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Tid
Ajournering

Kl. 13.00 – 18.45
Kl. 14.30-15.15 och 17.25-17.30

Plats

Kommunfullmäktigesalen i kommunhuset, Norrmalmsgatan 4

Beslutande

Närvarande ledamöter och ersättare enligt bilaga 1

Sekreterare

Christel Öhgren

Justeras

2008-11-03

Underskrifter

Marianne Sjöblom
ordförande §§ 418-427, 432-438

Christel Öhgren
sekreterare

Rodney Engström
ordförande §§ 428-431

Maria Lilja
Justerare

Gunilla Molin
Justerare

Protokollet omfattar §§ 418 – 438
Bevis/anslag
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Avser sammanträde med

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum

Justeringsdatum

Anslagsdatum

2008-10-27

2008-11-04

2008-11-05

Protokollet finns tillgängligt på Internet (www.sundsvall.se) eller hos

Kommunstyrelsekontoret, administrativa avdelningen
Anslaget tas ned tidigast

Enligt uppdrag (namnteckning)

2008-11-27
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§ 418 Justering
Att jämte ordföranden Marianne Sjöblom eller 1:e vice ordföranden
Rodney Engström justera dagens protokoll utses Maria Lilja och
Gunilla Molin med Ingrid Möller och Mikael Gäfvert som ersättare.
––––
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§ 419 Information från kommundirektören
Kommundirektören informerar om aktuella frågor:
•
•
•
•
•

Kommunstyrelsekontorets omorganisation
E4 Sundsvall
Teaterhuset
Evenemangsarenan
Järnvägen genom centrum

––––
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Dnr 16/08 032

§ 420 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.
• Anders Eriksson och B-O Löwenstein, Folkets Röst Demokratiska
Partiet har lämnat två frågor.
1. Vill kommunfullmäktige senarelägga sina sammanträden så att
ledamöter som arbetar kan närvara och för att ge fler medborgare
möjlighet att delta i allmänhetens frågestund?
2. Vill kommunfullmäktige ha en beslutande folkomröstning om
skattebetalarna vill betala 250 miljoner kronor för E4 syd med
högbro?
Anita Bdioui (S), kommunstyrelsens ordförande, hänvisar på första
frågan till det arbetet som kommunfullmäktiges Demokratiberedning
gör rörande demokratifrågor. På andra frågan svarar hon att det är taget
ett beslut i kommunfullmäktige om planerna för E4.
• Ingvar Jacobsson frågar kommunstyrelsens ordförande om
snöröjning vid busshållplatser på landsbygden.
Anita Bdioui (S) överlämnar frågan till K Lennart Andersson (S),
fastighetsnämndens ordförande. Han svarar att kommunen och
Vägverket delar ansvaret för snöröjningen vid busshållplatser.
Kommunen har en överenskommelse med Vägverket om hur snöröjningen vid busshållplatser ska utföras och han ser inte idag något
behov av att ändra på det arbetssättet.
Ordföranden konstaterar därefter att det inte finns fler frågor från
allmänheten.
––––
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Dnr 17/08 032

