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§ 295 Justering
Att jämte ordföranden Marianne Sjöblom eller 1:e vice ordföranden
Hans Lennart Wormbs eller 2:e vice ordföranden João Pinheiro justera
dagens protokoll utses Bertil Hörnqvist och Gerd Isaksson, med Diana
Kapitanska och Linnéa Kjellman som ersättare i händelse av förhinder
för Bertil Hörnqvist och Gerd Isaksson.
––––
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§ 296 Anmälan av länsstyrelsens
röstsammanräkningsprotokoll för
efterträdarval i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att till sina handlingar lägga
länsstyrelsens beslut den 11 februari 2008 utvisande följande:
Ny ledamot för Arbetarepartiet-Socialdemokraterna efter Fredd
Sandberg är Ann Svensson.
Ny ersättare för Arbetarepartiet-Socialdemokraterna efter Ann
Svensson är Lars-Åke Andersson.
Ny ersättare för Moderata Samlingspartiet efter Benny Stridsberg är
Fredrik Norberg.
––––
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§ 297 Information
Information från MittSverige Vatten
Micael Löfqvist, VD för MittSverige Vatten, informerar kort om vårt
lokala kranvatten med fokus på värde och kvalitet.
Information från kommundirektören
Kommundirektören informerar om aktuella frågor:
Företagsdagen 4 april 2008
Kommunfullmäktiges företagsdag hålls i år den 4 april. 85 företag har
anmält intresse för ett besök, varav ett tjugotal företag inom så kallade
”Gröna näringar”. 49 politiker har anmält sig. I anslutning till företagsdagen anordnar Näringslivsrådet en hearing på kvällen den 3 april, där
kända näringslivsprofiler medverkar. Vid fullmäktiges sammanträde
den 31 mars kommer Svensk Handel att medverka under temat
”Handelns utveckling i Sundsvall”.
Tidigare företagsdagar (2006 och 2007) har varit uppskattade. De
synpunkter som framförts vid besöken har hanterats via Synpunkt
Sundsvall. Ett antal frågeställningar har också förts vidare till länets
riksdagsledamöter.
Sundsvall Elnät AB
För att öka leveranssäkerheten och motsvara lagkraven när det gäller
elavbrott, investerar Sundsvall Elnät AB totalt cirka 72 mkr för att
bygga om luftledningar till jordledningar. Elva mil ledningar omfattas,
framför allt i centrala Sundsvall och på Alnö.
Socialtjänsten
Från socialtjänsten rapporteras att försörjningsstödet till unga minskar.
2004 uppgick stödet till 30 mkr, 2007 till 24,7 mkr. Den negativa
trenden från början av 2000-talet har alltså brutits, bland annat som
resultat av arbetet inom ungdomscentrum och särskilda satsningar på
att finna praktikplatser och arbeten åt unga.
Ett andra boende för ensamkommande flyktingbarn öppnas i maj i
Nacksta. Sundsvall kan då ta emot totalt 20 barn.
Just nu besöks Sundsvall av fyra socialarbetare från Litauen. Inom
ramen för ett EU-besök studerar de frågor som rör drog- och alkoholmissbruk bland unga och vuxna kvinnor.
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Under åren 2006-2008 får Sundsvalls kommun 14 mkr i stimulansbidrag för att höja kvaliteten i vård och omsorg för äldre. Pengarna
används till utbildning och utveckling av arbetsmodeller inom
äldreomsorgen och socialpsykiatrin. Bland annat fortbildas 1400
medarbetare inom äldreomsorgen inom Kompetensstegen under 3 år.
Kommundirektören visar till sist en kort informationsfilm om Sundsvalls kommuns idrotts- och fritidsutbud, som har tagits fram av Kultur
& Fritid. Filmen återfinns på kommunens hemsida sundsvall.se
Information från Bildens Hus/Fotomuseet
Petter Österlund, chef för Fotomuseet, informerar om festivalen Free
som äger rum i Sundsvall 10-15 mars. Flera utställningar, seminarier
och evenemang med fokus på integration planeras. Bland annat
kommer de politiska partiernas program mot rasism och för integration
att presenteras i Kulturmagasinet.
––––
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Dnr 16/08 032

§ 298 Allmänhetens frågestund
Ordföranden förklarar att tre skriftliga frågor inlämnats till presidiet
inför allmänhetens frågestund. Om frågan inte ställs till någon särskild
ledamot i fullmäktige, kommer svar att lämnas av den ledamot som
presidiet finner lämplig.
o Kjell Jacobsson frågar hur Sundsvalls kommuns överklagan av
Thoren Business Schools ansökan om att starta en fristående
gymnasieskola i Sundsvall kunde inkomma för sent till Skolverket, samt vad detta kostar kommunens invånare.
Martin Johansson (s), ordförande i barn- och utbildningsnämnden
svarar att misstaget beror på att barn- och utbildningsförvaltningen fått
en felaktig uppgift om sista överklagandedatum. Han har ingen uppgift
om vad kostnaden för misstaget är.
o Anders Eriksson, Folkets Röst Demokratiska Partiet frågar hur
socialnämnden ser på att brukare som är sysselsatta inom IFO/
Socialpsykiatrin får en nettolön om 700 kr i månaden, och
endast har att välja på ett fåtal slag av sysselsättning.
Lena Österlund (s), ordförande i socialnämnden, påpekar att
ersättningen till brukarna inte är en lön, utan ett bistånd till dem som
beviljats ”daglig sysselsättning” som åtgärd. Eventuella brister i
verksamheten kommer att utredas i en översyn som socialnämnden
nyligen initierat, och som även ska ge förslag på förändringar.
o Anders Eriksson, Folkets Röst Demokratiska Partiet frågar
varför man inte längre får ställa frågor muntligt från talarstolen
till fullmäktige under Allmänhetens frågestund, utan i stället
måste lämna in frågorna skriftligt.
Hans Lennart Wormbs (m), 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige,
svarar att frågestunden tidigare tenderade att bli ett forum för att driva
propaganda, snarare än att ställa frågor. Detta är inte syftet med frågestunden, varför kommunfullmäktiges presidiekonferens beslutat att
frågorna numera ska ställas skriftligt.
Ordföranden konstaterar därefter att det inte finns fler frågor från
allmänheten.
––––
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Dnr 17/08 032

§ 299 Korta frågor - korta svar
o Tom Emanuelz (m) frågar hur vägunderhållet vintertid kan
förbättras, mot bakgrund av att det i dag är svårt att både gå och
köra på gatorna i Sundsvall.
K Lennart Andersson (s), ordförande i fastighetsnämnden, svarar att det
trots stora insatser varit svårt att hantera den situation som rått i vinter,
med kraftigt varierande temperaturer och isbildning. Riktigt bra
lösningar på problemet finns inte idag.
o Anette D Martins (c) frågar hur förslag och synpunkter som
förts fram vid företagardagarna hanterats, eftersom både
företagen och fullmäktiges ledamöter kan ha intresse av att ta
del av dem.
Anita Bdioui (s), ordförande i kommunstyrelsen, svarar att synpunkterna fördelats till de nämnder eller förvaltningar som berörs, och att de
där hanteras på sedvanligt sätt.
o Linnéa Kjellman (c) frågar varför hämtning av grovsopor sker
alltmer sällan i kommunens ytterområden, och varför ingen
hämtning alls sker i ett visst område.
Anita Bdioui (s), ordförande i kommunstyrelsen, svarar att minskningen följer av att allt fler återvinningsstationer öppnats, vilket minskar
behovet av hämtning. I frågan om varför ingen grovsophämtning alls
sker i ett visst område, ber hon att få återkomma med svar vid ett senare
tillfälle.
o Roland Grafström (s) frågar, med anledning av ett uttalande av
finansminister Anders Borg, hur moderaterna ser på frågan om
obligatorisk a-kassa.
Magnus Sjödin (m) svarar att han inte känner till vad som ligger bakom
det aktuella uttalandet.
o Lars Persson (fp) frågar varför det är Sundsvalls kommun som
annonserar efter ny politisk sekreterare åt socialdemokraterna –
är inte detta en fråga för partiet självt?
Anita Bdioui (s), ordförande i kommunstyrelsen, svarar att alla
politiska sekreterare är tjänstemän, och anställda av kommunstyrelsekontoret. Därav den aktuella annonseringen.
o Erland Solander (m) påtalar att hemtjänstens personal i centrala
Sundsvall har svårt att hitta parkeringsplatser, och frågar hur
detta kan lösas.

