skall verka för att tillskapa ett forum för krisoch olyckshantering med deltagande från andra samhällsaktörer.
Räddningstjänsten skall inrikta sina ansträngningar på att ta
fram bra underlag för beslut om inriktningar och åtgärder,
kommunicera detta underlag till olika samhällsaktörer samt att
genom indikatorer följa upp effekterna av åtgärderna.

Åtgärdsarbetet skall fokuseras kring olyckstyperna fallolyckor, drunkning, trafikolyckor och suicid. Åtgärder för att förebygga bränder är
överfört till och beskrivs i räddningstjänstförbundets handlingsprogram.
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Överläggning
Kommunstyrelsen 12 november 2007
Stadsjuristen informerar om länsstyrelsens yttrande.
Lena Österlund (s) frågar varför kommunen skall verka för ett RCO
(Regionalt Centrum för lärande från olyckor) med länsstyrelsen som
samordnande myndighet i stället för att vända sig till Räddningsskolan i
Sandö.
Kommunstyrelsen 3 december 2007
Ordföranden konstaterar att den komplettering som efterlystes vid
ärendets återremittering (Kommunstyrelsen den 12 november), nu har
förts in i förslaget till handlingsprogram.
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2007-12-03, § 311
• Kommunstyrelsens protokoll 2007-11-12, § 291
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-11-16
• Sundsvalls kommuns handlingsprogram för skydd mot olyckor för
perioden 2008-01-01—2011-12-31
• Länsstyrelsens yttrande 2007-11-12, e-postversion
––––
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Dnr 403/07 030

§ 273 Svar på enskild motion (m) om mobila klimatanläggningar
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

frågan om mobila klimatanläggningar anses vara utredd;

att

uppdra åt fastighetsnämnden att dels genomföra praktiska prov
med mobila klimatanläggningar samt att även, när tillfälle medges, pröva alternativa åtgärder för klimatförbättringar; samt

att

motionen därmed anses besvarad.

Bakgrund
Eva Lohman (m) och Per Wahlberg (m) föreslår i en motion att fullmäktige ger fastighetsnämnden i uppdrag att skyndsamt utreda frågan
kring mobila klimatanläggningar till samtliga äldreboenden inför 2008,
samt att ett försök med mobila klimatanläggningar genomförs på prov
på ett par särskilda boenden.
Fastighetskontoret framför i skrivelse daterad 2007-10-02 argument för
att montage av markiser för att undvika för höga rumstemperaturer, är
att föredra framför mobila klimataggregat.
Fastighetsnämnden har 2007-10-25, § 107, beslutat att frågan om mobila klimatanläggningar anses vara utredd, samt att alternativa åtgärder
för klimatförbättringar kan prövas när tillfäll medges och att motionen
därmed anses besvarad.
Överläggning
Finansutskottet 20 november 2007
Claes Stockhaus (v) uppger att i kommunstyrelsekontorets skrivelse
daterad den 6 november 2007 har den del, som återfinns i den första
att-satsen i fastighetsnämndens beslut om att praktiska prov skall
genomföras, fallit bort. Detta bör föras in i finansutskottets förslag till
beslut.
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Kommundirektören uppger att finansutskottets beslut även bör innefatta
uppgift om vem som ansvarar för att praktiska prov genomförs.
Utskottet enas om att ett tillägg skall göras i förhållande till de av
kommunstyrelsekontoret föreslagna att-satserna på så sätt att den andra
att-satsen kompletteras med uppgift om att praktiska prov skall genomföras och att dessa samt de åtgärder i övrigt som avses skall uppdras åt
fastighetsnämnden.
Kommunstyrelsen 3 december 2007
Inlägg görs av Eva Lohman (m) och Lena Österlund (s).
Kommunfullmäktige 17 december 2007
Information lämnas av avdelningschefen vid fastighetskontoret Lennart
Olsson. Han redogör för olika sätt att lösa de tilltagande problemen
med hög inomhustemperatur sommartid i kommunens lokaler och
framförallt på äldreboenden.
Solavskärmning med olika metoder är den enklaste lösningen och kan
sänka temperaturen med 2-4 grader. Vid stark värme, uppemot 30 grader utomhus, hjälper dock inte solavskärmning utan man måste på teknisk väg ersätta den varma inomhusluften med kyld luft. Detta kan
åstadkommas på flera sätt, dock till en ganska hög kostnad och
energiåtgång. Fastighetskontoret analyserar för närvarande för- och
nackdelarna med flera olika metoder.
Fråga ställs av Magnus Sjödin (m).
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2007-12-03, § 315
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-11-06
• Fastighetsnämndens protokoll 2007-10-25, § 107
• Fastighetskontorets skrivelse 2007-10-02
• Motion från moderaterna (m) 2007-09-20
––––
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Dnr 1/07 102

§ 274 Valärenden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
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; samt

att

till ny ledamot i kommunfullmäktiges presidiekonferens efter
Håkan Åslin (sd) för återstående del av valperioden utse
Johnny Skalin (sd), Andvägen 7, 862 32 Kvissleby.

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.
Håkan Åslin (sd) befriades 2007-11-26, § 256, från uppdraget som
ledamot i presidiekonferensen.
Beslutsunderlag
• Presidiekonferensens skrivelse 2007-12-14
––––
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Dnr 529/07 102

§ 275 Anmälan av länsstyrelsens röstsammanräkningsprotokoll för efterträdarval i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att till sina handlingar lägga länsstyrelsens beslut den 4 december 2007 utvisande följande:
Ny ledamot för Sverigedemokraterna efter Håkan Åslin (sd) är Johnny
Skalin.
––––
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Dnr 572/07 032

§ 276 Fråga till kommunstyrelsens ordförande
Anita Bdioui (s) från Sigge Godin (fp) om fall
där färdtjänsten misskött sig
Med kommunfullmäktiges medgivande framställer Sigge Godin (fp)
den 17 december 2007 en fråga till kommunstyrelsens ordförande Anita
Bdioui (s) om fall där färdtjänsten misskött sig:
•

Vilka åtgärder har Sundsvalls kommun vidtagit sedan vi debatterade frågan sist?

