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Tid
Ajournering

Kl. 13.00-18.05
15.10-15.30

Plats

Kommunfullmäktigesalen i kommunhuset, Norrmalmsgatan 4

Beslutande

Närvarande ledamöter och ersättare enligt bilaga 1

Sekreterare

Karin Nyman

Justeras

2008-04-07

Underskrifter

sekr.

Karin Nyman

ordf.

Marianne Sjöblom

just.

Linnéa Kjellman

Martti Knuuttila

Protokollet omfattar §§ 315– 333

Tillkännagivandet angående justering av detta protokoll anslaget på
Sundsvalls kommuns anslagstavla i Sundsvalls kommunalhus
2008-04-07, betygar
Ex officio

Karin Nyman
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§ 315 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 Linnéa Kjellman och Martti Knuuttila med
Ulla-Britt Lagergren och Jan-Olof Lampinen som ersättare i händelse
av förhinder för Linnéa Kjellman och Martti Knuuttila.
Det noteras att 1:e vice ordföranden Hans Lennart Wormbs tjänstgör
som ordförande under behandlingen av §§ 325-333.
––––
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§ 316 Information från kommundirektören
Kommundirektören berättar att Mitt Sverige Vatten AB tillsammans
med Fokusera AB utreder möjligheterna att kunna utvinna och förädla
biogas till fordonsgas vid Tivoliverket. Man hoppas under 2009 kunna
erbjuda fordonsgas i Sundsvall.
Krisberedskapen vid oljeutsläppet i Tunadalshamnen på skärtorsdagen
bedöms ha fungerat bra. Saneringsarbetet påbörjades redan samma dag.
Nu är grovsaneringen avslutad i de drabbade områdena, och en
sakkunnig från Svenska Miljöinstitutet, IVL, kommer att bedöma vilka
behov av finsanering som finns. Inga oljeskadade fåglar har påträffats.
Vem som bär ansvaret för oljeutsläppet är inte klarlagt. Analyser av
oljan pågår dock, och kommunens försäkringsbolag är inkopplat.
Avslutningsvis berättar kommundirektören att Sundsvalls kommun
förbättrat sin rating hos kreditvärderingsföretaget Standard and Poor´s.
En positiv resultatutveckling, måttlig skuldbörda och positiv utveckling
inom branschen har medverkat till att Sundsvall förbättrat sin rating
från AA- till AA, vilket är ett bra betyg.
––––
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Dnr 16/908 032

§ 317 Allmänhetens frågestund
Ordföranden förklarar att två 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 Tommy Jansson frågar hur man inom Sundsvall-Timrå
räddningstjänstförbund ser på det faktum att brandstation saknas
i norra Skön, trots att där ligger ett av Sveriges största handelscentra i vilket ett stort antal besökare vistas varje dag. När får vi
se en permanent räddningsstyrka i Norra Skön, t ex lokaliserad
till övningsanläggningen i Fillan?
K Lennart Andersson (s), ordförande i Sundsvall-Timrå räddningstjänstförbund, framhåller att verksamheten regleras av ett avtal mellan
Sundsvall och Timrå kommuner. Dagens styrkor är mobila och stöttar
varandra vid tillbud – det är inte långt från Timrå brandstation till
Birsta. Det är dock viktigt att analysera behov och risker, och anpassa
organisationen efter dessa. Lokalerna i Fillan kan komma att spela en
roll i framtiden, men något svar på frågan ”när” kan inte ges idag.
o Magnus Linell frågar om dagens trafikanter längs E4 genom
Sundsvall tillfrågats om de kommer att använda den planerade
nya vägen, och om en utbyggd kollektivtrafik skulle kunna
ersätta denna. Han frågar om miljövänligare alternativ utretts,
samt hur kommunen ser på att samordna ett samåkningprojekt
för bilister.
Leif Nilsson (s), ordförande i stadsbyggnadsnämnden, framhåller att
last- och genomfartstrafik utgör en stor del av trafiken på E4 förbi
Sundsvall, varför lokal kollektivtrafik och samåkning inte kan lösa
trafikproblemen. Att inte bygga den nya vägen är inget miljövänligt
alternativ; i stället är den en första pusselbit för att få en bättre miljö i
Sundsvall. Samåkning är möjlig för privatpersoner redan idag, och
huruvida kommunen ska samordna detta kan inte bedömas idag.
Ordföranden konstaterar därefter att det inte finns fler frågor från
allmänheten.
––––
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§ 318 Handeln - en viktig motor i den regionala utvecklingen
Ordföranden välkomnar Lars G Olsson och Erik Sandemo, Svensk
Handel, samt Kjell Undén, Sundsvalls Tobaksaffär, Gunilla Kjellbom,
Living och Tomas Emanuelz, ICA Maxi Birsta.
Lars G Olsson, Svensk Handel, berättar att syftet med dagens
temadiskussion är att ge fullmäktiges ledamöter en bättre inblick i
handelns betydelse för Sundsvalls kommun. Inledningsvis får tre lokala
handlare presentera sig och belysa aktuella frågor.
Tomas Emanuelz, ICA Maxi Birsta, har 106 anställda och 30 000
betalande kunder per vecka. Fyra större dagligvarubutiker finns nu
inom fem kilometers radie, vilket betyder hård konkurrens. Men
”handel föder handel”, och kommunen har varit bra på att främja
handelns utveckling. Tomas Emanuelz menar dock att det behövs ett
”helikopterperspektiv” och långsiktiga mål för utvecklingen. Bl a bör
de olika handelsområdena i kommunen kopplas ihop.
Gunilla Kjellbom, Living, driver tre butiker i Sundsvall och en i
Östersund inom sitt heminredningskoncept som fokuserar hemmet,
personligheten och känslan. Hon betonar vikten av att förbättra
tillgängligheten till stadskärnan. Parkeringsmöjligheterna måste bli
bättre, och kollektivtrafiken borde tillämpa nolltaxa. Marknadsföringen
av Sundsvall borde också utökas, och hamnområdet måste värnas och
bli mer levande.
Kjell Undén, Sundsvalls Tobaksaffär, driver en rörelse som funnits i
familjen sedan mitten av 1800-talet med många trogna kunder. Kjell
Undén hoppas på en fortsatt dialog med kommunen kring frågor som
rör handeln – eftersom både kommunen och handlarna har ett
gemensamt intresse av att Sundsvall ska växa. Han utmanar kommunen
att initiera en sådan dialog.
Erik Sandemo, Svensk Handel, presenterar statistik kring
detaljhandelns utveckling och berättar om aktuella utvecklingstrender.
Han beskriver Sundsvall som en stad som ”gör det mesta rätt” när det
gäller att stötta handelns utveckling. En framgångsfaktor är att man
satsar på ett stort område för externhandel (handel utanför stadskärnan).
Birsta är ett bra exempel på detta.
Kundernas beteende styr utbudet, och påverkas av olika faktorer. När vi
handlar för att ”fylla på förråden” har vi ofta tidsbrist, och önskar oss
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bra infrastruktur och logistik. När vi däremot shoppar för nöjes skull är
det viktigare att kunna flanera omkring i ett stort utbud av både varor
och upplevelser.
För att handeln ska utvecklas behövs ständig förnyelse. En kontinuerlig
nyetablering av kedjor, lokala nischföretag och utländska företag
behövs, liksom förnyelse i de befintliga butikerna. Hård konkurrens har
visat sig ge den bästa utvecklingen. Kommunen behöver vara framsynt
och flexibel för att stötta utvecklingen på bästa sätt, och man behöver
ha en medveten strategi för såväl centrumhandel som externhandel.
Kommunfullmäktiges ledamöter får nu möjlighet att ställa frågor till
gästerna.
Lars Persson (fp) frågar hur man ser på priset för att parkera i centrala
Sundsvall.
Gunilla Kjellbom svarar att god tillgänglighet är viktigare är låga
parkeringskostnader.
Magnus Sjödin (m) frågar hur man ser på internethandelns utveckling.
Erik Sandemo svarar att internethandeln ökar fantastiskt, men är en
viktig faktor endast i vissa branscher som t ex bokhandelsbranschen. En
övergång har skett från traditionell postorder till internethandel.
Anette D Martins (c) frågar om det finns konkreta idéer om hur Birsta
och centrum kan kopplas samman.
Tomas Emanuelz framhåller att infrastruktur och kollektivtrafik är
viktigast.
Sverker Ottosson (mp) påpekar att planer finns för utbyggd kollektivtrafik till och inom Birsta. Han frågar också hur omfattande
internethandeln är just i Sundsvall.
Erik Sandemo svarar att det inte finns någon samlad statistik över detta.
Roland Grafström (s) frågar vad man tycker om den planerade
kommunikationsvägen mellan östra och västra Birsta.
Tomas Emanuelz svarar att planerna är bra, men inte tillräckliga. Också
privatbilister måste ges bättre transportmöjligheter.
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Börje Bergström (s) frågar hur man ser på Sundsvalls offensiva
framtidssatsningar som äventyrsbad, ny sporthall med mera. Vilken
betydelse har dessa för handelssektorn?
Lars G Olsson svarar att de har stor betydelse; olika sektorer måste
samverka för att locka människor till Sundsvall. Detta kräver
samverkan och gemensam marknadsföring.
Leif Nilsson (s) framhåller att den nya detaljplan för Birsta som är på
väg kommer att lösa många av de problem som finns i dag. Man
planerar en ökad turtäthet i lokaltrafiken, vilket underlättar för både
anställda och kunder. Vad gäller hamnen finns en plan för att skapa en
helhet där bostäder och olika verksamheter samsas. Att skapa en
attraktiv stadskärna och förtäta centrum är viktigt.
Reinhold Hellgren (c) påminner om att ökad konsumtion inte är odelat
positivt. Vi har idag behov av att skapa ett resurssnålt samhälle. Hur
kan handeln bidra till detta?
Erik Sandemo framhåller att kundernas önskemål lett till att fler
miljövänliga produkter tagits fram. Den volymtillväxt som skett kan
inte fortsätta hur länge som helst. En viktig faktor är drivmedelspriserna.
Anita Bdioui (s) framhåller att det är viktigt att samverka med alla
aktörer för att locka fler människor till Sundvall, och antar därför gärna
Kjell Undéns utmaning om fortsatt dialog. Hon berättar att Position
Sundsvall, som arbetar med samordnad marknadsföring av besöksnäringen, ska finnas kvar i ytterligare tre år. I Birsta kommer
kommunen att hjälpa till att skapa ett samarbetsorgan i stil med På
Stan-bolaget.
Anette D Martins (c) frågar om den nya arbetstidslagen påverkar
handlarna på något negativt sätt.
Tomas Emanuelz svarar att det inte är något problem på större arbetsplatser som hans egen, men att mindre företag kan få problem att
uppfylla lagens bestämmelser om dygns- och veckovila.
Erland Solander (m) frågar hur möjligheterna att rekrytera personal ser
ut i Sundsvall.
Lars G Olsson svarar att det är svårt att rekrytera på butikschefsnivå.
Men Sundsvall har varit tidigt ute med att skapa KY-utbildningar på
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området, så man ser positivt på framtiden. Han framhåller också att
attityden till arbete inom handelssektorn har förbättrats hos ungdomar.
Stefan Alm (m) frågar om man anser att kommunens planer för
infrastrukturen är uttryck för en långsiktig planering eller att man
bygger ”för dagen”. Han frågar också hur man ser på antalet nya
gallerior i centrum.
Tomas Emanuelz svarar att det kan finnas en risk för att man bygger ett
”lapptäcke” av infrastrukturlösningar i Birsta. Vad gäller gallerior tror
han att all konkurrens är av godo, men nyetableringar förutsätter en bra
befolkningsutveckling.
Sverker Ottosson (mp) påpekar att man i Sundsvall satt tuffa mål för
klimat- och miljöpåverkan. Handeln är en viktig aktör inte minst på
transportsidan, då kommunikationer utgör dess grundbult men
samtidigt orsakar problem ur klimatsynpunkt. Hur arbetar man med
detta?
Gunilla Kjellbom berättar att hon just deltagit i en diskussion i Svensk
Handels styrelse om ansvaret för miljön. De stora aktörerna har
påbörjat ambitiösa insatser, och intrycket är att handelssektorn kommer
att vara föregångare.
Ordföranden tackar alla medverkande och avslutar temadiskussionen,
som har pågått mellan 13:30 och 15:10.
––––
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Dnr 17/08 032