Ordförandens sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Sekreterares sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida

2008-02-25

8

Lena Österlund (s), ordförande i socialnämnden, svarar att hon inte hört
om detta problem tidigare, men att hon tar med sig frågan och
återkommer med svar vid ett senare tillfälle.
o Birgitta Rönnquist (kd) frågar om det stämmer att det finns
intressenter som vill köpa Mitthems fastigheter i inre hamnen,
och vad detta innebär för tillgången till hyresrätter.
Anita Bdioui (s), ordförande i kommunstyrelsen, konstaterar att ingen
från Mitthem är närvarande för att svara på frågan.
o Maria Lilja (fp) frågar hur socialnämnden ställer sig till att
endast ett barn hittills fått ersättning enligt de nya bestämmelserna om ersättning till barn som bevittnat misshandel.
Lena Österlund (s), ordförande i socialnämnden, påpekar att det är
domstolarna som utdöma denna ersättning, inte kommunen. Hjälp och
stöd till dem som utsatts ges dock vid Stödcentrum för barn och unga,
som kommunen driver tillsammans med bl a polisen och landstinget.
o Ingeborg Wiksten (fp) frågar hur det gått med beslutet om gratis
buss för skolbarn vid besök till bibliotek, kulturevenemang med
mera. För boende på landsbygden har det lösts, men hur är det
med stadsbarnen?
Leif Nilsson (s), ordförande i stadsbyggnadsnämnden, svarar att saken
kunde lösas ganska snabbt när det gällde förortstrafiken. För stadsbussarnas del pågår fortfarande diskussioner, och han ber att få återkomma
vid ett senare tillfälle med information om dagsläget.
o Linda Bogstag (s) frågar hur folkpartiet ser på det faktum att en
friskola som vill etablera sig i Sundsvall har lägre lärartäthet än
de kommunala skolorna.
Lars Persson (fp) svarar att det är viktigt att man har många lärare i
skolan, men att det också är viktigt att lärarna är bra och kompetenta.
Det centrala är att föräldrar och elever fritt ska få möjlighet att välja
den skola som de tycker är bäst.
o Kjell Bergkvist (c) frågar vilka serviceanläggningar som idag
finns i anslutning till den centralt belägna småbåtshamnen.
Tommy Eriksson (s), vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden, ber
att få återkomma med svar vid ett senare tillfälle.
o Johnny Skalin (sd) frågar när de två motioner som sverigedemokraterna lämnade in i januari 2007, rörande dels upplysta
övergångsställen, dels demokratiinsyn, kommer att behandlas
av kommunfullmäktige.
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Anita Bdioui (s), ordförande i kommunstyrelsen, svarar att alla
motioner bereds på sedvanligt sätt, och att hon inte kan svara på var i
beredningskedjan dessa bägge motioner finns.
o Anette D Martins (c) önskar förtydliga sin tidigare fråga om
återkoppling kring frågor och synpunkter som väckts under
företagardagen. På vilket sätt får företagarna själva ta del av det
som kommit in, och finns frågorna sammanställda?
Anita Bdioui (s), ordförande i kommunstyrelsen, svarar att hon utgår
från att återkoppling sker till företagen från dem som berörs av
synpunkterna. Hon ber att få återkomma vid ett senare tillfälle med
besked om det finns en sammanställning av alla synpunkter.
––––

Ordförandens sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Sekreterares sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida

2008-02-25

10

§ 300 Integrationspolitiska frågor
Ordföranden förklarar att temat integrationspolitiska frågor kommer att
inledas av João Pinheiro (s), ordförande för nämnden för vuxenutbildning, arbetsmarknad och integration. Därefter lämnas ordet fritt, med
en maximal talartid om 2 minuter per inlägg.
João Pinheiro (s), ordförande för nämnden för vuxenutbildning,
arbetsmarknad och integration (NAVI), berättar att det finns två syften
med dagens temadiskussion; att öka kunskapen om vilka insatser som
görs i Sundsvall, samt att lyfta fram de förtroendevaldas tankar och
idéer för att minimera diskrimineringen och öka möjligheterna för en
bra integration av minoriteter på den lokala arbetsmarknaden.
João Pinheiro framhåller att NAVI har gjort Sundsvall till en av
Sveriges bästa kommuner avseende integration.
En vuxen invandrare har med sig många värdefulla erfarenheter, och
bär på förmågan och viljan att förbättra sitt liv. Detta är till fördel för
samhället, och en styrka för individen. Men invandraren bär också på
begränsningar, framför allt inom två områden: språket och det lokala
nätverket. I Sundsvall arbetar man med insatser på bägge dessa
områden.
Ett exempel är att utbildningen i Svenska för Invandrare, SFI, baseras
på en individualiserad nivåplacering samt praktik. Målet är att så snabbt
som möjligt ge varje individ möjlighet till arbete eller studier.
Idag finns ungefär 3 800 sundsvallsbor med ursprung utanför de
nordiska länderna. Genom avtal med staten tar vi emot 250 flyktingar
per år, och ersättningen från staten används till bl a tolkhjälp och olika
introduktionsinsatser.
Sammantaget har integrationsarbetet utvecklats snabbt i positiv riktning
de senaste åren. Sundsvall kan fortfarande bli bättre, men idag finns
många goda exempel och bra resultat, där vi kan tjäna som föredöme
för andra.
Anette D Martins (c) framhåller att vi alla har ett ansvar att visa vägen
för hur de nya medborgarna kan bli en del av vårt samhälle. De flesta
som kommer hit räknar med att själva kunna försörja sig, men har olika
förutsättningar som individer. Generella bidragssystem kan då ibland
snarare stjälpa än hjälpa.
Berit Andersson (kd) lyfter frågan hur vi kan motverka utanförskap i
det mångkulturella samhället. Det krävs långsiktiga mål och kortsiktig
envishet. Vår egen inställning är avgörande, och de nya riktlinjer för
SFI som presenterats på nationell nivå är bra.
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Bertil Hörnqvist (kd) påminner om att integration är en ömsesidig
process. Det är viktigt att skapa helhet i samhället. För att åstadkomma
det behövs nyfikenhet, ny kunskap och nya nätverk. Här har föreningslivet en viktig roll, varför stöd till föreningar bör prioriteras.
Rodney Engström (m) framhåller att de 250 personer som kommer till
Sundsvall varje år blir en viktig resurs i ljuset av de stora pensionsavgångar som väntar arbetsmarknaden. Vi har inte råd att slösa bort deras
kompetens.
Andreas Åslin (fp) påpekar att vi har kommit långt i Sverige och
Sundsvall, vad gäller integration. SFI i Sundsvall står sig mycket bra
gentemot riksgenomsnittet. En orsak är den gedigna ”gräsrotsnivå” som
finns här, med många engagerade lärare och tjänstemän.
Habib Effati (-) framhåller att näringslivet i framtiden inte kommer att
klara sig, om man inte tar tillvara invandrarnas kompetens. Trots den
kunskapen finns problemen kvar, vilket beror på attityderna i samhället.
Att gå från ord till handling och våga ändra attityd är nödvändigt.
Annicka Burman (v) påminner om att många konflikter i världen
grundar sig på den rika världens strävan att kontrollera fattiga länders
råvarutillgångar. Att ta emot flyktingar är en solidaritetshandling. Ett
positivt exempel är det boende för ensamma flyktingbarn som numera
finns i Sundsvall.
Reinhold Hellgren (c) aviserar att centerpartiet kommer att lämna en
motion rörande ökad jämställdhet vid rekryteringar, genom metoden att
avidentifiera ansökningshandlingarna. Detta har provats i flera
kommuner med gott resultat.
Lena Österlund (s) framhåller att socialtjänsten står inför en stor
utmaning i närtid, för att säkra behovet av personal vid de kommande
pensionsavgångarna. Arbete är också det bästa sättet att integreras i
samhället, och hon ser därför fram emot att öka mångfalden inom
socialtjänsten.
Johnny Skalin (sd) påminner om att Sverige inte har obegränsade
resurser. Det är förståeligt att invandrare söker sig till Sverige, men
många saknar grund för uppehållstillstånd. Kravlöshet i mottagandet är
inte bra, och leder till utanförskap. Man bör därför införa totalstopp för
nya asylsökande, tills alla som redan kommit fått en chans att
integreras. Därefter kan viss, selektiv invandring ske. Detta bör
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kombineras med ökat stöd till flyktingar nära konflikthärdarna, och
ökat stöd till flyktingar som önskar återvända hem.
Ingrid Möller (mp) framhåller att alla människor ska behandlas respektfullt. Politikens roll är att ge alla samma förutsättningar. Den generella
välfärdspolitiken är därför ett medel för integration. Det är viktigt att
sprida kunskap, bl a till barn och ungdomar, och fortsätta verka för en
solidarisk och långsiktig samhällsutveckling.
Anette D Martins (c) påminner om att det är upp till oss alla att skapa
goda förebilder, och nämner idrotten som ett bra exempel. Inom
Sundsvalls kommun är det tyvärr få chefer som har utländsk bakgrund.
K Lennart Andersson (s) menar att integration är en utmaning.
Kommuner som idag satsar på integration kommer att bli vinnare i
framtiden, när de stora pensionsavgångarna sker. Här har Sundsvall
chansen att utvecklas.
Berit Andersson (kd) framhåller vikten av validering, att kunna
”översätta” utländska utbildningar till svenska förhållanden. Det är
också viktigt att inte generalisera och kategorisera.
Leif Nilsson (s) berättar att forskning har visat att regioner där man
blandar olika kulturer är framgångsrika. Stadsplanering är ett viktigt
verktyg för integration – hur skapar vi träffpunkter, hur bygger vi gångoch cykelvägar? Genom bra stadsplanering kan vi skapa mötesplatser
och underlätta kommunikation.
Berivan Mohammed (fp) påpekar att viljan att vara en del av samhället
är stor hos alla människor. När ”dörrarna stängs” blir detta svårt. Egenföretagare med utländsk bakgrund möter ofta hinder. När Sundsvall får
Sveriges bästa näringslivspolitik, får vi också Sveriges bästa
integrationspolitik.
Eva Lohman (m) påminner om att vi kommer att behöva all arbetskraft
vi kan få i framtiden. Hon ifrågasätter starkt hur man, som sverigedemokraterna förespråkar, ska kunna välja ut ”rätt” personer bland dem
som kommer hit.
Andreas Åslin (fp) framhåller att integrationsarbetet måste sprida sig
till föreningslivet – genom fritidssysselsättning får man ytterligare en
möjlighet att träna svenska. Sundsvall har ett väl fungerande integrationsarbete, men det kan bli bättre.
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Reinhold Hellgren (c) instämmer i att mångfalden är livsviktig i en
kultur. Sverigedemokraternas argumentation menar han bygger på en
”vi och dom”- attityd, som är negativ. Invandring ingår i ett öppet
samhälle, och de problem som finns kan lösas utan att stänga gränserna.
Börje Bergström (s) framhåller folkrörelsernas viktiga roll för integration. Föreningslivet är en bra fostrare och ger en socialisering in i
samhällslivet. Han reflekterar också över det faktum att vi har lätt att
hylla svenska idrottsutövare, oavsett bakgrund.
Lena Österlund (s) menar att vi kan vara stolta över att Sundsvall tar
emot ensamkommande flyktingbarn, och även planerar att utöka den
verksamheten. Många barn bär på svåra upplevelser och behöver stöd.
Socialtjänsten stödjer också föreningar och dagkollo för flyktingbarn –
det är nödvändiga insatser.
Habib Effati (-) framhåller att det är dags att sluta med prat och gå till
handling, för att visa att vi menar allvar, t ex genom bostadspolitik och
attitydpåverkan. Vi måste redovisa konkreta resultat av åtgärder varje
år. Han reflekterar också över det faktum att vi i Sverige köper godis
för 9 mdr varje år, medan flyktingmottagandet kostar 6,8 mdr.
Magnus Sjödin (m) framhåller, som svar till sverigedemokraterna, att
de problem som finns vad gäller integration måste lösas i det demokratiska arbetet. Att stänga gränserna löser inga problem. Sverige har
dessutom att följa internationella lagar, och garantera alla flyktingar en
rättssäker prövning.
João Pinheiro (s) påminner om att de folkvalda har ansvar för att driva
en politik för alla medborgare. Statens integrationspolitik kan
kommunen inte påverka, däremot är vår uppgift att ta hand om alla
Sundsvalls medborgare och få dem att växa. För att bibehålla välfärden
måste vi klara integrationsutmaningen.
Lars Persson (fp) menar att vi har för få att integrera i Sundsvall. Vi
behöver få till oss arbetskraft och kompetens. Dock ska vi inte sticka
under stol med att problem kan uppstå, och måste hanteras. Sundsvalls
kommun kan som stor arbetsgivare vara ett föredöme, vilket också
uttrycks i den nya arbetsgivarpolitiska strategin.
Rodney Engström (m) framhåller att kunskapsinventering är ett viktigt
verktyg, så att människors kompetens nyttjas riktigt.
Roland Grafström (s) menar att vi alla måste anstränga oss för att
hjälpa nya samhällsmedborgare på traven, eftersom de är värdefulla.
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Han drar en parallell till att vara lärling på en arbetsplats – handledarens agerande är ofta avgörande.
Johnny Skalin (sd) påpekar att utanförskapet kommer att bestå i 30 år
framåt för en miljon människor, enligt SCB-beräkningar. Han frågar
vad socialdemokraterna menar med rätten till arbete, när vi har en hög
ungdomsarbetslöshet. Om invandrarna är en resurs – varför skapar man
då inte en politik som hjälper dem in i samhället? De bör anpassa sig
till vår kultur, och inte tvärtom.
Martin Johansson (s) berättar att han till nästa fullmäktigemöte kommer
att ta med barn- och utbildningsnämndens nyantagna program för likvärdighet och likabehandling. Han berättar också om ”Välkomsten”, ett
samarbete mellan olika instanser som syftar till att introducera
invandrade barn i skola och samhälle.
Eva Lohman (m) påminner, med anledning av sverigedemokraternas
anförande, om att Sverige redan idag ger omfattade stöd till människor
nära konflikthärdar. Hon påpekar också att vi i framtiden kommer att
leva i en alltmer globaliserad värld.
Sverker Ottosson (mp) konstaterar att det finns en stor enighet i integrationsfrågor i kommunen. Han påminner om att mycket är nytt för de
människor som kommer hit, och berättar om projektet ”Natur för
invandrare” som bl a informerar om allemansrätt och friluftsliv.
Jan-Olov Sellén (c) framhåller vikten av möjlighet till praktik och
arbete för de som flyttar hit. Får man rätt stöd och möjligheter blir
resultaten goda.
Berit Andersson (kd) påminner om att det finns gott om bra initiativ i
Sundsvall, som skulle kunna stödjas mera av kommunen. Som exempel
nämner hon Frälsningsarméns läxhjälpsverksamhet i Nacksta.
Klockan 15.15 förklarar ordföranden att temat om integration och
mångfald, som inleddes ca klockan 13.50, avslutas.
––––
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Dnr 44/07 214