§ 421 Korta frågor - korta svar
• Per Wahlberg (M) frågar hur det har gått med bifallna motionen om
utarbetande av konkurrensutsättningsprogram. Hur långt har arbetet
kommit och när kan det beräknas vara klart?
Anita Bdioui (S), kommunstyrelsens ordförande svarar att arbetet av
olika anledningar har fördröjts, men att utbildningsinsatser är på gång
och arbetet fortsätter.
• Reinhold Hellgren (C) frågar hur verksamheten på Norra berget ska
bedrivas.
Kim G Ottosson (V), kultur- och fritidsnämndens ordförande svarar att
ett politiskt beslut krävs och att arbetet kommer att intensifieras i och
med beslutet om Agenda kulturarv för Sundsvalls kommun som
kommer att tas på dagens sammanträde.
• Maria Lilja (FP) ställer två frågor.
1. Finns det någon uppgift om hur många romska barn som deltar i
skolundervisningen i Sundsvall?
Martin Johansson (S), barn- och utbildningsnämndens ordförande
återkommer med svar på frågan på kommunfullmäktiges sammanträde
i november.
2. Har fallen av kvinnomisshandel och utsatta barn ökat eller är det
benägenheten att anmäla som har ökat?
Elisabeth Unander (S), överförmyndarnämndens ordförande besvarar
inte frågan då den rör kunskaper hon besitter i egenskap av privatperson, inte som förtroendevald.
• Johnny Skalin (SD) ställer två frågor
1. När kommer kommunfullmäktiges sammanträden att börja
sändas via webb-tv?
Marianne Sjöblom (S), kommunfullmäktiges ordförande svarar att
upphandlingen pågår och att det inom kort kommer att tas ett beslut om
vilken leverantör som blir aktuell.
2. När kommer övergångsställena att bli upplysta?
Leif Nilsson (S), stadsbyggnadsnämndens ordförande svarar att
belysningen tänds när det blir mörkt utomhus.
K Lennart Andersson (S), fastighetsnämndens ordförande svarar att
övergångsställen i centrum är upplysta.
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Else Ammor (M) frågar varför det inte gjorts någon polisanmälan
beträffande det brev om missförhållanden på Nacksta skola som har
skickats till politiker i barn- och utbildningsnämnden.
Martin Johansson (S), barn- och utbildningsnämndens ordförande
svarar att brevet tas på stort allvar och att polisen är vidtalad. Han
berättar om vilka åtgärder som sker just nu med anledning av ärendet
och att en utredning kommer att göras.
• Linnéa Kjellman (C) frågar om utredningen för att se över
belysningen längs obebodda/lågtrafikerade vägar, som nämns i
kommunens belysningsstrategi, har startat.
K Lennart Andersson (S), fastighetsnämndens ordförande svarar att
fastighetskontoret har belysningsstrategin som ett målsättningsdokument.
• Mats Johan Adner (M) frågar om de utbildningar som anordnas för
fullmäktiges ledamöter kan förläggas under kvällstid.
Marianne Sjöblom (S), kommunfullmäktiges ordförande svarar att
synpunkten tas med inför framtida planering av utbildningar.
• Tom Emanuelz (M) frågar om Sten och Ström, som är involverade i
projektet med ett nytt teaterhus, enbart riktar in sig på lokaler för
handel.
Anita Bdioui (S), kommunstyrelsens ordförande svarar att de även
arbetar med lokaler för kontor och bostäder.
• Reinhold Hellgren (C) frågar vilket besked kultur- och fritidsnämndens ordförande kan ge till den varslade personalen på Norra
berget.
Kim G Ottosson (V), kultur- och fritidsnämndens ordförande svarar att
de arbetsgrupper som utreder frågan måste bli klara innan några besked
kan ges och det arbetet är högt prioriterat.
• Habib Effati ( ) frågar Johnny Skalin om fullmäktiges debatter ska
fortsätta via brev efter sammanträdets avslutande.
Johnny Skalin (SD), känner inte till det som Habib Effati frågar om och
kan därför inte besvara frågan.
• Sven Bredberg (M) frågar varför ingen polisanmälan har gjorts i
ärendet med det anonyma brevet om missförhållanden på Nacksta
skola.
Martin Johansson (S), barn- och utbildningsnämndens ordförande
svarar att gängse rutiner har följts och att ytterligare information
kommer att lämnas på barn- och utbildningsnämndens kommande
sammanträde.
––––
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Dnr 549/07 106

§ 422 Information om Medborgarpanel
Till dagens sammanträde har ansvarig tjänsteman för Medborgarpaneler, Anders Sjölander, bjudits in för att presentera projektet.
Han berättar om bakgrund och syfte med projektet. Han berättar vidare
om arbetet för att komma igång och vad som krävs för att resultat ska
nås. Han presenterar också projektets styrgrupp samt vilken roll
politiker och tjänstemän har i arbetet.
Han lämnar även en lägesrapport över det pågående arbetet med att
rekrytera medlemmar till panelen samt att ta fram första frågeomgången.
––––
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Dnr 1/08 102

§ 423 Valärenden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

Ordförandens sign

Justerandes sign

att

anteckna att förslag till ersättare för ombud i Kommunförbundet
Västernorrland (Länsförbund) efter Hans Lennart Wormbs (M)
för återstående del av valperioden lämnas senare;

att

anteckna att förslag till ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden
efter Hjördis Bredberg (M) för återstående del av valperioden
lämnas senare;

att

bifalla Hanna Häggströms (C) avsägelse av uppdragen som
ledamot i demokratiberedningen och som ersättare i
kommunfullmäktige;

att

anteckna att förslag till ny ledamot i demokratiberedningen efter
Hanna Häggström (C) för återstående del av valperioden lämnas
senare;

att

hos länsstyrelsen hemställa om röstsammanräkning för att utse
ny ersättare i kommunfullmäktige för Centerpartiet;

att

bifalla Gunilla Molins (KD) avsägelse av uppdraget som
ersättare i kommunstyrelsen;

att

till ny ersättare i kommunstyrelsen efter Gunilla Molin (KD) för
återstående del av valperioden utse Lars Holmgren (KD),
Blåmesvägen 6, 856 53 Sundsvall;

att

bifalla Malin Hamrins (S) avsägelse av uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige;

att

hos länsstyrelsen hemställa om röstsammanräkning för att utse
ny ersättare i kommunfullmäktiges 3:e valkrets för Arbetarepartiet-Socialdemokraterna;

Justerandes sign

Sekreterares sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida

2008-10-27

9

att

anteckna att förslag till ny ledamot i Attmars Sparbank efter
Karin Eriksson (C) för återstående del av valperioden lämnas
senare;

att

bifalla Pär Hammarbergs (FP) avsägelse av uppdraget som
ledamot i fastighetsnämnden;

att

till ny ledamot i fastighetsnämnden efter Pär Hammarberg (FP)
för återstående del av valperioden utse nuvarande ersättaren
Johnny Nyman (FP), Krokgatan 6 A, 852 38 Sundsvall;

att

anteckna att förslag till ny ersättare i fastighetsnämnden efter
Johnny Nyman (FP) för återstående del av valperioden lämnas
senare;

att

bifalla Anders Perssons (FP) avsägelse av uppdragen som
ersättare i stadsbyggnadsnämnden och lantmäterinämnden;

att

anteckna att förslag till ny ersättare i stadsbyggnadsnämnden
efter Anders Persson (FP) för återstående del av valperioden
lämnas senare; samt

att

anteckna att förslag till ny ersättare i lantmäterinämnden efter
Anders Persson (FP) för återstående del av valperioden lämnas
senare.