Frågan kommer att besvaras vid ett senare tillfälle av stadsbyggnadsnämndens ordförande Leif Nilsson (s).
––––

Ordförandens sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Sekreterares sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida

2007-12-17

37

§ 277 Avslutning
Som avslutning på 2007 års sista möte i kommunfullmäktige anför ordföranden följande:
”Ärade ledamöter och närvarande tjänstemän.
Strax är 2007 tillända, åren går med en rasande fart. Årets sista sammanträde är avklarat, och vi ska alla, möjligen med något begåvat undantag, ägna oss åt årets julklappsinköp. Under några få dagar före jul
kan många av oss vittna om hur blodtrycket stiger till oanade höjder
för att på juldagen sakta återgå till det normala. Trots allt så tror jag
att vi alla gläds åt en behövlig ledighet som i år dessutom är rejält
tilltagen. Som vanligt ska vi nu göra en återblick.
Januari började med ett stort antal korta frågor; 12 stycken. Thore
Hallbäck presenterade slutrapporten om Arenor för idrott och kultur,
vi hade en allmänpolitisk debatt som samlade 30 talare och tog 2,5
timmar i anspråk.
I februari fattade vi beslut om att anta förslaget om stadsvision i
Sundsvall 2007-2037. Även att gå vidare med arenor för kultur och
idrott.
Marsmötet inleddes med sedvanlig informationspunkt av kommundirektören Peter Gavelin, som ägnade nästan hela sin information åt
ansvarskommitténs förslag. Föga kunde vi då ana vilken turbulens
detta förslag skulle skapa i den norra delen av vårt land. Den gamla
”dagisramsan” hela havet stormar syns välmotiverad. Vi hade även
information av företagens organisationer, företrädda av Tommy
Schavon och Malin Wehlin. Frågor som togs upp var bl a lokala företagsklimatet, kompetensförsörjning, infrastruktur och attityder. Tio
frågor ställdes. Vi fortsatte dagen med utfrågning av socialnämnden
där ordföranden Lena Österlund och förvaltningschefen Ulf Johansson
svarade på ett tiotal frågor.
Aprilmötet startade med utfrågning av Stadsbacken med dotterbolag,
inte mindre än 18 ledamöter deltog med frågor till företrädare för de
olika bolagen. Vi fortsatte med en skoldebatt som varade ca två timmar
23 talare deltog. Kommunfullmäktige tog även beslut om att bilda ett
delägt exploateringsbolag vars syfte är att utveckla Norra Kajen.
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I maj behandlades som vanligt livsmiljöbokslutet. Vi tog även beslut om
avsiktsförklaring om ändrat ägande i Sundsvalls Hamn.
Junimötet inleddes med en information om projekt E4 Syd där vägverket presenterat fyra förslag som kan finansieras enligt OPS modellen,
och som kan påbörjas inom de närmaste åren. Vi behandlade Mål och
resursplanen och som vanligt i dessa sammanhang deltog många talare, 56 stycken inklusive replikskiften. Därefter blev det sommar, sol
och semester.
Septembermötet hade vi i Indal. Vi hälsades välkommen av Kim
Ottosson, information om Indal lämnades av Mats Melin, skoleleven
William Olsson och Håkan Alfredsson. Ledamöterna besökte även olika
företag i bygden före sammanträdet. Mats Bergmark, Mittsverige Vatten AB, höll ett föredrag under rubriken ”Klimatförändringar i regionalt perspektiv och behov av anpassningar”. Mycket uppskattat och vi
får säkert skäl att återkomma i den frågan.
I oktober hade vi besök av Susanne Öberg från LRF som informerade
om gröna näringar, LRF;s organisation och viktiga framtidsfrågor.
Elva ledamöter ställde frågor till Susanne. Vi fortsatte med en arbetsmarknadspolitisk debatt. Det nya med det var att vi inte hade någon
inledningsrunda utan en fri debatt från början med tre minuters inlägg
och två repliker à två minuter. Det blev en spänstig debatt med 42 talare.
Vid novembermötet bjöds vi på teater. Skådespelare från Teater Västernorrland spelade 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.
När det gäller ärendelistan så tog vi beslut om att bilda ett Scenkonstbolag tillsammans med Landstinget Västernorrland.
Dagens sammanträde kan vi lämna, vi har det i färskt minne. Första
året på denna mandatperiod är snart tillända, jag hoppas att ni som är
nya i fullmäktige känner att året har varit givande och att ni kunnat
vara med och påverka.
Nu ska vi snart gå på julledighet, och jag vill passa på att önska er
alla, förtroendevalda och tjänstemän en god jul och ett gott nytt år.”
1:e vice ordföranden tackar för denna summering samt ordförandens
förtjänstfulla insatser under året, och önskar även ordföranden en god
jul och ett gott nytt år.
––––
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§ 278 Förteckning över motioner som förhandsremitteras till kommunstyrelsen enligt 31 §
arbetsordningen för kommunfullmäktige i
Sundsvall
Enskild motion (mp) om hundrastgårdar i Sundsvall
Enskild motion (c) om lämpligt område som rastgård för hundar
––––
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§ 279 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
––––
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