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Tid
Ajournering

Kl. 13.00 – 16.20
Kl. 15.00 – 15.20

Plats

Kommunfullmäktigesalen i kommunhuset, Norrmalmsgatan 4

Beslutande

Närvarande ledamöter och ersättare enligt bilaga 1

Sekreterare

Christel Öhgren

Justeras

2009-03-02

Underskrifter

Marianne Sjöblom
Christel Öhgren
ordförande §§ 500-510 och 513-516 sekreterare

Rodney Engström
ordförande §§ 511-512

Mathias Rex
Justerare

Hans Forsberg Svensson
Justerare

Protokollet omfattar §§ 500 – 516
Bevis/anslag
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Avser sammanträde med

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum

Justeringsdatum

Anslagsdatum

2009-02-23

2009-03-02

2009-03-03

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

Kommunstyrelsekontorets kansli
Anslaget tas ned tidigast

Enligt uppdrag (namnteckning)

2009-03-27
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§ 500 Justering
Att jämte ordföranden Marianne Sjöblom eller 1:e vice ordföranden
Rodney Engström eller 2:e vice ordföranden João Pinheiro justera
dagens protokoll, utses Mathias Rex (MP) med Sverker Ottosson (MP)
som ersättare och Hans Forsberg Svensson (C) med Bertil Hörnqvist
(KD) som ersättare.
––––
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Dnr 111/09 102

§ 501 Anmälan av länsstyrelsens röstsammanräkningsprotokoll för efterträdarval i
kommunfullmäktige
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att till sina handlingar lägga länsstyrelsens beslut den 30 januari 2009 utvisande följande
att

ny ledamot för Arbetarepartiet-Socialdemokraterna efter K Lennart
Andersson är Olof Andersson;

att

ny ersättare för Arbetarepartiet-Socialdemokraterna efter Olof
Andersson är Therese Nyhman;

att

ny ledamot för Moderata Samlingspartiet efter Naima Tarhi är
Linus Johansson;

att

ny ersättare för Moderata Samlingspartiet efter Linus Johansson är
Jörgen Nilsson;

att

ny ersättare för Moderata Samlingspartiet efter Fredrik Norberg är
Peter Jacobsson; samt

att

ny ersättare för Folkpartiet liberalerna efter Jenny Sjödin är Leif
Carlsson.

Beslutsunderlag
• Länsstyrelsens beslut 2009-01-30
––––
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Dnr 41/09 105

§ 502 Information från kommundirektören
Kommundirektören informerar om följande aktuella frågor:
•
•
•
•

Verksamhetsutvecklingsarbetet inom kommunen
Sveriges Kommuner och Landstings prognoser
Ägardirektiv för Stadsbacken AB
Evenemangsarenan

––––
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Dnr 17/09 032

§ 503 Allmänhetens frågestund
Ordföranden konstaterar att det inte lämnats in några frågor från
allmänheten.
––––
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Dnr 18/09 032