§ 319 Korta frågor - korta svar
Peder Björk (s) svarar på en fråga som Linnéa Kjellman (c) ställt vid ett
tidigare fullmäktigemöte, om varför hämtning av grovsopor inte längre
sker i ett visst område i Sundsvall. Från och med i år är hämtning av
grovsopor inte längre gratis i de delar av Sundsvall, som ligger nära
kommunens återvinningscentraler. Anledningen är att man valt att satsa
mera på utökade öppettider vid återvinningscentralerna. Närheten till
dessa har styrt vilka områden som ska omfattas av grovsophämtningen.
Tommy Eriksson (s) svarar på en fråga som Kjell Bergkvist (c) ställt
vid ett tidigare fullmäktigemöte, om vilka serviceanläggningar som
finns i anslutning till den centralt belägna småbåtshamnen. Hamnen
omfattar 100 fasta båtplatser och 25 platser för gästande båtar. Här
finns en servicebyggnad med kök, tvättmöjligheter, toaletter och dusch
samt en byggnad för latrintömning och en miljöstation. Vid varje
brygga finns eluttag och färskvattenuttag. Från sommaren 2009
kommer det också att finnas en tankstation.
Lena Österlund (s) svarar på en fråga som Erland Solander (m) ställt
vid ett tidigare fullmäktigemöte, om parkering för hemtjänstens bilar i
centrala Sundsvall. I alla hemtjänstens bilar finns en skylt som anger att
bilen nyttjas av hemtjänsten. Ibland är det ändå problem att hitta
parkering i centrum, något som dock är svårt att avhjälpa. Att ge
hemtjänstens fordon status som utryckningsfordon är inte möjligt.
Sigge Godin (fp) svarar på en fråga som Birgitta Rönnquist (kd) ställt
vid ett tidigare fullmäktigemöte, om huruvida det finns intressenter som
vill köpa Mitthems fastigheter i inre hamnen. Det finns inga sådana
intressenter. Han framhåller också att Mitthems styrelse står fast vid sin
uppfattning att det är viktigt att det finns hyresrätter i centrala
Sundsvall.
Anita Bdioui (s) svarar på en fråga som Anette D Martins (c) ställt vid
ett tidigare fullmäktigemöte, om hur synpunkter som förts fram vid
företagardagarna 2006 och 2007 hanterats. Cirka 200 synpunkter har
lämnats, och tackkort har skickats ut. Synpunkterna har ämnesklassificerats, och vissa har hanterats via Synpunkt Sundsvall. Synpunkter
som rör den nationella nivån har skickats till riksdagsledamöter från
Västernorrlands län. Ett antal synpunkter har använts i arbetet med
Stadsvisionen. Varje enskild frågeställning har inte följts upp, men
kommunens förvaltningar torde ha skött återkoppling till företagen
inom ramen för Synpunkt Sundsvall.
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o Maria Lilja (fp) frågar, med anledning av att antalet vårdnadstvister i Sundsvall fördubblats på fem år, vilket mandat
kommunen har för att verka för barnens bästa i sådana tvister
samt hur kommunen arbetar med detta.
Lena Österlund (s), ordförande i socialnämnden, svarar att kommunen
har mycket små möjligheter att ingripa i vårdnadstvister. Det finns dock
olika resurser för dem som behöver stöd, bl a kommunens familjeresursteam.
o Anette D Martins (c) frågar hur handläggningen av två motioner
rörande hundrastgårdar fortskrider. Hon frågar också om man
kan få fram information om hur många hushåll som släckte sin
belysning i samband med manifestationen på lördagskvällen.
Anita Bdioui (s), kommunstyrelsens ordförande, svarar att hon inte
känner till om man kan mäta hur många hushåll som släckte sin
belysning. Vad gäller motionerna om hundrastgårdar, så hanteras de
enligt gängse rutiner.
Kommunjuristen berättar att de aktuella motionerna är under beredning
innevarande vecka.
o Börje Bergström (s) frågar, med anledning av att formuleringar
i den av riksdagen tillsatta utredningen rörande valfrihet i
vuxenutbildningen kan tolkas som att funktionshindrade inte
behöver antas till vissa fristående utbildningar – vilket i
praktiken begränsar deras valfrihet, om oppositionen i
fullmäktige är villig att ta upp detta med sina representanter i
riksdagen.
Reinhold Hellgren (c) känner inte till bakgrunden till formuleringen,
men håller med om att den låter märklig och förklarar sig beredd att ta
upp detta med centerpartiets representant i riksdagen.
––––
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Dnr 132/08 042

§ 320 Överföring av nämndernas resultat 2007
samt investeringsanslag
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

fastställa resultatöverföring från 2007 enligt kommunstyrelsekontorets förslag inkluderande att bevilja nämnderna undantag
enligt Synnerliga skäl.