Bakgrund
Hanna Häggström (C) har avsagt sig uppdragen som ledamot i
demokratiberedningen och som ersättare i kommunfullmäktige.
Gunilla Molin (KD) har avsagt sig uppdraget som ersättare i
kommunstyrelsen.
Malin Hamrin (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige.
Karin Eriksson (C) har avlidit och fyllnadsval måste därför göras när
det gäller Huvudmän i Attmars Sparbank.
Pär Hammarberg (FP) har avsagt sig uppdraget som ledamot i
fastighetsnämnden.
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Anders Persson (FP) har avsagt sig uppdragen som ersättare i
stadsbyggnadsnämnden och lantmäterinämnden.
Beslutsunderlag
• Presidiekonferensens skrivelse 2008-10-23, rev 2008-10-24
––––
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Dnr 247/08 044

§ 424 Revisorernas bedömning av delårsrapport
per 2008-08-31 för kommunen och
kommunkoncernen
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

lägga revisorernas skriftliga bedömning till handlingarna.

Bakgrund
Enligt kommunallagen skall revisorerna fr.o.m. 2005 årligen
granska och bedöma resultatet i kommunens delårsrapport
samt uppfyllelsen av fullmäktiges finansiella mål och mål för
verksamheten. Revisorernas bedömning skall överlämnas till
fullmäktige inför dess behandling av rapporten.
Jäv
Mikael Gäfvert (M) anmäler jäv i ärendet.
Beslutsunderlag
• Revisorernas bedömning av delårsrapport per 2008-08-31 för
kommunen och kommunkoncernen, daterad 2008-10-15
• KPMGs revisionsrapport ”Översiktlig granskning av delårsrapport”
––––
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Dnr 247/08 044

§ 425 Delårsrapport januari-augusti 2008 för
kommunen och kommunkoncernen
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna delårsrapport januari-augusti 2008 för kommunen och
kommunkoncernen.

Bakgrund
Kommunstyrelsekontoret har sammanställt bifogade delårsrapport per
2008-08-31, för kommunen och de kommunala bolagen. Rapporten är
uppställd enligt kommunens nya arbetssätt, dvs. att verksamhetsuppföljningen sker processvis och den finansiella uppföljningen sker per
nämnd.
Enligt önskemål, som framkom vid kommunstyrelsens sammanträde
den 13 oktober, föredrar ekonomidirektören ärendet samt svarar på
ledamöternas frågor.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2008-10-13 § 522
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-09-22
––––
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Dnr 350/08 044

§ 426 Revisorernas utlåtande avseende delårsrapport 2008-08-31, Sundsvall-Timrå
Räddningstjänstförbund
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

lägga revisorernas bedömning avseende delårsrapport per
2008-08-31 för Sundsvall-Timrå Räddningstjänstförbund till
sina handlingar; samt

att

lägga delårsrapporten till sina handlingar.

Bakgrund
Revisorerna i kommunalförbundet Sundsvall-Timrå Räddningstjänstförbund har granskat förbundets delårsrapport per 2008-08-31. Enligt
kommunallagen ska revisorerna årligen granska och bedöma om
resultatet i kommunalförbundets delårsrapport är förenligt med
direktionens mål. Revisorernas bedömning ska överlämnas till
kommunfullmäktige i Sundsvalls och Timrå kommuner inför dess
behandling av delårsrapporten.
Jäv
Agneta Eng (S), K Lennart Andersson (S), Claes Stockhaus (V), Ingrid
Möller (MP), Håkan Byberg (S) och Per Wahlberg (M) anmäler jäv.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2008-10-13 § 523
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-09-30
• Revisorernas bedömning av Kommunalförbundet Sundsvall-Timrå
Räddningstjänstförbunds delårsrapport per 2008-08-31, daterad
2008-09-29
• Delårsrapport 2 2008 per 2008-08-31 för Sundsvall-Timrå
Räddningstjänstförbund
• KPMGs revisionsrapport ”Översiktlig granskning av delårsrapport
per 2008-08-31”
––––
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Dnr 568/07 041

§ 427 Nya budgetförutsättningar 2009-2011 —
Reviderad Mål och resursplan 2009 med plan
för 2010-2011
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

fastställa Reviderad Mål och resursplan 2009 med plan för
ekonomin 2010-2011 enligt föreliggande förslag från
majoriteten (socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet)
som komplettering till tidigare beslutad Mål och resursplan
2009-2011 i kommunfullmäktige 2008-06-16 § 375,
Revideringen innebär även att kommunfullmäktige, utöver
tidigare beslutade att-satser, beslutar