§ 504 Korta frågor - korta svar
• Per Magnus Forsberg (M) frågar hur många sjukskrivna som
utförsäkrats under januari månad.
Börje Bergström (S) vice ordförande i socialnämnden, hänvisar till
Försäkringskassan för uppgifter om antalet sjukskrivna. De siffror som
socialtjänsten kan ta fram rör antalet personer som ansöker om komplettering till bistånd.
Per Magnus Forsberg replikerar att han fått underhandsuppgifter om att
det rör sig om en sänkning och önskar därför ett klargörande.
Börje Bergström upprepar att han kan ta fram uppgifter om antalet
personer som ansöker om komplettering till bistånd.
• Jan-Olov Sellén (C) frågar, apropå den senaste tidens debatt om
energifrågor på regeringsnivå, om Sundsvalls kommun kommer att
möjliggöra enklare bygglovsförfarande för vindkraftverk i syfte att
påskynda utvecklingen.
Anita Bdioui (S) kommunstyrelsens ordförande, svarar att kommunen
alltid är intresserade av utveckling av förnyelsebar energi och finns det
ett intresse för att bygga vindkraftverk i Sundsvall så kommer det att
behandlas i sedvanlig ordning.
• Maria Lilja (FP) frågar, med tanke på uppgifter om att allt fler barn
och unga rymmer hemifrån, om det är något som märkts här i
Sundsvall.
Lena Österlund (S) socialnämndens ordförande svarar att hon inte har
någon kännedom om att det skulle vara något alarmerande här.
• Anette D Martins (C) frågar hur det är med istider inomhus för
tjejer respektive killar här i Sundsvall samt hur det är med omklädningsrum för damer på Gärdehallen.
Kim G Ottosson (V) kultur- och fritidsnämndens ordförande svarar att
kultur- och fritidsförvaltningen har fått i uppdrag att se över
jämställdhet inom olika verksamheter, bland annat hallar. När det gäller
frågan om omklädningsrummen så hänvisar hon till förvaltningen för
svar.
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• Linnèa Kjellman (C) frågar, med tanke på ett reportage i
personaltidningen ”Skolbladet”, om det sker någon uppföljning till
barn- och utbildningsnämnden över genuspedagogernas arbete.
Martin Johansson (S) barn- och utbildningsnämndens ordförande svarar
att nämnden fick en redogörelse från de anställda genuspedagogerna för
ungefär ett år sedan. Det görs också en utvärdering över pojkar och
flickors olika lärande.
• Sigge Godin (FP) undrar vad fastighetsnämnden gör åt problemet
med snövallar som snöröjningen skapar och som bland annat
drabbar synskadade.
Bodil Hansson (S) fastighetsnämndens ordförande svarar att vinterröjningen av gång- och cykelvägar ska prioriteras, men det är svårt att
vara överallt direkt efter ett snöfall. Visar det sig att det missköts så
kommer det naturligtvis att kontrolleras.
Börje Bergström (S) redovisar, som svar på Per Magnus Forsbergs
tidigare fråga, att de siffror han fått fram totalt sett visar på en liten
ökning.
––––
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§ 505 Temadiskussion om trygghet
Ordföranden berättar om ordningen för dagens tema, som innebär att
kommunstyrelsens vice ordförande inleder och därefter görs inlägg om
två minuter per talare.
Peder Björk (S) kommunstyrelsens vice ordförande, inleder
temadiskussionen därefter följer diskussionen där inlägg görs av
följande ledamöter:
Lars Persson (FP)
Hans Forsberg Svensson (C)
Bertil Hörnqvist (KD)
Eva Lohman (M)
Gunilla Molin (KD)
Anette D Martins (C)
Habib Effati ( )
Linnéa Kjellman (C)
Leif Nilsson (S)
Håkan Byberg (S)
Reinhold Hellgren (C)
João Pinheiro (S)
Eva Lohman (M)
Stefan Alm (M), replik av Håkan Byberg (S)
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Birgitta Rönnquist (KD)
Martin Johansson (S)
Kim G Ottosson (V), replikskifte med Eva Lohman (M)
Johnny Skalin (SD)
Peder Björk (S) avslutar dagens tema. Ordföranden förklarar därmed
temadiskussionen för avslutad.
––––
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Dnr 2/09 102

§ 506 Valärenden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

Ordförandens sign

Justerandes sign

att

till ny ersättare för ombud i Kommunförbundet Västernorrland
(Länsförbund) efter Hans Lennart Wormbs (M) för återstående del
av valperioden utse Margareta Engström (M), Rosenlundsgatan
20 A, 856 44 Sundsvall,

att

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

att

anteckna att förslag till ny ersättare i kommunens handikappråd
efter Linda Gidlund (C) för återstående del av valperioden lämnas
senare,

att

anteckna att förslag till ny nämndeman i Sundsvalls Tingsrätt efter
Anna Åslin, f d Bjarby (FP) för återstående del av valperioden
lämnas senare,

att

bifalla Bodil Hanssons (S) avsägelse av uppdraget som ledamot i
stadsbyggnadsnämnden,

att

anteckna att förslag till ny ledamot i stadsbyggnadsnämnden efter
Bodil Hansson (S) för återstående del av valperioden lämnas senare,

att

bifalla Ulla Näsmans avsägelse av uppdraget som ledamot i ideella
föreningen Norra Berget,

att

anteckna att förslag till ny ledamot i ideella föreningen Norra
Berget efter Ulla Näsman för återstående del av valperioden lämnas
senare,

att

anteckna att förslag till en ledamot, en lekmannarevisor och en
ersättare i nybildade bolaget Sundsvall Logistikpark AB för
återstående del av valperioden lämnas senare,
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att

till ordförande och ledamot i det nybildade bolaget Sundsvall
Logistikpark AB för återstående del av valperioden utse Peder
Björk (S), Jaktfalksvägen 7, 856 51 Sundsvall,

att

till ledamot i det nybildade bolaget Sundsvall Logistikpark AB för
återstående del av valperioden utse Cathrine Edström (S), Rörgatan
68, 852 39 Sundsvall,

att

till ledamot i det nybildade bolaget Sundsvall Logistikpark AB för
återstående del av valperioden utse Erland Solander (M),
Skölevägen 78, 864 91 Matfors,

att

till ledamot i det nybildade bolaget Sundsvall Logistikpark AB för
återstående del av valperioden utse Ingrid Möller (MP), Gränsgatan
7, 852 38 Sundsvall,