Bakgrund
Överföring av nämndernas resultat behandlas fr.o.m. år 2008 i en egen
process – Överföring av resultat. Även kvarvarande anslag inom investeringsbudgeten överförs i denna process.
Nämndernas samlade egna kapital 2007-01-01 uppgick till 112,5 Mkr.
Kommunstyrelsekontorets förslag till överföring av 2007 års resultat
med undantag för Synnerliga skäl samt reglering av kapitaltjänstkostnader, innebär att nämndernas samlade egna kapital 2008-01-01 uppgår
till 92,6 Mkr. När årsredovisningen för 2007 behandlas vid kommunfullmäktiges sammanträde 2008-03-31 kommer respektive nämnds
egna kapital per 2008-01-01 ingå med en not om att det är kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige.
Investeringsanslag som inte förbrukats under 2007 och överförs till
2008 redovisas i bilaga 3. Överfört belopp uppgår till 113 Mkr.
Överläggning
Samordningsutskottet 4 mars 2008
Utskottet konstaterar att en redaktionell ändring ska göras i underlaget
innan det överlämnas till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen 10 mars 2008
Erland Solander (m) frågar när den utredning rörande vad som kan anses vara Synnerliga skäl, som nämns i kommunstyrelsekontorets skrivelse, kommer att genomföras.
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Ekonomidirektören svarar på frågan. Ett tjänstemannaunderlag har tagits fram, och kommer att diskuteras vidare i den närmaste framtiden.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2008-03-10, § 378
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-03-04 med bilagor
––––
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Dnr 157/08 042

§ 321 Kommunrevisorernas berättelse angående
verksamheten år 2007 samt fråga om ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i
kommunens nämnder m.m.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

med godkännande lägga revisorernas berättelse för år 2007 till
handlingarna; samt

att

bevilja styrelsen och nämnderna i Sundsvalls kommun samt de
enskilda förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för verksamheten år 2007, enligt revisorernas förslag i revisionsberättelsen daterad den 12 mars 2008.

Bakgrund
Sundsvalls kommuns revisorer har avgett en revisionsberättelse,
undertecknad den 12 mars 2008. Till berättelsen har fogats dels
revisorernas redogörelse för år 2007 och dels granskningsrapporter från
lekmannarevisorerna i de kommunala aktiebolagen och i de två
kommunalförbunden.
Revisorerna tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas styrelsen, nämnderna
och förtroendevalda i dessa organ.
Revisorerna tillstyrker också att kommunens årsredovisning godkänns.
Överläggning
Kommunfullmäktige 31 mars 2008
Mikael Gäfvert (m), ordförande i kommunrevisionen, informerar om
revisorernas arbete och berättelse. Den kan ses som en bekräftelse på
om kommunfullmäktiges beslut verkställts på rätt sätt eller inte. Vad
som ska granskas är fastställt i kommunallagen, och bygger också på
det uppdrag som kommunfullmäktige gett till kommunrevisionen.
Revisionen yrkar att kommunfullmäktige ska bevilja styrelser och
nämnder ansvarsfrihet, men konstaterar samtidigt att verksamhetsmålen
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endast delvis uppfyllts. Att de finansiella målen inte uppfyllts nämns
som särskilt oroväckande för framtiden. Soliditeten har försämrats trots
att landet befinner sig i en högkonjunktur. Detta bör ägnas särskild
uppmärksamhet i framtiden.
Birgitta Ahrnberg, certifierad kommunal revisor, fördjupar
beskrivningen av revisionens bedömning av verksamhetsmålen. Det
man har bedömt är om resultaten är förenliga med de mål och
indikatorer som kommunfullmäktige beslutat. Man har konstaterat att
cirka 50% av verksamhetsmålen inte är möjliga att bedöma, eftersom
värden för indikatorerna saknas. Av de mål som varit möjliga att följa
upp har cirka 30% uppfyllts helt, 40% har uppfyllts delvis och 30% har
inte alls uppfyllts. Helhetsbilden är därför att målen för verksamheten
endast delvis uppnåtts. Birgitta Ahrnberg betonar att det är viktigt att
målen utvecklas och kompletteras, så att de blir möjliga att bedöma.
Magnus Sjödin (m) frågar om revisionen gjort någon inbördes viktning
av målen och måluppfyllelsen, samt om man har synpunkter på antalet
mål som satts upp.
Mikael Gäfvert (m) svarar att någon viktning inte har gjorts, och att det
inte är revisionens uppgift att ha synpunkter på antalet mål.
Leif Nilsson (s) påpekar att revisionens varning inför framtiden rörande
kommunens soliditet mm verkar ge ett rakt motsatt budskap jämfört
med Standard and Poor´s kreditvärdering, som kommundirektören
redogjort för.
Mikael Gäfvert (m) framhåller att kommunrevisionen och kreditvärderingsföretaget inte värderat samma faktorer.
Tommy Eriksson, auktoriserad revisor, förtydligar att det som
kommunrevisionen bedömer är uppfyllelsen av de finansiella mål som
kommunen själv satt upp.
Reinhold Hellgren (c) framhåller att man i vid utformningen av Mål
och resursplan för 2009 kommer att försöka sätta så bra mål som
möjligt. Partierna bör ta till sig revisionens synpunkter i det arbetet.
Han frågar också om revisionen gör rimlighetsbedömningar av
verksamhetsmålen.
Mikael Gäfvert (m) svarar att revisionen inte gör sådana bedömningar,
men att man har observerat att vissa mål förefaller orimliga. En
synpunkt är därför att målen bör konstrueras så att de är möjliga att nå.
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En faktor som försvårat bedömningen av måluppfyllelsen, är att målen
inte följer den nuvarande politiska strukturen.
Lars Persson (fp) menar att det är viktigt att ta lärdom av revisionens
synpunkter, och fortsättningsvis sätta mål som är uppföljningsbara. Vad
gäller kommunens ekonomi konstaterar han att resultatet inte är
tillfredsställande.
Anita Bdioui (s) framhåller vikten av att ha en bra dialog med
kommunrevisionen. Vad gäller måluppfyllelse och indikatorer bör
kommunen ta till sig kritiken, och försöka bli bättre. Bland annat bör
man förfina det nya arbetssättet med Mål och resursplanen, så att man
arbetar på samma sätt med indikatorerna i hela kommunen. Hon frågar
också om de mål som bedömts inkluderar mål som är satta på längre
sikt.
Mikael Gäfvert (m) svarar att de mål som bedömts är sådana som
skulle uppnås under 2007. Mål som ska uppfyllas längre fram har inte
bedömts.
Tom Emanuelz (m) frågar hur nettolåneskulden beräknats i
kommunens årsredovisning, med anledning av att en investering i
Korstaanläggningen dragits ifrån skulden.
Redovisningsansvarig förklarar hur beräkningen skett; avdraget har att
göra med en in- och utlåning till ett kommunalt bolag men redovisas i
årsredovisningen på detta sätt av bokföringsmässiga skäl.
Stefan Alm (m) frågar hur kommunrevisionen ser på de investeringar
som kommunen planerar för framtiden.
Mikael Gäfvert (m) svarar att det inte är revisionens uppgift att uttala
sig om detta. Den oro man uttalat rör endast kommunens svårigheter att
uppnå de mål man själv satt.
Börje Bergström (s) påtalar att man inom vissa verksamheter gör
insatser som inte ger resultat förrän efter lång tid. Kan bedömningar av
humankapital göras inom ramen för revisionen?
Mikael Gäfvert (m) svarar att man alltid utgår från de beslut som finns.
Beslutar fullmäktige att det ska tas hänsyn till humankapitalet, så gör
revisionen det. Detta underlag har man dock inte idag.
Stefan Alm (m) frågar om revisionen anser att Sundsvalls kommun
avsatt tillräckligt kapital för att täcka pensionsskulden.
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Mikael Gäfvert (m) svarar att revisionen har godkänt kommunens
ekonomiska redovisning.
Ordföranden förklarar att fullmäktige nu har att ta ställning till
revisionsberättelsen, och därefter till frågan om ansvarsfrihet. Hon
finner att kommunfullmäktige beslutar att godkänna revisionsberättelsen, samt att bevilja styrelse och nämnder ansvarsfrihet enligt
beslutsförslaget.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-03-13
• Revisionsberättelse för år 2007 avgiven den 12 mars 2008 av
Sundsvalls kommuns revisorer och med tillhörande bilagor
––––
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Dnr 242/07 042

§ 322 Årsredovisning 2007 – kommunkoncernen
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna årsredovisningen för 2007.