Ordförandens sign

Justerandes sign

att

effektiviseringsåtgärder år 2009 och 2010 genomförs enligt
kommundirektionens förslag i PM – Revidering av budget
Sundsvalls kommun 2009 daterat 2008-10-14,

att

i ovanstående effektiviseringsförslag så undantas kompetensutveckling inom barn och utbildningsnämnden, 1 Mkr, den
totala nivån på effektiviseringen kvarstår,

att

de effektiviseringsåtgärder på 10 Mkr som avser Stadsbacken
AB regleras ekonomiskt i samband med upprättande av nya
ägardirektiv,

att

nämndernas arbete med att effektivisera organisationen ska
följas upp av kommunstyrelsens samordningsutskott och med
särskild uppföljning av hur genomförandet av pensionsavgångar
fortskrider,

att

uppdra till kommunstyrelsen – kommundirektionen att
kontinuerligt följa förvaltningarnas arbete med att effektivisera
organisationen, samt

att

fastställa kommundirektionens förslag till vilka objekt som ska
genomföras under 2009 inom anslaget på 100 Mkr för
investeringar i förvaltningsfastigheter.
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Bakgrund
Kommunens prognoser, baserade på SKL:s prognosmodell, för
skatteutvecklingen under de närmaste åren visar på minskade
skatteintäkter.
För att möta nya budgetförutsättningar för kommande treårsperiod har
ett förslag till Reviderad Mål och resursplan 2009 med plan för 20102011 tagits fram. Kommunstyrelsekontoret föreslår att kommundirektionens PM - Revidering av budget Sundsvalls kommun 2009,
daterad 2008-10-14, med förslag till effektiviseringsåtgärder år 2009
och 2010 ska utgöra underlag för beslut i kommunstyrelse och
kommunfullmäktige om Revidering Mål och resursplan 2009 med plan
för 2010-2011.
Kommundirektionens förslag innebär att kommunens kostnader genom
effektiviseringsåtgärder sänks med 70 Mkr år 2009 och ytterligare 37
Mkr år 2010. Det innebär ca 1,4 % av den totala omsättningen på ca
4 800 Mkr. I kommundirektionens PM redovisas förslag på exempel på
åtgärder och fördelningen per nämnd/förvaltning/bolag.
Majoriteten (socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet) har i
sitt föreliggande förslag till Reviderad Mål och resursplan 2009 med
plan för 2010-2011 tagit fram en Politisk viljeinriktning MRP 2009 där
effektiviseringar baseras på kommundirektionens förslag.
Kommunstyrelsekontoret föreslår även att kommundirektionens förslag
till vilka objekt som ska ingå i investeringsramen på 100 Mkr för
förvaltningsfastigheter år 2009 fastställs.
Överläggning
Ordförande informerar om ordningen för behandlingen av ärendet
vilken innebär att Socialdemokraterna, Vänsterpartiet samt Miljöpartiet
får sammanlagt 25 minuter till sina inledningsanföranden och
Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet samt Kristdemokraterna får
sammanlagt 20 minuter till sina. Den efterföljande debatten medger en
talartid om högst två minuter per inlägg, samt maximalt två repliker per
inlägg.
Ärendet inleds med anföranden av Anita Bdioui (S), Kim G Ottosson
(V), Ingrid Möller (MP), Magnus Sjödin (M), Lars Persson (FP),
Reinhold Hellgren (C) och Hans Brynielsson (KD).
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Debatt följer därefter med ett flertal inlägg. Följande yrkanden gjordes
under debatten:
Anita Bdioui (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kim G Ottosson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ingrid Möller (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Magnus Sjödin (M) yrkar bifall till Allians för Sundsvalls förslag.
Lars Persson (FP) yrkar bifall till Allians för Sundsvalls förslag.
Reinhold Hellgren (C) yrkar bifall till Allians för Sundsvalls förslag.
Hans Brynielsson (KD) yrkar bifall till Allians för Sundsvalls förslag.
Erland Solander (M) yrkar bifall till Allians för Sundsvalls förslag.
Ingeborg Wiksten (FP) yrkar bifall till Allians för Sundsvalls förslag.
Arne Engholm (FP) yrkar bifall till Allians för Sundsvalls förslag.
Habib Effati ( ) yrkar bifall till sitt eget förslag på reviderad Mål och
resursplan.
Leif Nilsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Eva Lohman (M) yrkar bifall till Allians för Sundsvalls förslag.
Sven Bredberg (M) yrkar bifall till Allians för Sundsvalls förslag.
Martin Johansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Börje Bergström (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Efter avslutad debatt förklarar ordförande att det finns tre förslag till
beslut, dels Anita Bdioui m.fl. yrkande om bifall till kommunstyrelsens
förslag, dels Magnus Sjödin m.fl. yrkande om bifall till Allians för
Sundsvalls förslag samt Habib Effatis yrkande om bifall till sitt eget
förslag.
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Ordförande förklarar att kommunstyrelsens förslag är huvudförslag
och ställer proposition på de övriga förslagen och finner att Allians för
Sundsvalls förslag blir motförslag. Därefter ställer hon proposition på
kommunstyrelsens förslag och Allians för Sundsvalls förslag och finner
att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs. Ordföranden föreslår följande voteringsordning: den
som vill stödja kommunstyrelsens förslag röstar Ja. Den som vill stödja
Allians för Sundsvalls förslag röstar Nej. Kommunfullmäktige godkänner voteringsordningen och voteringen genomförs. Resultatet blir
42 ja, 36 nej och 3 avstår (se bilaga 2). Därmed har kommunfullmäktige beslutat att fastställa kommunstyrelsens förslag till reviderad
Mål och resursplan 2009 med plan för 2010-2011.
Det noteras till protokollet att ett skrivfel på sidan 11 i bilaga 1 till
kommunstyrelsekontorets skrivelse ska korrigeras, siffran 30 ska
ändras till 37.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig samtliga ledamöter från Moderaterna,
nämligen Magnus Sjödin, Erland Solander, Sven Bredberg, Tomas
Östman, Linus Johansson, Eva Lohman, Per Wahlberg, Elisabeth
Gisslin Burman, Mikael Gäfvert, Else Ammor, Jörgen Tjernell, Tom
Emanuelz, Daniel Lundin, Mats Johan Adner, Rodney Engström,
Bengt-Arne Lindahl, Per-Magnus Forsberg; samtliga ledamöter från
Folkpartiet, nämligen Lars Persson, Andreas Åslin, Arne Engholm, Pär
Hammarberg, Ingeborg Wiksten, Ulla Grelsson, Annelie Luthman,
Maria Lilja; samtliga ledamöter från Centerpartiet, nämligen Reinhold
Hellgren, Hans Forsberg Svensson, Anette D Martins, Jan-Olov Sellén,
Mats Mehlin, Kjell Bergkvist, Linnea Kjellman; samtliga ledamöter
från Kristdemokraterna, nämligen Hans Brynielsson, Bertil Hörnqvist,
Gunilla Molin, Birgitta Rönnquist; samt Habib Effati ( ).
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2008-10-27 § 537
• Allians för Sundsvalls förslag, Mål och resursplan 2009 med plan
för 2010-2011 (reviderad oktober 2008)
• Majoritetens förslag, Mål och resursplan 2009 med plan för
2010-2011 (reviderad oktober 2008)
• Habib Effatis ( ) förslag till reviderad Mål och resursplan inför
perioden 2009-2011, daterad 2008-10-27
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-10-27, inkl bilagor
––––
Ordförandens sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Sekreterares sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida

2008-10-27

18

Dnr 311/08 252

§ 428 Förvärv av fastigheten Korsta 7:51, Skön
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

förvärva fastigheten Korsta 7:51 av Lennart Backman för en
köpeskilling på 1 125 000 kronor;

att

tillföra stadsbyggnadsnämndens investeringsbudget för 2008,
1 125 000 kronor att finansieras genom ianspråktagande av
likvida medel;

att

investeringsutgiften vid förvärvet av fastigheten ska ingå i en
eventuell framtida exploateringskalkyl och därmed utgöra
underlag för markpriset vid en eventuell exploatering; samt

att

uppdra till stadsbyggnadsnämnden att uppdatera gällande
riktlinjer för förvärv av fastigheter samt att återrapportera
utfallet till kommunfullmäktige.

Bakgrund
Ägaren av fastigheten Korsta 7:51 önskar att kommunen förvärvar
fastigheten i Petersvik. Anledningen till stadsbyggnadsnämndens
förslag att förvärva fastigheten Korsta 7:51, är det pågående arbetet
med fördjupad översiktsplan i området Tunadal-Korsta-Ortviken och
att ägaren bedömer att han därigenom inte har någon framtid med sitt
boende i området. Stadsbyggnadsnämnden föreslår att kommunen
förvärvar fastigheten för 1 125 000 kronor.
Överläggning
Peder Björk (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägg
av en att-sats som ger stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att uppdatera
gällande riktlinjer för förvärv av fastigheter samt att återrapportera
utfallet till kommunfullmäktige.
Erland Solander (M) yrkar bifall till Peder Björks förslag.
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Ordförande förklarar att han först avser ställa proposition på
kommunstyrelsens förslag och därefter på Peder Björks tilläggsyrkande. Kommunfullmäktige godkänner propositionsordningen.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2008-10-13 § 524
• Kommunstyrelsekontoret skrivelse 2008-09-18, rev 2008-09-30
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2008-08-27 § 194
• Stadsbyggnadsnämndens skrivelse 2008-09-01
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse med bilagor 2008-08-06
––––
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Dnr 310/08 252

§ 429 Förvärv av fastigheten Korsta 7:61, Skön
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

förvärva fastigheten Korsta 7:61 av Peter Forslin för en
köpeskilling på 1 290 000 kronor;

att

tillföra stadsbyggnadsnämndens investeringsbudget för 2008,
1 290 000 kronor att finansieras genom ianspråktagande av
likvida medel;

att

investeringsutgiften vid förvärvet av fastigheten ska ingå i en
eventuell framtida exploateringskalkyl och därmed utgöra
underlag för markpriset vid en eventuell exploatering.