§ 301 Järnvägsstudie Resecentrum Sundsvall
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

ställa sig bakom en placering av ett nytt resecentrum i centrala
staden enligt Järnvägsstudiens alternativ Parkgatan och en
regional station i anslutning till Universitetet samt en nedsänkt
järnväg enligt Järnvägsstudiens långa tunnelprofil;

att

föreslå kommunstyrelsen uppdra åt Stadsbyggnadskontoret att
fortsätta arbetet med;
A. genomförande av Resecentrum alternativ Parkgatan
innefattande ytterligare utredning och planläggning
B. genomförande av regional station Universitetet i samspel
med detaljplanearbetet för Västra Länken
C. fortsatt arbete för nedsänkning av järnvägen enligt
studiens långa tunnelprofil i samarbete med Banverket,

att

uppdra åt kommunstyrelsen att arbeta fram ett genomförandeoch finansieringsavtal med Banverket för ovanstående punkter
A-C; samt

att

ovanstående arbeten planeras så att järnvägs- och resecentrumlösningen kan stå klar senast 2015.

Bakgrund
Under år 2007 utfördes en järnvägsstudie avseende en nedsänkt
järnvägslösning genom centrala Sundsvall med två alternativa
placeringar av ett centralt resecentrum samt en regional station vid
Mittuniversitetet. Studien svarar på frågorna: Var ska stationerna ligga?
Hur påverkas trafiksystemet i staden? Hur påverkas stadslivet/stadsbilden?
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Lösningen för järnvägen genom Sundsvall har mycket stor betydelse
för stadens fortsatta utveckling. I dagens situation representerar
järnvägen en kraftig barriär med konsekvenser för miljö (buller,
vibrationer, luftföroreningar) och för stadsbild. Järnvägsstationens
koppling till stadskärna och bussar är idag dålig.
I relationen med medborgare och trafikoperatörer är det viktigt att
kommunen och Banverket hittar en gemensam lösning inför den ökning
av problematiken som Botniabanans trafikering kommer att medföra.
Banverket räknar med en tredubbling av bomfällningstiden, ökat buller
och ökade vibrationer.
Resecentrumplaceringarna har en avgörande betydelse för tågnyttjandet
samt för hur den utvidgade funktionella arbetsmarknadsregionen,
Sundsvallsregionen, kommer att kunna fungera.
Överläggning
Finansutskottet 29 januari 2008
Vid föredragningen presenteras de mindre förändringar som finns i den
senaste versionen av järnvägsstudien som utdelas på mötet.
Magnus Sjödin (m) framför att moderaterna ännu inte har tagit ställning
i frågan och återkommer vid kommunstyrelsens sammanträde.
Samordningsutskottet 5 februari 2008
Andreas Nelvig (m) framför att han återkommer i kommunstyrelsen
med sina ställningstaganden.
Kommunstyrelsen 8 februari 2008
Erland Solander (m) frågar inom vilka ramar kommunens sammanlagda kostnader för Resecentrum kommer att hamna.
Kommundirektören svarar på frågan. Vad gäller nedsänkningen av
järnvägen kommer Banverket att bidra med 400 mkr vilket gör att
kommunen har att tillskjuta 250 mkr, antingen genom skattefinansiering eller exploateringsmedel - framför allt kan området kring Västra
Station bli aktuellt för exploatering. Dessa totalt 650 mkr utgör ramen
för den fortsatta planeringen.
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Vad gäller Resecentrum är finansiering av den typen av anläggning
alltid en fråga för intressenter i regionen; finansieringen kan alltså
fördelas mellan trafikhuvudmännen (Länstrafiken), fastighetsägaren
(Jernhusen), kommunen samt länsstyrelsen, och till detta kan läggas
eventuella statsbidrag.
Kommunstyrelsen kommer överens om att ett förtydligande enligt ovan
ska arbetas in i handlingarna inför ärendets behandling i kommunfullmäktige.
Magnus Sjödin (m) yrkar bifall till samordningsutskottets förslag.
Leif Nilsson (s) ställer sig bakom Magnus Sjödins yrkande.
Pär Hammarberg (fp) frågar vem som äger marken där järnvägen nu
ligger.
Kommundirektören besvarar frågan; det är Banverket som äger
marken.
Gunilla Molin (kd) frågar om den nyligen uppdagade felmätningen av
luftkvaliteten i Sundsvall kan påverka ställningstagandena avseende
Resecentrum.
Kommundirektören tillstår att mätfelen är allvarliga. Att luftkvaliteten
är sämre än vad man trott understryker dock bara vikten av detta
projekt.
Ordföranden förklarar att hon endast uppfattat ett yrkande, Magnus
Sjödins och Leif Nilssons yrkande om bifall till samordningsutskottets
förslag. Hon finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
förslaget.
Det noteras dock att ett förtydligande rörande finansieringen enligt
ovan ska arbetas in i handlingarna inför kommunfullmäktiges
behandling av ärendet.
Kommunfullmäktige 25 februari 2008
Erland Solander (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Han
frågar dock hur stort pengatillskott en tänkt exploatering kring Västra
Station kan ge.
Mats Mehlin (c) ställer sig bakom Erland Solanders yrkande. Han
påtalar dock att det finns en osäkerhet vad avser finansieringen, och
uttalar förhoppningen att denna stora satsning ska ge önskad effekt.
Leif Nilsson (s) ställer sig bakom Erland Solanders m fl yrkande. Han
framhåller att detta är en strategisk fråga för hela sundsvallsregionen.
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Tanken är att skapa ett resecentrum som hela regionen har nytta av.
Men det är svårt att idag ge exakta ekonomiska besked – finansieringen
beror bland annat på hur det fortsatta utredningsarbetet utfaller.
Mats Mehlin (c) förtydligar att han tycker att kostnaden är acceptabel,
förutsatt att resecentrat motsvarar förväntningarna.
Anette D Martins (c) ställer sig bakom Erland Solanders m fl yrkande.
Hon hänvisar till centerpartiets motion rörande pendlar- och långtidsparkeringar, som har koppling till ärendet. Därutöver påtalar hon att
säkerhetsaspekterna är viktiga att utreda, eftersom det på sid 49 i det
särtryck som ingår i beslutsunderlaget står att tillgängligheten för barn
är mindre god i det föreslagna alternativet.
Leif Nilsson (s) svarar att säkerhetsfrågor är oerhört viktiga, och att han
förutsätter att dessa omfattas av det fortsatta utredningsarbetet.
Gunilla Molin (kd) ställer sig bakom Erland Solanders m fl yrkande.
Kjell Bergkvist (c) ställer sig bakom Erland Solanders m fl yrkande.
Han frågar dock var i handlingarna det av kommunstyrelsen beslutade
förtydligandet återfinns, samt i vilket års penningvärde kostnaderna
anges.
Stefan Alm (m) framhåller att vad man menar med ett ”centrumnära
läge” i framtiden kan komma att förändras, om områdena vid Norra
respektive Södra kajen fortsätter att utvecklas.
Lars Persson (fp) ställer sig bakom Erland Solanders m fl yrkande. Han
efterlyser dock svar på de faktafrågor som ställts tidigare under överläggningen.
Leif Nilsson (s) svarar på frågorna. Kostnaderna i underlaget har
angetts i 2007 års penningvärde. Förtydligandena som beslutades av
kommunstyrelsen har arbetats in texten på sidan 8 i förvaltningsskrivelsen, men inte i tabellen på samma sida. Hur mycket pengar en
exploatering av marken kring Västra Station kan ge är inte klart idag,
men kan tas fram inom ramen för den fortsatta utredningen.
Ordföranden förklarar att hon endast uppfattat ett yrkande, Erland
Solanders m fl yrkande om bifall till kommunstyrelsens förslag.
Hon finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.
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Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2008-02-08, § 355
• Gemensam skrivelse från stadsbyggnadskontoret och
kommunstyrelsekontoret 2008-02-13
• Järnvägsstudie Resecentrum, Sundsvall 2008-01-28, version 3
––––
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Dnr 55/01 311