Bakgrund
Kommunstyrelsekontoret har upprättat årsredovisning för 2007.
Årsredovisningen är upprättad enligt bestämmelserna i lagen
(1997:614) om kommunal redovisning.
Årets resultat uppgår till 31,0 mkr för kommunen och till 76,0 mkr i
den sammanställda redovisningen. Avstämningen mot kommunallagens
balanskrav visar att kommunens ekonomi är i balans.
Av de mål som angavs i budgeten har de flesta uppnåtts. Utvecklingen
är dock svår att bedöma på bara ett års sikt.
Årsredovisningen är uppdelad i tre block: en förvaltningsberättelse,
kommunens räkenskaper samt en koncernöversikt. Förvaltningsberättelsen innehåller en verksamhetsöversikt med målavstämning, finansiell översikt, medarbetaruppföljning, ekonomisk uppföljning av nämnderna samt en uppföljning av koncernens arbete enligt agenda 21. Räkenskaperna innehåller resultat- och balansräkning samt betalningsflödesanalys med tillhörande noter. Koncernöversikten innehåller en
uppföljning.
Överläggning
Samordningsutskottet 4 mars 2008
Ekonomen redovisar de finansiella mål som inte har nåtts. Målet var att
resultatet skulle vara 1 % av skatteintäkter och statsbidrag, men det
uppgår till 0,2 %. Han går därefter igenom verksamhetsmålen per process och personalmålen.
För personalmålen konstateras att medarbetarna är nöjda med arbetet,
sina arbetskamrater och sina chefer. Sjukfrånvaron har minskat. Men
när det gäller kompetensutveckling är medarbetarna inte helt nöjda
med sina möjligheter att utvecklas i arbetet.
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Kommunstyrelsen 10 mars 2008
Reinhold Hellgren (c) påpekar att det i sammanställningen från nämnderna (s 42-45 i Årsredovisningen) saknas text under rubriken ”Framtiden” för barn- och utbildningsnämnden samt kommunstyrelsen. Detta
är beklagligt, då det är intressant att få ta del av hur nämnderna ser på
framtiden.
Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsekontoret i uppdrag att ta reda på
varför den aktuella texten saknas, samt att tillse att handlingarna kompletteras med text enligt ovan, före ärendets behandling i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige 31 mars 2008
Magnus Sjödin (m) menar att det ekonomiska resultat som redovisas är
för svagt. Trots rådande högkonjunktur har man inte nått de finansiella
målen. Detta är oroande, särskilt relaterat till kostnaderna för de
planerade investeringarna i kommunen. Dessa kommer att öka
kommunens driftskostnader i framtiden. Mot bakgrund av detta är det
viktigt att föra diskussioner kring hur de planerade investeringarna ska
kunna klaras utan att lägga en skuldbörda på framtida generationer.
Magnus Sjödin inbjuder den politiska majoriteten till en allvarlig
diskussion kring detta.
Jan-Olov Sellén (c) frågar, med anledning av en redogörelse på sidan
31 i årsredovisningen, när och av vem beslutet rörande kommundirektörens nya roll fattats.
Ingeborg Wiksten (fp) konstaterar att andelen förskolebarn som tagit
del av scenkonstupplevelser uppges ha minskat, samtidigt som man på
sidan 12 i årsredovisningen berättar att de gratis bussarna till kulturarrangemang för skolbarn lett till ökade besökssiffror.
Annelie Luthman (fp) påpekar att ett viktigt mål från den 2005 antagna
skolplanen, rörande måluppfyllelse i grundskolanr år 9, saknas som
indikator i årsredovisningen.
Anita Bdioui (s) svarar på Jan-Olov Selléns fråga om kommundirektörens nya roll. Beslutet har fattats av kommunstyrelsen. Som svar
till Magnus Sjödin påpekar hon att majoriteten är villig att diskutera de
kommande investeringarna, men att man vill avvakta bättre beräkningar
av effekterna. Vet man inte de exakta ”prislapparna” på olika
investeringar, så är det svårt att prioritera. Hon tydliggör även att om
pengar saknas, så kommer inte investeringarna att genomföras. Anita
Bdioui yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Reinhold Hellgren (c) replikerar att prioriteringsdiskussioner är fullt
möjliga redan idag.
Magnus Sjödin (m) påpekar att under tiden som diskussioner inte förs,
fattas ändå omfattande investeringsbeslut.
Anita Bdioui (s) svarar att rörande det beslut som avses, E4 Sundsvall,
äger inte kommunen tidsplanen utan det brådskar med ett beslut.
Övriga investeringsfrågor är mindre brådskande; där finns tid för
diskussioner och prioriteringar.
Anette D Martins (c) ställer frågor kring framställningen på sid 48 i
årsredovisningen. Medarbetarna har i personalenkäten svarat att de är
nöjda med sin arbetsplats, men inte med kommunen som arbetsgivare.
Andelen anställda med utländsk bakgrund motsvarar befolkningsstrukturen i Sundsvall, men frånvaron av chefer med utländsk bakgrund
är ett misslyckande. Hon frågar också varför Investera inte ingår i
årsredovisningen.
Anita Bdioui (s) svarar att Investera är ett bolag som ägs av fler
huvudmän än kommunen, därför ingår det inte i kommunens
årsredovisning.
Tom Emanuelz (m) framhåller att den ekonomiska ekvationen i
kommunen måste gå ihop. Idag finns en lång ”önskelista” på
investeringar i kommunen, totalt närmare två miljarder – det har inte
kommunen råd med. En långsiktig finansiell prognos är viktig, och
kommunen måste även planera för den pensionsskuld som finns. Man
bör inte fatta stora investeringsbeslut innan man har tillräckliga fakta.
Kim G Ottosson (v) svarar på Ingeborg Wikstens fråga om
indikatorerna för kultur och skolbarn. ”Kulturarrangemang” är ett
bredare begrepp än ”scenkonst” och talen avser därför olika saker.
Dock är det oroande att andelen barn som tar del av scenkonstupplevelser minskat, och detta är en av anledningarna till satsningarna
på barnkultur inom Scenkonstbolaget.
Leif Nilsson (s) svarar på Anette D Martins frågor om personal och
mångfald i kommunen. Utgångsläget är gott, även om allt inte är
perfekt. Genom bl a ledarutbildning och introduktion av medarbetare
kan bilden av kommunen förbättras.
Lars Persson (fp) påpekar att årsredovisningen ger en bra bild av hur
kommunen fungerar. Ett bättre ekonomiskt resultat måste vara möjligt
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att prestera, och man måste fråga sig om kommunen har råd med alla
planerade investeringar. Det beslut som kommunfullmäktige tagit om
att upprätta en långsiktig investeringsplan för kommunen, är därför
mycket viktigt. Diskussionen om investeringar och prioriteringar måste
börja snarast.
Ordföranden förklarar att hon endast uppfattat ett yrkande; bifall till
kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
förslaget.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2008-03-10, § 377
• Kommunstyrelsens skrivelse 2008-02-28
• Årsredovisning 2007 Sundsvalls kommun
––––
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Dnr 127/08 042

§ 323 Utvärdering av kommunens samlade system
för intern kontroll 2007
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna kommunstyrelsens utvärdering av kommunens samlade system för intern kontroll 2007.

Bakgrund
Avsikten med Sundsvalls kommuns system för intern kontroll är att få
en effektiv organisation och förvaltning, för att undvika allvarliga fel.
Detta system byggs upp av rutiner och bestämmelser som ska tillämpas
i den löpande förvaltningen.
Enligt reglementet för intern kontroll ska nämnderna göra uppföljningar av den interna kontrollen. Kommunstyrelsen ska utifrån nämndernas redovisning årligen utvärdera kommunens samlade system för
intern kontroll.
Utvärderingen visar att ett aktivt arbete med intern kontroll utförts
inom nämnderna under 2007. Mot bakgrund av detta kan kommunstyrelsekontoret konstatera att Sundsvalls kommuns interna kontroll i stort
sett fungerat tillfredsställande.
Nämndernas planer ska föregås av en dokumenterad risk- och väsentlighetsbedömning. Flertalet nämnder har arbetat med detta inför plan
2008.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2008-03-10, § 374
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-02-24 samt bilaga daterad 2008-02-20
––––
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Dnr 91/07 449

§ 324 Livsmiljöbokslut 2007
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

återremittera ärendet till kommunstyrelsen, med uppdraget att
komplettera Livsmiljöbokslutet enligt protokollsanteckning 1
från fullmäktiges behandling av 2006 års Livsmiljöbokslut
(2007-05-28, § 148), samt med information från Sveriges
Ekokommuner.