Bakgrund
Ägaren av fastigheten Korsta 7:61 önskar att kommunen förvärvar
fastigheten i Petersvik. Anledningen till stadsbyggnadsnämndens
förslag att förvärva fastigheten Korsta 7:61, är det pågående arbetet
med fördjupad översiktsplan i området Tunadal-Korsta-Ortviken och
att ägaren bedömer att han därigenom inte har någon framtid med sitt
boende i området. Stadsbyggnadsnämnden föreslår att kommunen
förvärvar fastigheten för 1 290 000 kronor.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2008-10-13 § 525
• Kommunstyrelsekontoret skrivelse 2008-09-18, rev 2008-09-30
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2008-08-27 § 195
• Stadsbyggnadsnämndens skrivelse 2008-09-01
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse med bilagor 2008-08-06
––––
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Dnr 253/08 106

§ 430 Lägesrapport angående Region MittSverige
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna rapporten angående arbetet med Region MittSverige.

Bakgrund
Arbetet med att bilda Region MittSverige, en regionkommun i enlighet
med Ansvarskommitténs förslag, fortskrider. Kommunfullmäktige
beslutade den 16 juni 2008 (§ 378, KS dnr 253/08 106), att Sundsvalls
kommuns vilja är att ingå i en regionkommun tillsammans med Ånge
kommun och Jämtlands län. Därefter har Jämtlands läns landsting
skickat in en ansökan till regeringen om att få bilda en regionkommun
tillsammans med Sundsvalls och Ånge kommuner. För arbetet med att
bilda en ny regionkommun finns en politisk arbetsgrupp med företrädare för hela den tilltänkta regionen som vid nästkommande möte i
november har för avsikt att bilda en ideell förening för ändamålet.
Kommunstyrelsekontoret anser att denna skrivelses information utgör
en logisk följd av de tidigare fattade besluten och återkommer i frågan
när beslut om medlemskap i den ideella föreningen ska fattas.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2008-10-13 § 526
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-09-15
––––
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Dnr 153/08 800

§ 431 Agenda Kulturarv för Sundsvalls kommun
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

Ordförandens sign

Justerandes sign

att

uppdra till kultur- och fritidsnämnden att ansvara för kulturarvsarbetet i kommunkoncernen i enlighet med utredningens
förslag punkt 8.1.1;

att

uppdra till kultur- och fritidsnämnden att bilda en samrådsgrupp
i enlighet med punkt 8.1.2;

att

uppdra till kultur- och fritidsnämnden i samverkan med ovanstående samrådsgrupp, att utveckla vissa prioriterade kulturmiljöers kvalitet och tillgänglighet i enlighet med punkt 8.1.3 i
utredningen;

att

överföra och samla all operativ hantering av kulturhistoriskt
värdefulla byggnader till fastighetsnämnden i enlighet med
punkt 8.1.4 i utredningen;

att

överföra och samla all hantering av bidrag och andra former av
stöd till icke-kommunal verksamhet till kultur- och fritidsnämnden i enlighet med punkt 8.1.5 i utredningen;

att

överföra och samla all hantering av föremålssamlingar som
kommunen äger eller förvaltar till kultur- fritidsnämnden i
enlighet med punkt 8.1.6 i utredningen;

att

uppdra till kultur- och fritidsnämnden att tillsammans med
kommunstyrelsen utreda möjligheterna att överföra Medelpadsarkiv och Sundsvallsminnen från kommunstyrelsen till kulturoch fritidsnämnden. Hänsyn ska tas till pågående arbete med
förändringen av kommunstyrelsekontorets organisation och
översynen av kommunens arkiv- och dokumenthantering;
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att

i MRP för fritids- och kulturprocessen infoga målen för kulturarvet i enlighet med de tre målen för kulturarvsarbetet, punkt 7.1
i utredningen;

att

uppdra till kultur- och fritidsnämnden att i samverkan med berörda nämnder inkomma till fullmäktige med förslag till de
ekonomiska, organisatoriska och andra eventuella förändringar
som behöver ske med anledning av ovanstående beslut.
Förslagen ska inkomma till fullmäktige under våren 2009 för att
hinna inarbetas i MRP 2010.

Bakgrund
Utredningen Agenda Kulturarv för Sundsvall kartlägger de kulturarv
som förvaltas av Sundsvalls kommun i dag, samt ger förslag till framtida mål, prioriteringar samt organisations- och samarbetsformer.
Beslut om utredningen fattades av kommunfullmäktige i januari 2005
genom bifall till en motion (s) om kulturarvet i Sundsvall.
Kartläggningen visar att Sundsvalls kommun äger och/eller förvaltar ett
40-tal kulturarvsobjekt. Nettokostnaden för att hantera dessa beräknas
till cirka 11,4 mkr/år. Kostnaderna, liksom ansvaret, är spridda på flera
olika kommunala förvaltningar. Utredningen konstaterar att detta
försvårar samordning av insatser och resurser. Utredningen Agenda
kulturarv har pågått 2005—2007. Med anledning av att arbetet har
pågått under flera år med bred kompetens tack vare många inblandade
så föreslår kommunstyrelsekontoret att utredningens förslag bör
genomföras i enlighet med beslutsförslagets att-satser.
Överläggning
Kim G Ottosson (V), Jan-Olov Sellén (C) och Bertil Hörnqvist (KD)
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordförande förklarar att det finns ett förslag till beslut, detta blir också
kommunfullmäktiges beslut.
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Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2008-10-13 § 527
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-09-22
• Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2008-02-20 § 15
• Kultur- och fritidskontorets skrivelse 2008-01-28
• Agenda Kulturarv för Sundsvall inkl. bilagor, slutrapport
januari 2008
• Motion (S) om Sundvalls kulturarv 2003-09-24
• Motion (C) Sundsvalls kulturarv 2004-08-18
––––
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Dnr 141/08 030