§ 302 E4 Sundsvall, kompletterande vägutredning
och MKB för reviderad vägkorridor i Stockvik
- tillåtlighetsansökan
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

som yttrande till Vägverket överlämna stadsbyggnadskontorets
och kommunstyrelsekontorets förvaltningsskrivelse daterad
2008-01-25.

Bakgrund
Vägverket Region Mitt har utarbetat ett förslag till komplettering till
vägutredning för E4 Sundsvall från år 2000. Kompletteringen gäller en
revidering där korridoren för anslutning från befintlig väg E4 till ny väg
E4 förskjuts ca 400 m norrut samt vidgas något åt väster. Sundsvalls
kommun bereds möjlighet att yttra sig över utredningen och MKB.
Yttrande bör avges senast den 14 mars 2008.
Vägverket överlämnade vägutredningen för hela sträckan Myre –
Skönsberg till regeringen 2002 för beslut om tillåtlighet enligt miljöbalken. En komplettering gjordes under 2007 avseende revidering av
vägkorridoren genom del av Nolby.
Den nu gjorda förändringen och kompletteringen av vägutredningen
genomförs bl.a. nu med syfte att få en bättre och mer kostnadseffektiv
lösning vid korsning av Ostkustbanan, reducera konflikten med
befintligt mediastråk mellan nedre och övre fabriken i Stockvik,
optimera avlastningen av befintlig E4, och bättre skydda den ekologiskt
värdefulla Vapelbäcken. Revideringen avser således endast denna
sträcka.
Överläggning
Kommunstyrelsen 8 februari 2008
Leif Nilsson (s) yrkar bifall till samordningsutskottets förslag. Magnus
Sjödin (m) ställer sig bakom Leif Nilssons yrkande.
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Ordföranden förklarar att hon endast uppfattat ett yrkande, Leif
Nilssons och Magnus Sjödins yrkande om bifall till samordningsutskottets förslag. Hon finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet
med förslaget.
Kommunfullmäktige 25 februari 2008
Ingrid Möller (mp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, men
önskar att det antecknas till protokollet att miljöpartiet förordat en
utredning av alternativa förslag.
Ordföranden förklarar att hon endast uppfattat ett yrkande, Ingrid
Möllers yrkande om bifall till kommunstyrelsens förslag. Hon finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.
Protokollsanteckning
Miljöpartiet de Gröna har förordat utredning av alternativa förslag till
sträckning av E4 genom Sundsvalls kommun enligt yttrande till
Vägverket i maj 2007.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2008-02-08, § 356
• Gemensam skrivelse från stadsbyggnadskontoret och
kommunstyrelsekontoret 2008-01-25
• Vägverkets kompletterande vägutredning och MKB för reviderad
vägkorridor i Stockvik – remisshandling för ny anslutning till
befintlig E4, daterad 2008-01-21
––––
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Dnr 532/07 048

§ 303 Vidgning av ägarkretsen i Svenska Kommun
Försäkrings AB (SKFAB) - överlåtelse av
aktier till Umeå kommun
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

underteckna aktieöverlåtelse med Umeå kommun och överlåta
762 aktier i Svenska Kommun Försäkrings AB till en köpeskilling av 1 272 500 kronor;

att

uppkommen realisationsvinst vid försäljning av aktierna bokförs
på kommunens finansförvaltning; samt

att

beslutet gäller under förutsättning att motsvarande beslut om
försäljning av aktier och antagande av delägare fattas av Gävle
kommun.

Bakgrund
Styrelsen i SKFAB har beslutat att godkänna Umeå kommun som
delägare i SKFAB från och med den 1 januari 2008 samt att
rekommendera kommunstyrelsen i Gävle och Sundsvall att överlåta
aktier till Umeå kommun. Efter aktieförsäljningen blir Gävle kommuns
ägarandel 26,9 % och Sundsvalls kommuns ägarandandel 26,9 %.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2008-02-08, § 351
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-12-11
• Svenska Kommun Försäkrings AB:s skrivelse 2007-11-19
––––
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Dnr 550/07 060

§ 304 Finansiering av verksamheten vid Norra
berget 2008
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

anvisa kommunstyrelsen 1 800 000 kronor för verksamheten på
Norra berget under 2008,

att

finansiering sker i kompletteringsbudget 2008, nya ärenden,
samt

att

i Mål och resursplan för 2009 besluta om den fortsatta
inriktningen av verksamheten på Norra berget.