Bakgrund
Livsmiljöbokslut 2007 är en sammanfattning av de viktigaste insatserna
av kommunens arbete för minskad klimatpåverkan, god livsmiljö och
bättre folkhälsa som gjorts under året. Statistik och uppföljningsrapporter kommer enligt samordningsutskottets beslut att redovisas i
Livsmiljöbarometern.
Överläggning
Samordningsutskottet 4 mars 2008
Lars Persson (fp) frågar vilka som använder privatbilar i tjänsten. Samhällsplaneraren svarar att det är främst inom barn och utbildning som
privatbilar används.
Utskottet konstaterar att redaktionella ändringar ska göras i underlaget
innan det överlämnas till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen 10 mars 2008
João Pinheiro (s) påpekar att följande teman och områden är viktiga att
kunna följa i Livsmiljöbarometern:
- Statistik över arbetsmarknadsläget för ungdomar
- Statistik över arbetsmarknadsläget för invandrare
- Barns och ungas deltagande i föreningslivet
- Boendesituationen ur integrationssynpunkt

Ordförandens sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Sekreterares sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida

2008-03-31

23

Kommunfullmäktige 31 mars 2008
Sverker Ottosson (mp) berättar hur Livsmiljöbokslutet tagits fram och
vad det innehåller. I och med det nya arbetssättet med Mål och
resursplan har Livsmiljöbokslutet stöpts om. Tabeller och statistik
återfinns numera på nätet, via Livsmiljöbarometern som uppdateras
löpande. Arbetet med Sundsvalls Agenda 21 har infogats i Mål och
resursplanen. Det Livsmiljöbokslut som nu föreligger fokuserar därför
huvudsakligen på analys. Sundsvall har förbättrat sin ranking hos
Naturskyddsföreningen; klimatarbetet rankas numera på en sjätteplats i
landet, och klimatmålen på en fjärdeplats. Han yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag, och konstaterar avslutningsvis att det nu är
tolv år kvar till år 2020, då målen i Agenda 21 ska ha uppnåtts.
Gunilla Molin (kd) konstaterar att årets livsmiljöbokslut visar att vi har
ett gigantiskt arbete framför oss för att komma tillrätta med miljöproblemen i Sundsvall. Det saknas dock konkreta förslag på åtgärder i
bokslutet. Ett exempel är kollektivtrafiken, där uppföljningen visar att
såväl trafiken som luftföroreningarna ökat, medan resandet med buss
minskat.
Gunilla Molin yrkar att ärendet återremitteras, med hänvisning till att
det vid kommunfullmäktiges behandling av 2006 års livsmiljöbokslut
(2007-05-28, § 148 ) noterades till protokollet att ett antal kompletteringar skulle göras inför 2007 års livsmiljöbokslut. Kompletteringarna har dock inte gjorts. Därutöver bör Livsmiljöbokslutet
kompletteras med information Sveriges Ekokommuner.
Sverker Ottosson (mp) påpekar att mycket av det som nämnts, t ex
konkreta åtgärder, ska arbetas in i Mål och resursplanen för att
tydligare ingå i kommunens planering och uppföljning av
verksamheten. Livsmiljöbokslutets uppläggning har ändrats, vilket
påverkar innehållet.
Hans Lennart Wormbs (m) framhåller att han saknar möjligheter att i
Livsmiljöbokslutet utläsa om Sundsvalls kommun uppfyller sina mål.
Det är också störande att man i några fall anger minskningar av t ex
utsläpp, men inte totalnivån – vilket gör det svårt att rätt värdera
minskningarna. Många mål är svåra att följa upp, men tråkigt nog kan
man konstatera att den fysiska miljön i kommunen blivit sämre.
João Pinheiro (s) påtalar att man i kommande Livsmiljöbokslut bör
tillföra mätbara mål också om folkhälsa. Han hänvisar därvid till sitt
inlägg vid ärendets behandling i kommunstyrelsen 2008-03-10.
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Per-Magnus Forsberg (m) ifrågasätter varför bara 0,7% av kommunens
fordon är miljöbilar. För närvarande pågår en upphandling av fordon,
där miljökravet är ett av fem urvalskriterier och inte något tvingande
krav – miljöbilar kan fortfarande väljas bort om andra bilar t ex är
avsevärt billigare. En annan upphandling, av drivmedel, har blivit
överklagad och avbrutits.
Sverker Ottosson (mp) ställer sig bakom Gunilla Molins yrkande om
återremiss av ärendet, och tar tillbaka sitt tidigare yrkande om bifall till
kommunstyrelsens förslag. Han framhåller också att vad gäller åtgärder
och mål, så ska det självklart gå att bedöma om målen för miljöarbetet
uppnåtts eller inte. Dock är det ibland svårt att se orsak och verkan, då
många faktorer påverkar vår miljö. João Pinheiros påpekanden kommer
att tas med i det fortsatta arbetet. Vad gäller kommunens bilar så är
målet att 50% av dessa ska drivas med förnybara bränslen. Att
upphandlingen av drivmedel avbrutits är beklagligt.
Linnéa Kjellman (c) påpekar att det på sidan 93 i det utskickade
Livsmiljöbokslutet saknas ett tal i texten rörande barnfattigdom.
Ordföranden förklarar att det finns två förslag till beslut, dels Gunilla
Molins mfl yrkande om återremiss, dels kommunstyrelsens förslag.
Hon ställer först det formella yrkandet, det vill säga Gunilla Molins mfl
yrkande om återremiss, under proposition. Hon finner att
kommunfullmäktige beslutar att återrremittera ärendet.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2008-03-10, § 375
• Miljökontorets skrivelse 2008-02-18
• Sundsvalls Livsmiljöbokslut 2007, daterat februari 2008
––––
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Dnr 55/01 311

§ 325 Kommunal medfinansiering av E4 Sundsvall
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar efter votering
att

Sundsvalls kommun medfinansierar E4 Sundsvall med 250 mkr
utifrån följande fördelning:
-

-

investeringar i trafikplatserna i Skönsberg och Skönsmon
för 60 mkr,
Sundsvalls kommun svarar för investeringar och genomförande för anpassningsåtgärder och miljöåtgärder för befintlig E4 på sträckan trafikplatsen Skönsberg till trafikplatsen Skönsmon uppgående till 65 mkr. Investeringssumman
fördelas på huvuddelarna:
Standardöversyn enligt Vägverkets bedömningar 25 mkr
Byte av Tivolibron
15 mkr
Barriäråtgärder ”Norra kajen”
10 mkr
Korsningar trafikljus/cirkulationsplatser
10 mkr
Barriäråtgärder ”Södra kajen”
5 mkr
”exploateringsbidrag” på 125 mkr;

att

frågan om hur kommunens medfinansiering anslås hänskjuts till
mål och resursplan 2009-2011 samt investeringsplan för 20092013;

att

förorda vägavgifter för bron över Sundsvallsfjärden enligt en
modell där:
Tunga fordon betalar en avgift på 100 kronor exklusive moms.
Lätta fordon i yrkestrafik betalar en avgift på 10 kronor inklusive moms. Övriga lätta fordon som inte är Sundsvallsregistrerade betalar en avgift på 10 kronor inklusive moms. Sundsvallsregistrerade personbilar avgiftsbefrias;
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att

ge kommunstyrelsen i uppdrag att bedriva fortsatta förhandlingar med Vägverket för genomförandet av projektet E4 Sundsvall. Särskilt skall det klargöras hur det kommunala bidraget
skall utbetalas;

att

uttala att avgiftsfinansieringen för E4 Sundsvall ses i ett natio-
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nellt perspektiv då helt från varandra fristående modeller för
avgiftsfinansiering inom landet inte är rimligt;
att

ge Stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att i kommande detaljplaneläggningar och vid upprättande av exploateringsavtal för
hamnområdet arbeta för att Sundsvalls kommun får täckning för
”exploateringsbidraget” på 125 mkr;

att

Sundsvalls kommun tar över väghållaransvaret för följande vägsträckor efter det att projektet E4 Sundsvall förverkligats:
-

att

befintlig E4 genom staden från trafikplats Skönsberg till
korsningen Parkgatan/Landsvägsallen;
Björneborgsgatan från trafikplats Skönsmon till korsningen Parkgatan/Björneborgsgatan;
befintlig E4 Stockvik till trafikplatsen Skönsmon;
Ängomsvägen i Njurundabommen från befintlig E4 till
trafikplats vid ny E4; samt

till kommande mål och resursplanearbete hänskjuta frågan om
hur finansieringen av framtida drift och underhåll med anledning
av det övertagna väghållaransvaret ska budgeteras.