§ 432 Svar på motion (FP) om dyslexiutredningar
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

motionen ska anses besvarad eftersom intentionen i motionen
uppfylls genom det arbete som pågår,

att

uppdra till barn- och utbildningsnämnden att återkomma till
kommunfullmäktiges sammanträde i maj 2009 för att redogöra
hur arbetet fortlöper.

Bakgrund
Folkpartiet föreslår i en motion att kommunen på eget initiativ, i egen
regi eller genom tjänsteköp, skyndsamt beslutar genomföra dyslexiutredningar. Bakgrunden till motionen är att många barn står i kö under
lång tid för utredning hos landstinget.
Överläggning
Martin Johansson (S) lämnar de uppgifter som efterfrågades på
kommunstyrelsens sammanträde den 13 oktober. Han yrkar också att
motionen ska anses besvarad eftersom intentionen i motionen uppfylls
genom barn- och utbildningsförvaltningens arbete och samverkan med
landstinget, samt att barn- och utbildningsnämnden ska återkomma till
kommunfullmäktige om sex månader för att redogöra för hur arbetet
fortlöper.
Lars Persson (FP), Birgitta Rönnquist (KD), Magnus Sjödin (M) och
Yvonne Flodén (C) yrkar bifall till Martin Johanssons förslag.
Ordförande förklarar att det finns ett förslag till beslut, detta blir också
kommunfullmäktiges beslut.
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Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2008-10-13 § 528
• Kommunstyrelsens protokoll 2008-09-15 § 508
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-07-16
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2008-04-29 § 45
• Barn- och utbildningskontorets skrivelse 2008-04-09
• Motion (FP) om dyslexiutredningar 2008-03-05
––––
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Dnr 530/07 030 och 531/07 030

§ 433 Svar på separata motioner (MP) och (C) om
hundrastgårdar i Sundsvall
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

bifalla motionerna; samt

att

upplåtelse av kommunal mark för anläggande av hundrastgårdar
får ske på de villkor som stadsbyggnadsnämnden beslutar om.

Bakgrund
Miljöpartiet de Gröna yrkar i en motion att kommunfullmäktige
beslutar att Sundsvalls kommun skall verka för en eller flera rastgårdar
för hundar. Syftet med rastgårdarna är att dessa skall kunna utgöra en
spontan mötesplats för hundägare. Motionären pekar på att sådana
rastgårdar finns i Stockholm, varför de även borde finnas i Sundsvall.
Centerpartiet yrkar i en motsvarande motion att kommunfullmäktige
beslutar att uppdra åt stadsbyggnadskontoret att undersöka möjligheten
att i Sundsvall hitta lämpligt område som kan upplåtas som rastgård för
hundar. Motionären påtalar att det är lika viktigt för hundarna att vara
sociala som för hundägare kan träffas och utbyta information och/eller
vara sociala.
Överläggning
Mathias Rex (MP), Leif Nilsson (S) och Anette D Martins (C) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag.
Reinhold Hellgren (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med
tillägget att stadsbyggnadsnämnden pekar ut vilken hundrastgård som
ska färdigställas under 2009.
Magnus Sjödin (M) och Andreas Åslin (FP) yrkar bifall till Reinhold
Hellgrens yrkande.
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Ordförande förklarar att det finns två förslag till beslut, dels Mathias
Rex m.fl. yrkande om bifall till kommunstyrelsens förslag och dels
Reinhold Hellgren m.fl. yrkande om tilläggs att-sats. Hon ställer
proposition på de båda yrkandena och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig samtliga ledamöter från Moderaterna,
nämligen Magnus Sjödin, Erland Solander, Sven Bredberg, Tomas
Östman, Linus Johansson, Eva Lohman, Per Wahlberg, Mikael Gäfvert,
Else Ammor, Jörgen Tjernell, Tom Emanuelz, Daniel Lundin, Mats
Johan Adner, Rodney Engström, Fredrik Norberg, Per-Magnus
Forsberg; samtliga ledamöter från Folkpartiet, nämligen Lars Persson,
Andreas Åslin, Arne Engholm, Pär Hammarberg, Ingeborg Wiksten,
Annelie Luthman, Maria Lilja; samtliga ledamöter från Centerpartiet,
nämligen Reinhold Hellgren, Hans Forsberg Svensson, Anette D
Martins, Jan-Olov Sellén, Mats Mehlin, Kjell Bergkvist, Yvonne
Flodén; samtliga ledamöter från Kristdemokraterna, nämligen Hans
Brynielsson, Gunilla Molin, Birgitta Rönnquist;
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2008-10-13 § 529
• Kommunfullmäktiges protokoll 2008-05-26 § 365
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse inkl. bilagor 2008-09-04
• Motion (MP) och (C) om hundrastgårdar i Sundsvall 2007-11-26
––––
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Dnr 415/07 030