Bakgrund
Vid ärendets behandling i kommunfullmäktige 28 januari 2008, § 286,
beslutade kommunfullmäktige efter votering att återremittera ärendet
till kommunstyrelsen, med uppdraget att komplettera beslutsunderlaget
med förslag till en alternativ, förstärkt verksamhetsbudget för 2008.
Norra berget är ett uppskattat utflyktsmål både bland sundsvallsbor och
besökare. Norra berget är också en arbetsplats för många och verksamheten har visat sig lämplig för olika typer av arbetsmarknadsåtgärder.
En utredning har genomförts inom kommunstyrelsekontoret i syfte att
hitta en långsiktig lösning på vilken inriktning verksamheten på Norra
berget ska ha. Kommunstyrelsekontoret bedömer dock att det behövs
ett anslag från kommunfullmäktige för att kunna driva verksamheten
vidare under 2008 och i avvaktan på en mer långsiktig lösning från
2009 och framåt.
Kommunstyrelsekontoret föreslår att kommunfullmäktige ska anvisa
kommunstyrelsen 1 800 tkr för verksamheten på Norra berget under
2008. Kommunstyrelsekontorets förslag i förvaltningsskrivelserna från
21 november 2007 respektive 13 februari 2008 grundar sig på att med
det föreslagna anslaget kan verksamheten på Norra berget klaras på en
låg men rimlig nivå under 2008. Vidare grundar sig förlaget på att
kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov under 2008 är
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begränsat till 5,0 mkr och att ärenden som redan är beslutade ska
finansieras inom den ramen.
Kommunfullmäktige har alltid möjlighet att omprioritera anslag under
löpande budgetår. Utifrån att anslaget till oförutsedda behov kommer
att förbrukas till andra ändamål under året, bör ett utökat anslag till
föreningen Norra berget för 2008 finansieras inom ramen för det till
nämnderna tilldelade anslagen.
Överläggning
Finansutskottet 4 december 2007
Lars Persson (fp) och Eva Lohman (m) framför att de återkommer i
kommunstyrelsen med sina ställningstaganden.
Kommunstyrelsen 14 januari 2008
Lars Persson (fp) yrkar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsekontoret, med uppdraget att ge förslag till en förstärkt verksamhetsbudget för 2008. Han menar att risken annars är att 2008 blir ett ”mellanår”
för Norra berget i avvaktan på en permanent lösning. Detta vore olyckligt, eftersom Norra berget har stor betydelse för Sundsvall.
Magnus Sjödin (m) ställer sig bakom Lars Perssons yrkande.
Leif Nilsson (s) yrkar bifall till finansutskottets förslag. Han framhåller
att den summa om 1,8 mkr som nämns i förslaget inte utgör hela den
kommunala satsningen på Norra berget; en del förvaltningar bidrar
också. Totalt satsar kommunen över 3 mkr på Norra berget, och verksamheten kommer inte att försämras under 2008. Den förändring som
sker beror framförallt på att plusjobben försvinner.
Reinhold Hellgren (c) ställer sig bakom Lars Perssons yrkande. Han
föreslår också att återremissen kompletteras med ett uppdrag att se över
ledningsfrågor vad gäller verksamheten på Norra berget.
Hans Brynielsson (kd) ställer sig bakom Lars Perssons yrkande, och
efterfrågar en totalredovisning avseende kommunens hela satsning på
Norra berget.
Ordföranden påpekar att en sådan redovisning finns i möteshandlingarna, och att kommunens hela satsning uppgår till närmare 3,5 mkr för
2008. Han framhåller också att kommunstyrelsen aldrig tidigare gett så
mycket som 1,8 mkr. I stället för att göra 2008 till ett ”mellanår” inne-
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bär förslaget tvärtom att kommunen gör en kraftfull satsning under
2008 för att bibehålla verksamheten på Norra berget.
Ordföranden framhåller också att resonemang om ledningsfrågor ingår
i den utredning avseende Norra berget som genomfördes under hösten
2007. Utredningen är ett bra underlag för kommande MRP-diskussioner.
Lena Österlund (s) ställer sig bakom Leif Nilssons yrkande, och framhåller också att frågor som rör ledning av verksamhet inte bör hanteras
på kommunstyrelsenivå.
Ordföranden förklarar att han uppfattat två yrkanden, dels Lars
Perssons återremissyrkande, dels Leif Nilssons yrkande om bifall till
finansutskottets förslag.
Han ställer först yrkandet om återremiss under proposition, och finner
att kommunstyrelsen beslutat att ärendet ska avgöras idag.
Därefter ställer ordföranden yrkandet om bifall till finansutskottets förslag under proposition, och finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla förslaget.
Kommunfullmäktige 28 januari 2008
Lars Persson (fp) yrkar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen,
med uppdraget att komplettera beslutsunderlaget med förslag till en
alternativ, förstärkt verksamhetsbudget för 2008. Han menar att risken
annars är att 2008 blir ett ”mellanår” för Norra berget i avvaktan på en
permanent lösning. En sådan permanent lösning kommer att diskuteras
inom ramen för Mål och resursplanearbetet 2009-2011. I mellantiden är
det olyckligt om verksamheten bantas, eftersom Norra berget har stor
betydelse för Sundsvall.
Leif Nilsson (s) framhåller att verksamheten på Norra berget kunnat
utvecklas mycket positivt sedan 2000, med stöd av bl.a. EU-medel samt
arbetsmarknadspolitiska insatser. Nu har flera av dessa möjligheter
försvunnit, och finansieringsfrågan har hamnat i ett annat läge. Den
utredning som genomförts ger vid handen att kommunen sammanlagt
satsar 3,4 mkr på Norra berget under 2008, vilket är den största
kommunala satsningen någonsin. Detta sker just för att upprätthålla
verksamheten i avvaktan på en permanent finansieringslösning. Leif
Nilsson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Replik lämnas av Lars Persson (fp).

Ordförandens sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Sekreterares sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida

2008-02-25

26

Reinhold Hellgren (c) ställer sig bakom Lars Perssons yrkande om
återremiss. Han yrkar därutöver att ledningsorganisationen vid Norra
berget utreds, för att säkra att verksamheten bedrivs på bästa sätt.
Magnus Sjödin (m) ställer sig bakom Lars Perssons m.fl. yrkande om
återremiss.
Kjell Bergkvist (c) ställer sig bakom Lars Perssons m.fl. yrkande om
återremiss. Han yrkar därutöver att ärendet kompletteras med uppgift
om vad de 15,75 anställda som nämns i underlaget arbetar med, samt
uppgift om vilka intäkter som finns i verksamheten.
Hans Brynielsson (kd) ställer sig bakom Lars Perssons m.fl. yrkande
om återremiss.
Kim G Ottosson (v) framhåller att ett snabbt avgörande av ärendet är
angeläget, då personalen på Norra berget idag står i ovisshet om sin
framtid. Hon yrkar därför avslag på Lars Perssons m fl återremissyrkande och att ärendet ska avgöras idag.
Replik lämnas av Lars Persson (fp).
Leif Nilsson (s) påpekar, med anledning av Reinhold Hellgrens
tilläggsyrkande, att ledningsfrågor i enskilda verksamheter inte är en
fråga för kommunfullmäktige. Han påminner om att Sundsvalls
kommun har representanter i styrelsen för föreningen Norra berget,
som torde hålla sig informerade om ledningsfrågorna. Leif Nilsson
yrkar ånyo bifall till kommunstyrelsens förslag.
Replikväxling följer med Reinhold Hellgren (c) och Lars Persson (fp).
Linus Johansson (m) ställer sig bakom Lars Perssons m.fl. yrkande om
återremiss.
Ordföranden förklarar att han uppfattat två formella yrkanden, dels
Lars Perssons yrkande om återremiss, dels Kim G Ottossons yrkande
att ärendet ska avgöras idag.
Därutöver föreligger tre materiella yrkanden, dels Leif Nilssons
yrkande om bifall till kommunstyrelsens förslag, dels Reinhold
Hellgrens yrkande om att utreda Norra bergets ledningsorganisation
och dels Kjell Bergkvists yrkande att begära redogörelse för vad de
15,75 anställda som nämns i underlaget arbetar med samt vilka intäkter
som finns i verksamheten.
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Ordföranden ställer först återremissyrkandet under proposition. Han
finner att kommunfullmäktige beslutat att frågan ska avgöras idag.
Votering begärs och verkställs.
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsproposition. Den
som bifaller att frågan skall avgöras idag röstar ja. Den det ej vill röstar
nej. Vinner nej så är frågan återremitterad.
Resultatet blir 38 ja, 37 nej, 5 frånvarande och 1 ledamot avstår från att
rösta.
Kommunfullmäktige beslutar därmed efter votering att återremittera
ärendet, eftersom mer än en tredjedel av ledamöterna röstat för en
återremiss.
Det noteras att tre ledamöter anmäler jäv i ärendet; Linus Johansson
(m), Martti Knuuttila (s) och Olle Åkerlund (s).
Kommunstyrelsen 25 februari 2008
Lars Persson (fp) föreslår följande alternativa beslut, i stället för första
och andra att-satsen i kommunstyrelsekontorets förslag till beslut:
- att anvisa kommunstyrelsen 2 800 000 kronor för verksamheten på
Norra Berget under 2008
- att finansiering sker i kompletteringsbudget 2008, nya ärenden, samt i
förekommande fall genom nämndernas eget kapital.
Reinhold Hellgren (c), Magnus Sjödin (m), Gunilla Molin (kd) och
Habib Effati ( ) ställer sig bakom Lars Perssons yrkande.
Lars Hillerström (mp) ställer en fråga om kommunfullmäktiges
protokoll från 28 januari, som ingår i beslutsunderlaget. Där framgår att
Linus Johansson (m) gjort ett yrkande, trots att han anmält jäv i
ärendet.
Ordföranden konstaterar att detta yrkande inte torde ha varit giltigt.
Leif Nilsson (s) påpekar att Linus Johansson gjorde sitt yrkande innan
han anmälde jäv.
Peder Björk (s) yrkar bifall till kommunstyrelsekontorets förslag. Han
påpekar också att Lars Perssons m fl förslag är otydligt, i formuleringen
rörande andra att-satsen ”i förekommande fall”. Kan man tydligare
specificera vilka nämnder som avses?
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Lars Persson (fp) svarar att man menar att finansieringen i huvudsak
ska tas från kompletteringsbudgeten, men i det fall denna inte räcker är
man öppen för att ta beslut om att använda medel ur nämndernas eget
kapital.
Ordföranden förklarar att hon uppfattat två yrkanden avseende första
och andra att-satsen, dels Lars Perssons (fp) m fl yrkande om
alternativa formuleringar (första och andra att-satsen), dels Peder
Björks yrkande om bifall till kommunstyrelsekontorets förslag. Hon
ställer dessa yrkanden mot varandra, och finner att kommunstyrelsen
beslutat att bifalla kommunstyrelsekontorets förslag.
Därefter ställer ordföranden den tredje att-satsen under proposition, och
finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla kommunstyrelsekontorets förslag.
Kommunfullmäktige 25 februari 2008
Lars Persson (fp) yrkar att första och andra att-satsen i beslutsförslaget
ska ersättas med de förslag som lämnades vid förmiddagens kommunstyrelsesammanträde, nämligen
- att anvisa kommunstyrelsen 2 800 000 kronor för verksamheten på
Norra Berget under 2008
- att finansiering sker i kompletteringsbudget 2008, nya ärenden, samt i
förekommande fall genom nämndernas eget kapital.
Reinhold Hellgren (c) ställer sig bakom Lars Perssons yrkande, och
påpekar att Norra berget kommer att prioriteras när Mål och resursplan
för 2009-2011 diskuteras politiskt.
Gunilla Molin (kd) ställer sig bakom Lars Perssons m fl yrkande. Hon
påminner om att många intressenter finns på Norra berget, bl a Fornminnesföreningen, och förutsätter att kommunala medel som avsätts
ska avse hela Norra berget. Kommunens satsning bör också inbegripa
att tillse bra ledarskap och förvaltning.
Magnus Sjödin (m) ställer sig bakom Lars Perssons m fl yrkande.
Peder Björk (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Han påpekar
att den politiska majoriteten tagit initiativ till en utredning om Norra
bergets framtid, som nu blir underlag för diskussionerna inför Mål och
resursplan för 2009-2011. Kommunstyrelsens förslag till beslut är
rimligt utifrån dagens ekonomiska prioriteringar. De 1,8 mkr som
nämns är endast en del av kommunens totala satsning på Norra berget,
vilken uppgår till 3,4 mkr. Han frågar också varför Lars Persson inte
vill nämna varifrån de extra pengarna i hans förslag ska tas.
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Lars Persson (fp) svarar att han gärna diskuterar en utökad finansiering.
Flera nämnder - NAVI, kultur- och fritidsnämnden samt kommunstyrelsen – bidrar idag med medel till Norra berget. Det bör gå att
omfördela medel, om viljan finns.
Habib Effati (-) ställer sig bakom Lars Perssons m fl yrkande.
Inlägg görs av Martin Johansson (s), Lars Persson (fp) och Stefan Alm
(m).
Reinhold Hellgren (c) påminner om att kommunfullmäktige under
innevarande budgetår kan ändra i nämndernas budgetramar, och då
även ta konsekvenserna av detta, t ex att den buffert man byggt upp
minskar.
Ordföranden förklarar att hon uppfattat två yrkanden, dels Lars
Perssons m fl yrkande om nya beslutsformuleringar avseende första och
andra att-satsen i förslaget till beslut, men med bifall till tredje attsatsen, dels Peder Björks yttrande om bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Ordföranden ställer de bägge yrkandena mot varandra, och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Jäv
Det noteras att två ledamöter anmäler jäv i ärendet; Linus Johansson
(m) och Martti Knuuttila (s).
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2008-02-25, § 369
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-02-13
• Kommunfullmäktiges protokoll 2008-01-28, § 286
• Kommunstyrelsens protokoll 2008-01-14, § 333
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-11-21
––––
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Dnr 551/07 060