Bakgrund
Sundsvalls kommun, Sundsvallsregionen och Länsstyrelsen har enats i
prioriteringen rörande de infrastrukturinvesteringar som krävs i regionen. Den viktigaste åtgärden, för att skapa en långsiktigt hållbar utveckling, är att E4:ans brister vid passagen av Sundsvall åtgärdas.
En möjlighet att tidigarelägga ett genomförande av projektet är en lånefinansiering med en regional medfinansiering.
I kommunstyrelsekontorets skrivelse beskrivs Sundsvalls kommuns
förslag till kommunal medfinansiering för projekt E4 Sundsvall.
Sundsvalls kommun vill trycka på betydelsen av ett genomförande i
närtid. Motiven till projektet är sedan länge kända, men det måste särskilt nämnas att trafikutvecklingen under de senaste åren lett till att de
mätstationer som mäter luftmiljön i gaturummet visar på att miljökvalitetsnormen överskrids längs befintlig E4 genom Sundsvall.
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Överläggning
Kommunstyrelsen 31 mars 2008
Lars Persson (fp) frågar om det förslag som lagts fram rörande avgiftsbefrielse för sundsvallsbor, men ej för andra privatpersoner, är förenligt
med lagstiftningen.
Ordföranden påpekar att beslutsförslaget är Sundsvalls kommuns förslag; kommunen är inte beslutande i fråga om avgiftsbefrielse.
Kommunjuristen tydliggör att enligt kommunallagen gäller likställighetsprincipen endast för kommunens egna medborgare. Det är alltså
förenligt med kommunallagen att avgiftsbefria sundsvallsbor på det sätt
som föreslagits.
Hans Brynielsson (kd) frågar om de belopp som anges i förslaget avser
kommunens delfinansiering.
Kommundirektören svarar att så är fallet. Att delbeloppen finns specificerade beror på att man velat tydliggöra vilket risktagande som kommunen gör. Blir åtgärderna dyrare än beräknat, ska den överskjutande
kostnaden bäras av Vägverket och inte av kommunen.
Ingrid Möller (mp) yrkar bifall till kommunstyrelsekontorets förslag,
men önskar lämna följande protokollsanteckning:
”Miljöpartiet de grönas inställning till projektet E4 Sundsvall är känd:
Miljöpartiet vill att investeringar i infrastruktur ska ge positiva
effekter på samhällets förmåga att klara miljömålen. En förbättring i
vägsystemet försämrar konkurrenskraften emot klimatbättre järnvägssystem samt dränerar finansiella resurser från dessa investeringar.
Miljöpartiet har varit med och fattat beslut om fysisk planering som
förutsätter minskade trafikmängder längs hamnområdet. Vi vill fortsätta arbetet med att uppnå klimatsmarta lösningar på långväga transporter och lokaltrafik”.
Sverker Ottosson (mp) förklarar att det finns olika ställningstaganden
inom miljöpartiets fullmäktigegrupp, vad avser beslutsförslagen. Vid
kommunfullmäktiges behandling av frågan kommer därför en ledamot
att yrka bifall, och tre ledamöter avslag. Motiveringen till detta framgår
av protokollsanteckningen.
Ordföranden förklarar att hon endast uppfattat ett förslag till beslut,
bifall till kommunstyrelsekontorets förslag.
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Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.
Kommunfullmäktige 31 mars 2008
Lars Persson (fp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Det är
naturligt att man hjälps åt att förverkliga E4 Sundsvall, även om det
bästa vore om staten kunde stå för hela kostnaden.
Erland Solander (m) ställer sig bakom Lars Perssons yrkande. Han
ställer dock ett antal frågor. Kommer avgiftsfinansieringen att vara
konstant, eller kan Vägverket ändra den? Rörande de olika alternativen
för medfinansiering undrar han om alternativet att äga vägen också
innebär att kommunen blir underhållsskyldig. Vad gäller alternativet
med årlig avgift undrar han om denna avgift kommer att indexeras. Han
frågar också vilken underhållskostnaden blir om Sundsvalls kommun
ska ta över väghållningen för den gamla E4:an.
Sverker Ottosson (mp) framhåller att ärendet handlar om ett finansieringsförslag. Miljöpartiets hållning i sakfrågan är dock känd, och han
håller inte med om att luften i Sundsvall skulle bli bättre av en bro över
Sundsvallsfjärden. Han yrkar därför på avslag till kommunstyrelsens
förslag.
Hans Brynielsson (kd) ställer sig bakom Lars Perssons mfl yrkande.
Mats Mehlin (c) ställer sig bakom Lars Perssons mfl yrkande.
Stefan Alm (m) frågar om den tänkta avgiftsbefrielsen för
sundsvallsbor också omfattar njurundabor.
Anita Bdioui (s) ställer sig bakom Lars Perssons mfl yrkande.
Ambitionen att bygga en ny E4 har funnits länge, och kommunen har
nu att ”bita i det sura äpplet” och erbjuda en medfinansiering. Vad
gäller Erland Solanders frågor om avgifternas storlek samt villkoren
kring ägande och finansiering, så kommer dialogen med Vägverket och
staten att fortsätta i dessa frågor. Vägunderhållet för den gamla E4sträckningen kommer dock kommunen att ansvara för. Idag kostar det
omkring 3 mkr/år. Som svar på Stefan Alms fråga om avgiftsbefrielse,
förtydligar hon att den tänkta avgiftsbefrielsen omfattar alla som bor i
hela Sundsvalls kommun.
Ingrid Möller (mp) ställer sig bakom Lars Perssons mfl yrkande.
Miljöpartiet har länge varit emot en bro över sundsvallsfjärden. Men
idag finns ett förslag som ger möjlighet till stora förbättringar av den
fysiska planeringen. Att säga nej till förslaget skulle också sätta käppar
i hjulet för flera andra miljösatsningar, bland annat
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kollektivtrafiksatsningen. Därför bör förslaget bifallas. Dock är
miljöpartiet starkt kritiska till regeringens taktik att ställa kommuner
mot varann genom att kräva medfinansiering av vägprojekt.
Claes Stockhaus (v) ställer sig bakom Lars Perssons mfl yrkande.
Frågan har diskuterats i många år och vänsterpartiet var länge
tveksamma till förslaget, men ställer sig nu bakom det.
Replikväxling följer mellan Magnus Sjödin (m) och Martin Johansson
(s).
Johnny Skalin (sd) ställer sig bakom Sverker Ottossons avslagsyrkande.
Sverigedemokraterna är av princip emot att kommuner ska
delfinansiera projekt som är statliga angelägenheter.
Ordföranden förklarar att han uppfattat två yrkanden, dels Lars
Perssons mfl yrkande om bifall till kommunstyrelsens förslag, dels
Sverker Ottossons mfl yrkande om avslag till förslaget.
Han ställer de bägge yrkandena mot varandra, och finner att
kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs och ska verkställas.
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsproposition: Den
som önskar bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den det ej vill
röstar nej. Vinner nej, har därmed kommunfullmäktige beslutat avslå
förslaget.
Resultatet av voteringen blir 73 ja och 5 nej. 3 var frånvarande.
Kommunfullmäktige beslutar därmed efter votering att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Sverker Ottosson (mp), Mathias Rex (mp)
och Marianne Andersson (mp), med följande motivering:
Miljöpartiet de grönas inställning till projektet E4 Sundsvall är känd:
Miljöpartiet vill att investeringar i infrastruktur ska ge positiva
effekter på samhällets förmåga att klara miljömålen. En förbättring i
vägsystemet försämrar konkurrenskraften emot klimatbättre
järnvägssystem samt dränerar finansiella resurser från dessa
investeringar.
Miljöpartiet har varit med och fattat beslut om fysisk planering som
förutsätter minskade trafikmängder längs hamnområdet. Vi vill fortOrdförandens sign
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sätta arbetet med att uppnå klimatsmarta lösningar på långväga transporter och lokaltrafik.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2008-03-31, § 397
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-03-25
––––
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Dnr 61/08 107

§ 326 Sundsvall Elnät AB:s bildande av bolag tillsammans med Härnösand Energi & Miljö AB
för drift av stadsnät i regionen
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna det i utredningsrapport 2007-11-15 presenterade förslaget till samverkan mellan Sundsvall Elnät AB och Härnösand
Energi & Miljö AB för drift av stadsnätsverksamhet;

att

medge att Sundsvall Elnät AB tillsammans med Härnösand
Energi & Miljö AB får bilda ett aktiebolag för verksamheten
med bolagsordning som redovisas i bilaga 1 till utredningsrapport 2007-11-15 med de ändringar som kommunstyrelsekontoret
föreslår samt att Sundsvall Elnät AB bemyndigas att göra sådana
ändringar i bolagsordningen som registreringsmyndigheten kan
kräva;

att

förklara sig inte ha något att erinra mot att Sundsvall Elnät AB
och Härnösand Energi & Miljö AB träffar aktieägaravtal i huvudsak i överensstämmelse med bilaga 2 till utredningsrapport
2007-11-15; samt

att

en lekmannarevisor med suppleant utses av kommunfullmäktige
under paragrafen Valärende.