§ 434 Svar på motion (FP) om stärkt arbete för
mänskliga rättigheter i Sundsvall
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

avslå motionen;

att

kommunstyrelsekontoret får i uppdrag att utreda och till
demokratiberedningen lämna förslag om hur ett systematiskt
arbete med mänskliga rättigheter kan organiseras vid olika
ambitionsnivåer; samt

att

överlåta på demokratiberedningen att lämna förslag till
kommunfullmäktige om huruvida ett systematiskt arbete med
mänskliga rättigheter ska organiseras i Sundsvalls kommun samt
hur ett sådant arbete ska organiseras.

Bakgrund
I en motion till kommunfullmäktige inkommen 25 september 2007
föreslår Folkparitet liberalerna Sundsvall att kommunfullmäktige ska
uppdra till demokratiberedningen att utreda och lämna förslag på hur
kommunens arbete med frågor som berör mänskliga rättigheter kan
stärkas.
Demokratiberedning har yttrat sig över motionen och menar att arbetet
kan bli mycket omfattande och att arbetsbelastningen för demokratiberedningen därmed skulle bli stor. De föreslår istället att kommunfullmäktige skulle kunna tillsätta en ny tidsbegränsad beredning för att
leda kommunens arbete för att stärka mänskliga rättigheter.
Överläggning
Lars Persson (FP) yrkar att andra att-satsen ändras från kommunstyrelsekontoret till fullmäktigeberedning och att tredje att-satsen
stryks.
Magnus Sjödin (M), Elisabeth Unander (S), Gunilla Molin (KD) och
Habib Effati ( ) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Reinhold Hellgren (C) och Johnny Skalin (SD) yrkar bifall till Lars
Perssons förslag.
Ordförande förklarar att det finns två förslag till beslut, dels Lars
Persson m.fl. yrkande om ändringar i att-satserna och dels Magnus
Sjödin (M) m.fl. yrkande enligt kommunstyrelsens förslag. Hon ställer
proposition på de båda yrkandena och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2008-10-13 § 530
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-09-23
• Kommunfullmäktiges demokratiberednings yttrande 2008-06-09
• Motion (FP) om stärkt arbete för mänskliga rättigheter i Sundsvall
2007-09-25
––––
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Dnr 258/08 030

§ 435 Svar på enskild motion (C) om
grovsophämtning i hela kommunen
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

avslå motionen.

Bakgrund
Linnéa Kjellman (C), föreslår i en motion till kommunfullmäktige att
alla villaägare i kommunen erbjuds gratis hämtning av grovsopor,
minst en gång per år. Kommunstyrelsekontoret har inhämtat synpunkter
från Reko på förslaget i motionen. Samråd har också skett med
stadsbyggnadskontoret.
Överläggning
Reinhold Hellgren (C) yrkar bifall till motionen.
Peder Björk (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om avslag
till motionen.
Ordförande förklarar att det finns två förslag till beslut, dels Reinhold
Hellgrens yrkande om bifall till motionen och dels Peder Björks
yrkande om avslag till motionen. Hon ställer proposition på de båda
yrkandena och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag om avslag till motionen.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2008-10-13 § 531
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-09-11
• Reko Sundsvalls skrivelse
• Motion (C) om grovsophämtning i hela kommunen 2008-05-21
––––
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Dnr 356/08 102

§ 436 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Anita Bdioui (S) från Lars Persson
(FP) om den trafikfarliga rondellen i
Johannedal
Med kommunfullmäktiges medgivande framställer Lars Persson (FP)
den 10 oktober 2008 en interpellation till kommunstyrelsens ordförande
Anita Bdioui (S) om den trafikfarliga rondellen i Johannedal. Interpellationen avslutas med följande frågor:
•
•

Anser du att rondellen är trafiksäker för alla trafikanter?
Kommer Sundsvalls kommun att skyndsamt göra rondellen mer
trafiksäker för alla trafikanter?

Anita Bdioui (S), kommunstyrelsens ordförande svarar att frågan
överlämnats till fastighetsnämndens ordförande, som kommer att besvara frågan på kommunfullmäktiges sammanträde den 24 november.
––––
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Dnr 5/08 006

§ 437 För kännedom
•

Redovisning av förbrukningen av anslaget till kommunfullmäktiges
förfogande för oförutsedda behov.

•

Redovisning av motioner, vilkas beredning inte slutförts.

•

Sammanställning över motioner som bifallits eller blivit positivt
behandlade.

––––
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§ 438 Avtackning
Ordförande avslutar dagens sammanträde med att avtacka Berith
Ventura, assistent på kommunstyrelsekontoret, som i och med dagens
sammanträde fullgjort sitt sista fullmäktigesammanträde innan
pensioneringen. Berith Ventura har på ett förtjänstfullt sätt arbetat med
administrationen av kommunens förtroendevalda och
kommunfullmäktige under 45 år.
Ordförande önskar Berith Ventura lycka till!
––––
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