§ 305 Finansieringen av verksamheten vid
Svartviks Industriminnen 2008
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

anvisa 340 000 kronor till kommunstyrelsens anslag för
lokalkostnader 2008 för fastigheterna vid Svartviks
Industriminnen;

att

anvisa 525 000 kronor till kultur- och fritidsnämnden 2008 för
verksamheten vid Svartviks Industriminnen;

att

finansiering ska ske i kompletteringsbudget 2008, nya ärenden;
samt

att

i Mål och resursplan för 2009 besluta om den fortsatta
inriktningen av verksamheten vid Svartviks industriminnen

Bakgrund
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 januari 2008, § 287,
beslutades att återremittera rubricerade ärende till kommunstyrelsen för
klarläggande av budgetsiffror i beslutsunderlaget.
Vid finansutskottets behandling av ärendet den 4 december 2007 fanns
kommunstyrelsekontorets förvaltningsskrivelse den 21 november 2007
som beslutsunderlag. Finansutskottet beslutade då att mer information
om Svartviks verksamhetsplaner skulle lämnas på kommunstyrelsens
sammanträde den 14 januari 2008. Handlingarna kompletterades till
kommunstyrelsens sammanträde med utredningsmaterialet ”Svartviks
Industriminnen inför 2008 och på lång sikt”. Vidare lämnade Ulla
Näsman, direktör för Kultur & Fritid, information om dagsläget vad
gäller verksamheten vid Svartviks industriminnen.
Utredningen ”Svartviks Industriminnen inför 2008 och på lång sikt”,
innehåller en budgetskiss där ett anslag på 100 tkr från landstinget finns
med. Detta anslag erhölls 2007 och finns inte med i beräkningen i
kommunstyrelsekontorets förvaltningsskrivelse.
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Det är budgeten i kommunstyrelsekontorets förvaltningsskrivelse som
är det förslag som förvaltningen lämnar till kommunstyrelsen. Den
stämmer också överens med vad som står på sista raden i
utredningsmaterialet ”Svartviks Industriminnen inför 2008 och på lång
sikt” under rubriken budgetskiss nämligen ”D.v.s. sammanlagda
behovet av skattemedel är 868 tkr utöver vad som budgeterats
2007 (600 tkr)”.
Kommunfullmäktige 25 februari 2008
Kjell Bergkvist (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden förklarar att hon uppfattat endast ett yrkande, Kjell
Bergkvists yrkande om bifall till kommunstyrelsens förslag. Hon finner
att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.
Jäv
Det noteras att tre ledamöter anmäler jäv i ärendet; Tommy Eriksson
(s), Kjell Forslund (s) och Anette D Martins (c).
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2008-02-08, § 352
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-02-01
• Kommunfullmäktiges protokoll 2008-01-28
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-11-21
• Svartviks industriminnen – inför 2008 och på lång sikt, 2007-11-07
––––
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Dnr 328/07 040

§ 306 Vårens MRP-process - principiella
ställningstaganden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

utredningar som överlämnats till politisk behandling noteras i
analysrapporterna så att utredningarna beaktas i det partipolitiska arbetet under april-maj och att övergripande ställningstagande noteras i partiets förslag till Mål- och resursplan 20092011;

att

utöver förtroendevalda i kommunfullmäktige, nämnder och
styrelser har förvaltningschefer, bolagschefer, ekonomiansvariga
vid förvaltningar och bolag, samt processgruppsmedlemmar
närvarorätt vid seminarierna; samt

att

kommunfullmäktige arvoderar sina ledamöter och ersättare och
respektive nämnd och bolag sina ledamöter och ersättare enligt
gällande regler.

Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade den 26 november 2007 (§ 244) om en
ny arbetsmodell för framtagande av mål- och resursplan.
Under våren 2008 kommer en kommunövergripande analys att göras.
Den presenteras vid fem seminarier, och därefter följer en politisk
beredning inom respektive parti. Den 13 maj lämnar partierna sina
förslag till Mål- och resursplan för 2009-2011 till finansutskottet.
Under den partipolitiska beredningen har partierna ett sekretariatsstöd
till sitt förfogande.
Förvaltningscheferna har uppdraget att ställa samman och presentera en
analysrapport för var och en av kommunens huvud- och stödprocesser.
Analysrapporterna för huvudprocesserna presenteras vid de analysseminarier som genomförs under v 11 och 12, och rapporterna för
lednings- och verksamhetsstöd presenteras för finansutskottet den 1 och
15 april.
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Överläggning
Finansutskottet 13 februari 2008
Ekonomen föredrar ärendet.
Eftersom ärendet handlar om hur kommunfullmäktiges ledamöter ska
arvoderas enas utskottet om att lyfta ärendet till kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige för beslut. Ärendet ska behandlas på
kommunstyrelsens extra sammanträde.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2008-02-25, § 370
• Finansutskottets protokoll 2008-02-13, § 331
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-01-24
––––
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Dnr 462/07 030

§ 307 Svar på motion (fp) om Sundsvall – årets
skolförbättrare 2008!
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

tillstyrka motionen men med förlängt tidsperspektiv.

Bakgrund
En gång om året utser Lärarförbundet Sveriges bästa skolkommuner.
Syftet är bl.a. att sätta fokus på kommunernas viktiga roll som
huvudmän för skolan och att utmärkelsen skall uppmuntra kommuner
som ger sina elever, lärare och skolledare goda förutsättningar. Till
grund för utmärkelsen ligger tolv kriterier som lärarförbundet anser
viktiga för att bedöma skolans arbetsförutsättningar och resultat. Dess
kriterier är
1. resurser till undervisningen
2. utbildade lärare
3. lärartäthet
4. friska lärare
5. lärarlöner
6. kommunen som avtalspart
7. andel barn i förskola
8. betygsresultat, genomsnittligt meritvärde i år 9
9. betygsresultat i år 9 i förhållande till förutsättningarna, SALSA
10. andel elever som fullföljer gymnasieutbildningen inom 4 år
11. andel elever som uppnår grundläggande behörighet för
högskolestudier
12. övergång till högskolan
Underlaget för bedömningen hämtas från Skolverkets officiella statistik, partsgemensam statistik och Lärarförbundets egna undersökningar.
Lärarförbundet har presenterat resultatet av 2007 års ranking av landets
”Bästa skolkommun”. I den officiella publiceringen presenteras de
femton bästa kommunerna samt resultatet för den kommun som
avancerat flest placeringar sedan föregående år.
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Sundsvall har sedan föregående år ökat några placeringar och finns nu
på plats 126. Underlaget för rankingen bygger på 2006 års siffror.
Folkpartiet skriver i sin motion att det är ett resultat som vi inte kan
vara nöjda med och yrkar därför att kommunfullmäktige ska anta
målsättningen att Sundsvalls kommun ska vinna utmärkelsen Årets
skolkommun 2008.
Överläggning
Kommunstyrelsen 8 februari 2008
Lars Persson (fp) yrkar bifall till finansutskottets förslag.
Ordföranden förklarar att hon endast uppfattat ett yrkande, Lars
Perssons yrkande om bifall till finansutskottets förslag. Hon finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.
Kommunfullmäktige 25 februari 2008
Berivan Mohammed (fp) framhåller det positiva i att motionen
tillstyrks.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
förslaget.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2008-02-08, § 360
• Gemensam skrivelse från barn- och utbildning och
kommunstyrelsekontoret 2007-11-27
• Motion (fp) om Sundsvall – årets skolförbättrare 2008!
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2007-12-19, § 121
––––

Ordförandens sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Sekreterares sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida

2008-02-25

36

Dnr 505/07 030

§ 308 Svar på enskild motion (m) om flagga för
EU-anknytning
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar efter votering
att

avslå motionen.