Bakgrund
Sundsvall Elnät AB och Härnösand Energi & Miljö AB äger och driver
stadsnät i Sundsvall respektive Härnösand. Näten är helt öppna och
tillgängliga för operatörer som tillhandahåller tjänster i näten till företag och allmänhet. Stadsnäten i Sundsvall och Härnösand är helt sammankopplade via två förbindelser genom Timrå kommun. Bolagen har
även utvecklat ett driftsmässigt samarbete genom att utnyttja varandras
administrativa system och kompetens.
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De båda bolagen har låtit utreda förutsättningarna för att bilda ett gemensamt bolag för drift och marknadsföring av stadsnäten i Sundsvall
respektive Härnösand vilket mynnat ut i den aktuella utredningsrapporten. Bildandet av ett sådant gemensamt bolag skulle enligt rapporten
stärka möjligheterna att tillhandahålla ett öppet operatörsoberoende
stadsnät i respektive kommun och leda till en effektivisering av respektive bolags verksamhet samtidigt som det skulle skapa förutsättningar
för att i framtiden uppehålla en hög teknisk kompetens.
Genom att bolagens gemensamma resurser kan utnyttjas på ett mer
optimalt sätt än i nuläget skulle t.ex. dubblering av olika tjänster och
funktioner kunna undvikas, både tekniska och administrativa. Ett utvecklat samarbete skulle även enligt ovan nämnd rapport stärka möjligheterna att ge bolagen förutsättningar att kunna attrahera flera operatörer till näten och därmed även i ett långsiktigt perspektiv gynna kunder
och vara positivt för regionens utveckling.
Förslaget har redovisats för styrelserna i Sundsvall Energi AB och
Stadsbacken AB vilka båda förklarat sig inte ha något att erinra mot att
förslaget genomförs.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2008-03-10, § 382
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-01-24
• Sundsvall Elnät AB:s skrivelse 2008-01-11
• Protokollsutdrag Stadsbacken AB 2007-12-13, § 54
• Utredningsrapport 2007-11-15 med bilagor
––––

Ordförandens sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Sekreterares sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida

2008-03-31

33

Dnr 414/07 030

§ 327 Svar på motion (s), (mp) och (v) om kollektivtrafiken i Sundsvalls kommun
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

Ordförandens sign

Justerandes sign

att

bifalla motionen;

att

uppdra till kommunstyrelsen att se över möjligheterna att utöka
turtätheten på linje 1-4 med möjlig start hösten 2009;

att

uppdra till kommunstyrelsen att utveckla samverkansformerna
inom kollektivtrafiken mellan kommun, Länstrafikbolag och
trafikutövaren;

att

kommunstyrelsen i samarbete med Västernorrlands länstrafik
AB och trafikutövaren m.fl. tar fram en åtgärdsplan för utveckling och förbättring av kollektivtrafiken i Sundsvalls kommun;

att

åtgärdsplanens förslag skall kommuniceras med Sundsvallsregionens kommuner;

att

senast i oktober 2008 återkomma till kommunstyrelsens samordningsutskott med förslag till projektplan och budget för översyn av kollektivtrafiken inför kommande trafikupphandling;

att

arbetet i projektet skall samordnas med Hela resan, det projekt
som Länsstyrelsen för närvarande planerar; samt

att

de ekonomiska yrkandena prövas i samband med MRP-processen för 2009-2011.
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Bakgrund
Socialdemokraterna, miljöpartiet och vänstern lyfter i en gemensam
motion fram att Sundsvalls kommun redan nu bör påbörja arbetet inför
kollektivtrafikupphandlingen 2011 genom att tillsätta ett utvecklingsprojekt för trafiköversyn. Detta med utgångspunkt att öka andelen arbetspendling med kollektivtrafik för anställda inom kommun, landsting
och hos andra större arbetsgivare.
Ansvaret för kollektivtrafiken i det av kommunerna och landstinget
gemensamma bolaget, Västernorrlands länstrafik AB är reglerat i avtal
och bolagsordning. Bolaget upphandlar trafik och tecknar därefter avtal
med entreprenörer/trafikutövare. Kommunens roll är att samverka med
bolaget om upphandling och trafikplanering samt att avsätta budget för
trafiken. Kommunen ansvarar dessutom för anläggande och drift av
hållplatser, bussterminaler och resecentrum om inte annat överenskommits. Även andra infrastrukturåtgärder för kollektivtrafiken är
kommunens ansvarsområde. Ett utvecklingsprojekt berör flera parter,
även trafikutövaren då denne, i stadstrafiken arbetar utifrån ett nettoavtal. Med nettoavtal avses att trafikoperatören får behålla biljettintäkterna och därför får en lägre överenskommen fast ersättning för trafiken. Tanken med nettoavtal är att detta skall locka bussföretaget att
arbeta för ökat resande och att aktivt jobba med förändringar i utbudet.
Under 1994-1997 genomfördes ett projekt för att utveckla kollektivtrafiken i Sundsvall. Totalt omsatte projektet drygt 12 miljoner varav ca
7 miljoner användes till fysiska åtgärder för att förbättra bussens framkomlighet. Projektet resulterade i en trafikomläggning där sex stadsbusslinjer minskades till dagens fyra. Istället utökades turtätheten och
bussens ”öppettider” förlängdes så att det gick att åka buss hem efter
sista bion. Resandet ökade.
För utveckling av kollektivtrafiken har en särskild utredning KOLL
framåt, arbetat på nationell nivå. I december 2007 överlämnades ett
förslag till handlingsprogram för utveckling av kollektivtrafiken till
regeringen. Förslagen kommer att hanteras i den nationella infrastrukturpropositionen.
Även på länsnivå pågår aktiviteter för att utveckla kollektivtrafiken.
Inför kommande trafikering med tåg inom Norrtåg planerar länsstyrelsen i samarbete med Länstrafiken och kommunerna för ett Mål 2 projekt 2008-2010. Projektet inriktas på attityd- och beteendepåverkan för
ökat resande med kollektivtrafiken. Projektet Hela resan kommer dock
inte att hantera stadstrafiken i Sundsvall.
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Samordning mellan en eventuell översyn av trafiken i Sundsvall och
Hela resan-projektets aktiviteter är nödvändig och har diskuterats eftersom utformningen och placeringen av resecentrum i Sundsvall också
påverkar kollektivtrafik utanför kommunen.
Med hänsyn till att ansvaret för kollektivtrafikens utformning ligger på
flera parter bjöd Stadsbyggnadskontoret in till en workshop den 24 januari för att samtala om motionens förslag på projekt och översyn av
trafiken. I denna workshop deltog Länstrafiken i Västernorrland, Busslink AB, Landstinget i Västernorrland, Länsstyrelsen i Västernorrland
och Sundsvalls kommun. Samråd kring yttrandet har även skett med
ekonomidirektören i Sundsvalls kommun.
Om ambitionen är ett ökat resande i stadstrafikens kollektivtrafik för
arbets- och studiependling måste stadstrafikens turtäthet utökas. Denna
ökning kan inte ske i nuvarande trafikutbud och kostnaden är inte
budgeterad. Även för att nå ökning av resande mellan kommundelscentrum och Sundsvalls centrum behöver trafiken utvecklas och utökas.
Även detta kan komma att innebära höjda kostnader.
Om trafiken utökas innan kommande upphandling anser kontoren att
avtalen med trafikutövaren bör kompletteras med ett kvalitetsdokument
för ökad kundanpassning och höjd kvalitet i tjänsten.
Det finns behov av utveckla fler samarbetsformer mellan
länstrafikbolag, kommun och trafikutövare, att det interna samarbetet
inom kommun behöver förtydligas och utvecklas samt att ett
åtgärdsprogram för utveckling av kollektivtrafiken på kort och lång sikt
behöver tas fram med start våren 2008. Även kund/resenärsperspektivet
behöver utvecklas tillsammans med ett affärstänkande.
Inför kommande trafikupphandling föreslås att parterna i ett
projektorienterat arbetssätt samarbetar för att utreda och ta fram förslag
på utformning av kollektivtrafiken i Sundsvalls kommun avseende t ex
linjenät, information till resenärer, taxor/biljettmaskiner, upphandlingsformer m.m. För ett sådant arbete behöver särskilda medel avsättas i
budgeten 2009—2010 bl.a. behöver en resvaneundersökning upphandlas för genomförande våren 2009 och även linjenätsanalyser med körtidsberäkningar upphandlas.
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Möjligheter till fysiska åtgärder i gaturum m.m. bör utredas. Särskilt
fokus bör läggas på åtgärder som ger restidsvinster, förkortar körvägar
eller på annat sätt ökar framkomligheten för kollektivtrafiken. Dessa
åtgärder bör kostnadsberäknas och redovisas i projektet.
Ett projekt av denna storlek kan inte genomföras i med befintlig personal i ordinarie verksamhet med annat än att andra uppdrag inte genomförs. Skall detta undvikas bör budgeten för projektet ges ett tillskott på
personal motsvarande en heltidstjänst under 2009-2010. Det handlar då
om möjligheter till resursförstärkning inom trafikplanering, projektledning och utredning.
Överläggning
Kommunstyrelsen 10 mars 2008
Reinhold Hellgren (c) lyfter frågan om de åtgärder som föreslås inte
borde falla inom ramen för det reguljära översyn som ingår i arbetet
inför ett nytt avtal för kollektivtrafiken.
Ordföranden framhåller att det här handlar om en betydligt större översyn, som inte ingår i ett ordinarie upphandlingsförfarande.
Ingrid Möller (mp) påpekar att en tanke med motionen också är att
satsningen på kollektivtrafik ska genomsyras av ett nytt sätt att tänka,
vilket inkluderar bl a klimatfrågor.
Inlägg görs också av Lena Österlund (s) och Reinhold Hellgren (c).
Kommunfullmäktige 31 mars 2008
Ingrid Möller (mp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, och
framhåller att den utredningen som föreslås måste vara framsynt och
radikal för att hitta de bästa lösningarna.
Ordföranden förklarar att han endast uppfattat ett yrkande, Ingrid
Möllers yrkande om bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2008-03-10, § 384
• Kommunstyrelsekontorets och stadsbyggnadskontorets skrivelse
2008-02-04
• Motion från (s), (mp) och (v), 2007-09-24
––––
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Dnr 470/07 030

§ 328 Svar på enskild motion (m) om "Inför öppen
kvalitetsredovisning inom äldreomsorgen"
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

bifalla motionen;

att

ge socialnämnden i uppdrag att upprätta en plan för det systematiska kvalitetsarbetet, samt

att

ge socialnämnden i uppdrag att ansvara för utformningen av hur
redovisning på hemsidan skall utvecklas/göras.