Bakgrund
Moderaterna föreslår i en motion till kommunfullmäktige att ärenden
med koppling till EU bör markeras särskilt i kommunfullmäktiges
handlingar, genom att en liten EU-flagga placeras intill ärenderubriken.
Som skäl till förslaget anges att fullmäktigeledamöter och allmänhet i
Sundsvall har varierande kunskaper om hur EU påverkar den lokala
politiken, samtidigt som omkring 60 % av de frågor som behandlas i
kommunfullmäktige enligt motionärens bedömning har EU-anknytning.
Överläggning
Finansutskottet 29 januari 2008
Magnus Sjödin (m), Reinhold Hellgren (c) och Pär Hammarberg (fp)
yrkar bifall till motionen.
Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsekontorets förslag.
Ordföranden ställer Magnus Sjödins m.fl. förslag mot sitt eget och
finner att utskottet beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag.
Magnus Sjödin (m), Reinhold Hellgren (c) och Pär Hammarberg (fp)
reserverar sig mot beslutet.
Kommunstyrelsen 8 februari 2008
Magnus Sjödin (m) yrkar bifall till motionen.
Leif Nilsson (s) yrkar bifall till finansutskottets förslag.
Andreas Nelvig (m), Erland Solander (m), Lars Persson (fp), Mats
Mehlin (c) och Gunilla Molin (kd) ställer sig bakom Magnus Sjödins
yrkande.
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Ordföranden förklarar att hon uppfattat två yrkanden, dels Magnus
Sjödins m.fl. yrkande om att bifalla motionen, dels Leif Nilssons
yrkande om att bifalla finansutskottets förslag – det vill säga att avslå
motionen. Hon ställer de två yrkandena mot varandra, och finner att
kommunstyrelsen beslutat att bifalla finansutskottets förslag.
Kommunfullmäktige 25 februari 2008
Pär Hammarberg (fp) yrkar bifall till motionen. EU:s inflytande är stort
även på lokal nivå, och det är viktigt att tydliggöra detta i beslutsunderlagen.
Eva Lohman (m) ställer sig bakom Pär Hammarbergs yrkande. Hon
framhåller att kommunala förvaltningar är skyldiga att kontrollera att
olika beslutsunderlag inte strider mot EU-beslut, varför motionens
förslag ter sig självklart.
Jan-Olov Sellén (c) ställer sig bakom Pär Hammarberg m fl yrkande.
Anita Bdioui (s) yrkar avslag till motionen, i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Att öka kunskapen om EU-frågor är viktigt, men kan
åstadkommas på andra sätt, t ex genom utbildning och information.
Replikväxling följer med Pär Hammarberg (fp) och Eva Lohman (m).
Habib Effati (-) ställer sig bakom Pär Hammarbergs m fl yrkande.
Johnny Skalin (sd) ställer sig bakom Pär Hammarbergs m fl yrkande.
Gunilla Molin (kd) ställer sig bakom Pär Hammarbergs m fl yrkande.
Inlägg görs av João Pinheiro (s) och Habib Effati (-).
Ordföranden förklarar att hon uppfattat två yrkanden, dels Pär
Hammarbergs m fl yrkande om bifall till motionen, dels Anita Bdiouis
yrkande om bifall till kommunstyrelsens förslag, vilket innebär avslag
till motionen.
Hon ställer de bägge yrkandena mot varandra, och finner att
kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs och verkställs.
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsproposition:
Den som önskar bifalla kommunstyrelsens förslag röstar Ja.
Den som önskar bifalla motionen röstar Nej.
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Resultatet av voteringen blir 42 ja och 39 nej.
Kommunfullmäktige beslutar därmed efter votering att bifalla
kommunstyrelsens förslag, vilket innebär att motionen avslås.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2008-02-08, § 308
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-01-11
• Enskild motion (m) om flagga för EU-anknytning 2007-11-12
––––
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Dnr 434/07 030

§ 309 Svar på motion (m) om översyn av de
alkoholpolitiska riktlinjerna
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

bifalla motionens första yrkande vad gäller att tillsätta en
tvärpolitisk arbetsgrupp som får i uppdrag att genomföra en
översyn av Sundsvalls kommuns alkoholpolitiska riktlinjer, men
utan precisering av sammansättningen;

att

arbetsgruppen påbörjar sitt arbete först efter att regeringen
presenterat sin syn på utredningen Översyn av alkohollagen
(direktiv 2007:127) som den borgerliga regeringen beslutade om
i september 2007;

att

uppdra till kommunstyrelsen att utse personer till den
tvärpolitiska arbetsgruppen enligt första att-satsen och upprätta
förslag till direktiv; samt

att

i övrigt avslå yrkandena i motionen.

Bakgrund
Moderaterna har inkommit med en motion till fullmäktige den 5
oktober 2007, om att göra en översyn av de alkoholpolitiska riktlinjerna. Enligt motionen möter inte de innevarande riktlinjerna upp
mot restaurangbranschens krav och förväntningar på kommunen.
Motionen yrkar att

Ordförandens sign

Justerandes sign

-

en tvärpolitisk arbetsgrupp med representanter från kommunstyrelse, socialnämnd, stadsbyggnadsnämnd samt Sundsvall
Arena AB får i uppdrag att genomföra en översyn av dagens
alkoholpolitiska riktlinjer och

-

arbetsgruppen även får i uppdrag att komma med förslag på en
förändring av ansvarsfördelningen, vad avser tillståndsgivning
och tillsyn i alkoholärenden med syfte att införa ett delat ansvar.
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Kommunstyrelsekontoret har berett frågan i samarbete med berörda
tjänstemän från socialnämnd, stadsbyggnadsnämnd, miljönämnd samt
Sundsvall Arena AB.
Överläggning
Samordningsutskottet 5 februari 2008
Kim G Ottosson (v) yrkar att beslutsförslaget ska revideras enligt
följande:
Att bifalla motionens första yrkande vad gäller att tillsätta en tvärpolitisk
arbetsgrupp som får i uppdrag att genomföra en översyn av Sundsvalls
kommuns alkoholpolitiska riktlinjer, men utan precisering av
sammansättningen,
Att arbetsgruppen påbörjar sitt arbete först efter att regeringen presenterat
sin syn på utredningen Översyn av alkohollagen (Direktiv 2007:127) som
den borgerliga regeringen beslutade om i september 2007,
Att uppdra till kommunstyrelsen att utse personer till den tvärpolitiska
arbetsgruppen enligt första att-satsen och upprätta förslag till direktiv,
Att i övrigt avslå yrkandena i motionen.

Ordföranden förtydligar att regeringens rapport ska vara färdigställd i
december 2008.
Hans Brynielsson (kd), Andreas Nelvig (m) och Lars Persson (fp)
framför att de återkommer i kommunstyrelsen med sina
ställningstaganden.
Kommunstyrelsen 8 februari 2008
Andreas Nelvig (m) förklarar att moderaterna, folkpartiet, centerpartiet
och kristdemokraterna tagit fram ett gemensamt förslag till beslut i
ärendet, och yrkar att följande beslutsförslag ska tillställas
kommunfullmäktige:
- Att tillsätta en tvärpolitisk arbetsgrupp som får i uppdrag att
genomföra en översyn av Sundsvalls kommuns alkoholpolitiska
riktlinjer
- Att samma grupp får i uppdrag att utvärdera och eventuellt
pröva en förändring av nuvarande ansvarsfördelning för
tillståndsgivning och tillsyn i alkoholärenden
- Att uppdra till kommunstyrelsen att tillsätta en tvärpolitisk
arbetsgrupp
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Att gruppen skall beakta utredningen Översyn av alkohollagen,
samt
Att motionen därmed anses besvarad.

Leif Nilsson (s) yrkar bifall till samordningsutskottets förslag.
Ordföranden förklarar att hon uppfattat två yrkanden, dels Leif
Nilssons yrkande om bifall till samordningsutskottets förslag, dels
Andreas Nelvigs m.fl. yrkande om bifall till moderaternas, folkpartiets,
centerpartiets och kristdemokraternas gemensamma beslutsförslag.
Hon finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla
samordningsutskottets förslag.
Kommunfullmäktige 25 februari 2008
Andreas Nelvig (m) yrkar att de beslutsformuleringar som lades fram
av moderaterna, folkpartiet, centerpartiet och kristdemokraterna
gemensamt vid ärendets behandling i kommunstyrelsen, ska bifalls.
Dessa lyder:
- Att tillsätta en tvärpolitisk arbetsgrupp som får i uppdrag att
genomföra en översyn av Sundsvalls kommuns alkoholpolitiska
riktlinjer
- Att samma grupp får i uppdrag att utvärdera och eventuellt
pröva en förändring av nuvarande ansvarsfördelning för
tillståndsgivning och tillsyn i alkoholärenden
- Att uppdra till kommunstyrelsen att tillsätta en tvärpolitisk
arbetsgrupp
- Att gruppen skall beakta utredningen Översyn av alkohollagen,
samt
- Att motionen därmed anses besvarad.
Bertil Hörnqvist (kd) ställer sig bakom Andreas Nelvigs yrkande. Han
påpekar dock att motionen andas en mycket positiv attityd till alkohol,
vilket inte är okomplicerat eftersom en hög alkoholkonsumtion ligger
bakom många samhällsproblem. Alkoholfrågorna måste hanteras i ett
helhetsperspektiv.
Peder Björk (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Regeringen
har föreslagit en översyn av alkohollagstiftningen, vilken kommunen
bör avvakta.
Andreas Nelvig (m) håller med om att man ska ta hänsyn till
regeringens översyn, men att arbetet i kommunen ändå kan påbörjas.
Ordföranden förklarar att hon uppfattat två yrkanden; dels Andreas
Nelvigs m fl yrkande bifall till de alternativa beslutsformuleringar som
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lagts fram av moderaterna, folkpartiet, centerpartiet och
kristdemokraterna , och dels Peder Björks yrkande om bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Hon ställer de bägge yrkandena mot varandra, och finner att
kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2008-02-08, § 362
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-12-20
• Motion (m) om översyn av de alkoholpolitiska riktlinjerna,
2007-10-05
––––
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Dnr 426/07 030

§ 310 Svar på motion (fp) – Skall Sundsvall bli sist
med biogas?
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

anse motionen besvarad med hänvisning till de åtgärder som
redovisats.