Bakgrund
Per Wahlberg (m) och Eva Lohman (m) har till kommunfullmäktige
motionerat om införande av en öppen kvalitetsredovisning inom äldreomsorgen.
Socialtjänsten och kommunstyrelsekontoret föreslår i ett gemensamt
svar att motionen ska bifallas.
Överläggning
Samordningsutskottet 19 februari 2008
Andreas Nelvig (m) yrkar bifall till beslutsförslaget. Leif Nilsson (s)
instämmer i yrkandet. Utskottet beslutar i enlighet med yrkandet.
Kommunstyrelsen 10 mars 2008
Eva Lohman (m) tackar för motionssvaret.
Kommunfullmäktige 31 mars 2008
Per Wahlberg (m) tackar för motionssvaret och framhåller vikten av att
öppna kvalitetsjämförelsen sker.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2008-03-10, § 385
• Socialnämndens protokoll 2008-01-23, § 5
• Socialtjänstens skrivelse 2007-12-20
• Enskild motion från (m), daterad 2007-10-22
––––
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Dnr 483/07 030

§ 329 Svar på enskild motion (fp) om "Inför samarbete med Brottsofferjouren!"
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

anse motionen besvarad med motiveringen att ett samarbete
redan pågår.

Bakgrund
Maria Lilja (fp) har lämnat en motion med yrkandet att möjligheterna
för ett aktivt samarbete med Brottsofferjouren och andra aktörer ska ses
över. Detta för ett ännu effektivare arbete för utsatta barn och ungdomars vardag.
Socialnämnden har berett motionen och föreslår att motionen inte ska
bifallas då ett nära samarbete med Brottsofferjouren redan pågår.
Kommunen och jouren har ett medlingssamarbete när det gäller brottsoffer och unga gärningsmän som begår brott. Kommunen ger också
bidrag till ett flertal ideella föreningar inom området som t.ex. KRIS,
BRIS och Kvinnogemenskap.
Överläggning
Samordningsutskottet 19 februari 2008
Lars Persson (fp) yrkar att motionen ska anses besvarad. Utskottet beslutar i enlighet med yrkandet.
Kommunstyrelsen 10 mars 2008
Lars Persson (fp) yrkar bifall till utskottets förslag.
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.
Kommunfullmäktige 31 mars 2008
Maria Lilja (fp) tackar för svaret, men framhåller att man aldrig kan
göra för mycket i denna fråga.
Inlägg görs också av Leif Nilsson (s).
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Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2008-03-10, § 386
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-02-07
• Socialnämndens protokoll 2008-01-23, § 7
• Socialtjänstens skrivelse 2007-12-20
• Enskild motion från (fp) 2007-10-09
––––
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Dnr 1/08 102

§ 330 Valärenden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt presidiekonferensens förslag

Ordförandens sign

Justerandes sign

att

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

att

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

att

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

att

till ny ersättare i styrelsen för Föreningen Norra Berget fr.o.m.
2008-03-01 efter Rune Nilsson för återstående del av valperioden utse Ronny Rönnbäck, FAVI;

att

till ny ledamot i arvodeskommittén efter Marianne Sjöblom (s)
för återstående del av valperioden utse Kjell Forslund (s), Titanvägen 6,862 40 Njurunda;

att

till ny ersättare i valnämnden efter Lena Sjöberg (s) för återstående del av valperioden utse Linda Bogstag (s), Rösåsen 129,
860 25 Kovland;

att

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

att

till ny ersättare i nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning
och integration efter Kristina Högberg (s) utse Lena Wikström
(s), Tellusvägen 20, 854 68 Sundsvall;

att

till lekmannarevisor i Driftbolaget utse Jan Norin (mp), Kungsnäs 192, 855 90 Sundsvall;

att

till lekmannarevisorssuppleant i Driftbolaget utse Ulf Broman
(s), Klackvägen 46, 856 53 Sundsvall;
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att

anteckna att förslag till ledamot i Svenska Kommun Försäkrings
AB för ett år lämnas senare;

att

anteckna att förslag till suppleant i Svenska Kommun Försäkrings AB för ett år lämnas senare;

att

bifalla Jenny Sjödin s (fp) avsägelse av uppdraget som ledamot i
demokratiberedningen; samt

att

till ny ledamot i demokratiberedningen efter Jenny Sjödin (fp)
för återstående del av valperioden utse Lars Persson (fp), Kommunstyrelsekontoret, Plan 5.

Bakgrund
Jimmy Andersson (s) befriades av kommunfullmäktige 2008-01-28, §
290, från uppdragen som ersättare i överförmyndarnämnden och förtroendenämnden.
Rune Nilsson har avsagt sig uppdraget som suppleant i styrelsen för
Föreningen Norra Berget fr.o.m. 2008-03-01.
Marianne Sjöblom (s) befriades av kommunfullmäktige 2008-02-25, §
311, från uppdraget som ledamot i arvodeskommittén.
Lena Sjöberg (s) befriades av kommunfullmäktige 2008-02-25, § 311,
från uppdraget som ledamot i Kommunförbundet Västernorrland.
Kristina Högberg (s) befriades av kommunfullmäktige 2008-02-25, §
311, från uppdraget som ersättare i nämnden för arbetsmarknad,
vuxenutbildning och integration.
Kommunfullmäktige föreslås, § 326, att en lekmannarevisor och en lekmannarevisorssuppleant ska utses i ett bolag med arbetsnamnet ”Driftbolaget” som skall bildas tillsammans med Sundsvall Elnät AB och
Härnösand Energi & Miljö AB.
Kommunfullmäktige ska utse en ledamot och en suppleant i Svenska
Kommun Försäkrings AB för ett år.
Jenny Sjödin (fp) har avsagt sig uppdraget som ledamot i
demokratiberedningen.
––––
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Dnr 150/08 031

§ 331 Interpellation till barn- och utbildningsnämndens ordförande Martin Johansson (s) från
Lars Persson (fp) om sexförbrytare kan anställas i Sundsvalls skolor
Med kommunfullmäktiges medgivande framställer Lars Persson (fp)
den 31 mars 2008 en interpellation till barn- och utbildningsnämndens
ordförande Martin Johansson (s) om sexförbrytare kan anställas i
Sundsvalls skolor. Interpellationen avslutas med följande frågor:
•
•

Vilka rutiner finns i Sundsvalls kommun för att kontrollera så att
dömda sexförbrytare inte anställs inom våra skolor och förskolor?
Hur kontrolleras att dessa rutiner efterlevs?

Ordföranden meddelar att interpellationen kommer att besvaras vid ett
kommande sammanträde.
––––
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§ 332 Förteckning över motioner som förhandsremitteras till kommunstyrelsen – enligt 30 §
arbetsordningen för kommunfullmäktige i
Sundsvall
- Motion (fp) om dyslexiutredningar
- Enskild motion (m) om att införa periodkort för månadsresor inom
Sundsvalls kommun
- Enskild motion (c) om en ny broschyr om våra vänorter
- Motion (fp) om att göra Sundsvall till en mer intressant konststad
––––
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§ 333 För kännedom
- Redovisning av förbrukningen av anslaget till
kommunfullmäktiges förfogande för oförutsedda behov
- Kommunstyrelsens beslut 8/2 2008 § 357 – Grundutbildning i
jämställdhet för förtroendevalda i Sundsvalls kommun hösten
2007-hösten 2009
- Länsstyrelsens beslut 18/3 2008 – Stornäsets golfbana
- Inbjudan till Tolkkampanjen
––––
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