Bakgrund
Folkpartiet Liberalerna har lämnat in en motion om etablering av
tankställe för fordonsgas i Sundsvalls kommun. Fokusera Utveckling
Sundsvall AB har, i samråd med miljökontoret och stadsbyggnadskontoret, fått uppdraget att besvara motionen.
Fokusera Utveckling Sundsvall AB arbetar, sedan september 2007,
aktivt med målsättningen att under hösten 2008 etablera en tankanläggning för fordonsgas i Sundsvall. Gasen kommer att tas från
Tivoliverkets avloppsreningsverk. Arbetet bedrivs i samarbete mellan
Fokusera Utveckling Sundsvall AB, MittSverige Vatten AB, Sundsvalls kommuns organisation och externa aktörer.
Överläggning
Samordningsutskottet 5 februari 2008
Lars Persson (fp) framför att han är nöjd med förslaget till beslut.
Kommunstyrelsen 8 februari 2008
Leif Nilsson (s) yrkar bifall till samordningsutskottets förslag.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
samordningsutskottets förslag.
Kommunfullmäktige 25 februari 2008
Lars Persson (fp) framhåller att det är positivt att arbete med etablering
av en tankanläggning för biogas pågår.
Sverker Ottosson (mp) påpekar att biogas inte är en helt oproblematisk
lösning ur miljösynpunkt, varför det är viktigt att samhället satsar på
flera olika biobränslen. I det aktuella projektet samarbetar Fokusera
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Utveckling Sundsvall AB, MittSverige Vatten och Sundsvall Energi
AB med Timrå kommun, SCA och staten. Tankanläggningen planeras
öppnas i oktober månad.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2008-02-08, § 363
• Stadsbackens skrivelse 2008-01-21
• Motion (fp) – Skall Sundsvall bli sist med biogas? 2007-10-03
––––
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Dnr 1/08 102

§ 311 Valärenden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

Ordförandens sign

Justerandes sign

att

till ny ersättare i miljönämnden efter Margareta Engström (m)
för återstående del av valperioden utse David Svensson (m),
Varvsgränd 15 B, 852 32 Sundsvall;

att

anteckna att förslag till ny ersättare i överförmyndarnämnden
efter Jimmy Andersson (s) för återstående del av valperioden
lämnas senare;

att

anteckna att förslag till ny ersättare i förtroendenämnden efter
Jimmy Andersson (s) för återstående del av valperioden lämnas
senare;

att

till ny ledamot i nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning
och integration efter Benny Stridsberg (m) för återstående del av
valperioden utse nuvarande ersättaren Christian Quist (m),
Norrmalmsgatan 8 F, 852 34 Sundsvall;

att

till ny ersättare i nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning
och integration efter Christian Quist (m) för återstående del av
valperioden utse Annika Eriksson (m), Albäcksgatan 34, 852 35
Sundsvall;

att

bifalla Rune Nilssons avsägelse av uppdraget som suppleant i
styrelsen för Föreningen Norra Berget fr.o.m. 2008-03-01;
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att

anteckna att förslag till ny ersättare i styrelsen för Föreningen
Norra Berget fr.o.m. 2008-03-01 efter Rune Nilsson för
återstående del av valperioden lämnas senare;

att

bifalla Christer Erikssons (c) avsägelse av uppdraget som
ersättare i miljönämnden;

att

till ny ersättare i miljönämnden efter Christer Eriksson (c) för
återstående del av valperioden utse Jörgen Unander (c),
Lidenvägen 58, 860 41 Liden;

att

bifalla Marianne Sjöbloms (s) avsägelse av uppdragen som vice
ordförande i överförmyndarnämnden och förtroendenämnden
samt som ledamot i arvodeskommittén;

att

till ny vice ordförande i överförmyndarnämnden efter Marianne
Sjöblom (s) för återstående del av valperioden utse tidigare
ersättaren Olof Andersson (s), Neptunigatan 12, 852 35
Sundsvall;

att

till ny ersättare i överförmyndarnämnden efter Olof Andersson
(s) för återstående del av valperioden utse Lena Sjölén (s), Skönhamnsvägen 26 B, 863 35 Sundsbruk;

att

till ny vice ordförande i förtroendenämnden efter Marianne
Sjöblom (s) för återstående del av valperioden utse tidigare
ersättaren Olof Andersson (s), Neptunigatan 12, 852 35
Sundsvall;

att

till ny ersättare i förtroendenämnden efter Olof Andersson (s) för
återstående del av valperioden utse Lena Sjölén (s),
Skönhamnsvägen 26 B, 863 35 Sundsbruk;

att

anteckna att förslag till ny ledamot i arvodeskommittén efter
Marianne Sjöblom (s) för återstående del av valperioden lämnas
senare;

att

bifalla Lena Sjöbergs (s) avsägelse av uppdragen som ersättare i
valnämnden och ledamot i Kommunförbundet Västernorrland;

att

anteckna att förslag till ny ersättare i valnämnden efter Lena
Sjöberg (s) för återstående del av valperioden lämnas senare;
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att

anteckna att förslag till ny ledamot i Kommunförbundet Västernorrland efter Lena Sjöberg (s) för återstående del av
valperioden lämnas senare;

att

bifalla Kristina Högbergs (s) avsägelse av uppdraget som
ersättare i nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och
integration;

att

anteckna att förslag till ny ersättare i nämnden för
arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration efter Kristina
Högberg (s) lämnas senare;

att

bifalla Birgitta Rönnquists (kd) avsägelse av uppdraget som
ersättare i socialnämnden; samt

att

till ny ersättare i socialnämnden efter Birgitta Rönnquist (kd) för
återstående del av valperioden utse Berndt Wikman (kd),
Fridhemsgatan 46 B, 854 60 Sundsvall.

Bakgrund
Margareta Engström (m) utsågs av kommunfullmäktige 2008-01-28,
§ 290, till ledamot i miljönämnden (tidigare ersättare).
Jimmy Andersson (s) befriades av kommunfullmäktige 2008-01-28, §
290, från uppdragen som ersättare i överförmyndarnämnden och
förtroendenämnden.
Benny Stridsberg (m) befriades av kommunfullmäktige 2008-01-28, §
290, från uppdragen som ledamot i nämnden för arbetsmarknad,
vuxenutbildning och integration.
Rune Nilsson har avsagt sig uppdraget som suppleant i styrelsen för
Föreningen Norra Berget fr.o.m. 2008-03-01.
Christer Eriksson (c) har avsagt sig uppdraget som ersättare i
miljönämnden.
Marianne Sjöblom (s) har avsagt sig uppdragen som vice ordförande i
överförmyndarnämnden och förtroendenämnden samt som ledamot i
arvodeskommittén.
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Lena Sjöberg (s) har avsagt sig uppdraget som ersättare i valnämnden
och ledamot i Kommunförbundet Västernorrland.
Kristina Högberg (s) har avsagt sig uppdraget som ersättare i
nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration.
Birgitta Rönnquist (kd) har avsagt sig uppdraget som ersättare i
socialnämnden.
Beslutsunderlag
• Presidiekonferensens skrivelse 2008-02-22
––––
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Dnr 17/08 032

§ 312 Fråga från Maria Lilja (fp)
Kommunfullmäktiges sammanträde avslutas med en frågestund, då
nämndernas ordföranden besvarar frågor från fullmäktiges ledamöter.
Maria Lilja (fp) ställer en fråga rörande ensamma flyktingbarn. Att
Sundsvalls kommun sagt ja till att ta emot ensamkommande
flyktingbarn är positivt. Enligt Röda Korset, Sundsvalls Asylkommitté
och Rädda Barnen finns ändå en risk för att barn och ungdomar riskerar
att hamna på Migrationsverkets vuxenförläggningar. Maria Lilja frågar
därför hur socialtjänsten kan arbeta för att undvika att flyktingbarnen
hamnar fel från början.
Lena Österlund (s), ordförande i socialnämnden, påpekar att det inte är
kommunen som avgör var de ensamkommande barnen ska placeras.
Däremot ansvarar man för förhållandena på det boende för
ensamkommande barn som inrättats. Hon förutsätter att man vid
barnens ankomst till Sverige gör en korrekt bedömning av var de ska
placeras, och att eventuella misstag rättas till så snart de uppdagas.
––––
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§ 313 Förteckning över motioner som
förhandsremitteras till kommunstyrelsen –
enligt 31 § arbetsordningen för
kommunfullmäktige i Sundsvall
Motion (sd) om att säga upp avtalet med Migrationsverket om
mottagande av nyanlända
Motion (sd) om insynsplats i nämnder
Motion (sd) angående upprättande av mångkulturellt bokslut
Enskild motion (sd) om en gångväg till Sticksjön i Granloholm
Enskild motion (sd) om ungdomsbiljett för pensionärer
Enskild motion (m) om att utreda fria resor för funktionshindrade med
kollektivtrafiken i Sundsvall på prov under verksamhetsåret 2008
––––
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§ 314 För kännedom
Kommunfullmäktige beslutar att till sina handlingar lägga följande:
Redovisning av förbrukningen av anslaget till
kommunfullmäktiges förfogande för oförutsedda behov
Rapportering enligt 16 kap 6 f socialtjänstlagen av icke
verkställda beslut
Kommunrevisionen informerar
Verifikationsgranskning – resor, utbildning och konferenser inom
socialnämnden
Utredningsverksamheten
––––
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