att

bifalla Håkan Lindroos (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,

att

bifalla Håkan Lindroos (S) avsägelse av uppdraget som ledamot i
fastighetsnämnden,

att

anteckna att förslag till ny ledamot i fastighetsnämnden efter Håkan
Lindroos (S) för återstående del av valperioden lämnas senare,

att

bifalla Bengt Nilssons (MP) avsägelse av uppdraget som ledamot i
nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration,

att

till ny ledamot i nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och
integration efter Bengt Nilsson (MP) för återstående del av
valperioden utse nuvarande ersättaren Vanusia Da Silva (MP),
Nackstavägen 44 B, 853 52 Sundsvall,

att

bifalla Vanusia Da Silvas (MP) avsägelse av uppdraget som
ersättare i nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och
integration,
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att

till ny ersättare i nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och
integration efter Vanusia Da Silvas (MP) för återstående del av
valperioden utse Bengt Nilsson (MP), Gränsgatan 7, 852 38
Sundsvall,

att

bifalla Sten-Olof Öbergs (S) avsägelse av uppdraget som ledamot i
Sundsvall Arena AB,

att

till ny ledamot i Sundsvall Arena AB efter Sten-Olof Öberg (S) för
återstående del av valperioden utse Ulf Sjölinder (S), Uslandsvägen
65, 860 13 Stöde,

att

till ny ledamot i Sundsvall Energi AB efter Roger Fastesson (M) för
återstående del av valperioden utse Bengt-Göran Persson (M), Nya
Hamngatan 10, 852 29 Sundsvall,

att

till ny ledamot i Sundsvall Energi Elnät AB efter Roger Fastesson
(M) för återstående del av valperioden utse Lennart Strandberg (M),
Trelleborgsvägen 20, 857 30 Sundsvall,

att

anteckna att förslag till ny ledamot i Korstaverkets Förvaltning AB
efter Roger Fastesson (M) för återstående del av valperioden lämnas
senare, samt

att

anteckna att förslag till ny ledamot i REKO Sundsvall AB efter
Roger Fastesson (M) för återstående del av valperioden lämnas
senare.

Bakgrund
Hans Lennart Wormbs (M) avled 2008-07-07 och hans uppdrag som
ersättare för ombud i Kommunförbundet Västernorrland (Länsförbund)
befriades av kommunfullmäktige 2008-09-29 § 398 b.
Johnny Nyman (FP) befriades av kommunfullmäktige 2008-10-27
§ 423 från uppdraget som ersättare i fastighetsnämnden.
Linda Gidlund (C) befriades av kommunfullmäktige 2008-11-24 §
446 från uppdraget som ersättare i kommunens handikappråd.
Anna Åslin, f d Bjarby (FP) befriades av kommunfullmäktige
2009-01-26 § 488 från uppdraget som nämndeman i Sundsvalls
Tingsrätt.
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Bodil Hansson (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i stadsbyggnadsnämnden.
Ulla Näsman har avsagt sig uppdraget som ledamot i ideella
föreningen Norra Berget.
Håkan Lindroos (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige och uppdraget som ledamot i fastighetsnämnden.
Bengt Nilsson (MP) har avsagt sig uppdraget som ledamot i nämnden
för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration.
Vanusia Da Silva (MP) har avsagt sig uppdraget som ersättare i
nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration.
Sten-Olof Öberg (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i Sundsvall
Arena AB.
Roger Fastesson (M) har avlidit och fyllnadsval måste därför göras när
det gäller ledamot till Sundsvall Energi AB, Sundsvall Energi Elnät
AB, Korstaverkets Förvaltning AB och REKO Sundsvall AB.
Kommunfullmäktige ska utse fem ledamöter i det nybildade bolaget
Sundsvall Logistikpark AB för återstående del av valperioden.
Överläggning
Kommunsekreterare Johan Forssell läser upp de senast inkomna
avsägelserna och nomineringarna.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-02-12
––––
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Dnr 68/09 214

§ 507 Vägutredning för E4 Sundsvall, delen Myre –
Vindskärsudde och Vindskärsudde –
Skönsberg
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

anta av kommunstyrelsekontoret och stadsbyggnadskontoret
upprättat förslag till yttrande och överlämna detta till Vägverket.

Bakgrund
Vägverket Region Mitt överlämnade i mars 2002 rubricerat ärende till
regeringen för tillåtlighetsprövning enligt 17 kap 1 § miljöbalken. I
ansökan förordas alternativ B på delen Myre – Vindskärsudde och bro
över Sundsvallsfjärden på delen Vindskärsudde – Skönsberg. Efter
begäran från regeringen kompletterades ärendet i juni 2003. Vidare
skedde kompletteringar i juni 2007 resp. i april 2008 efter revideringar
av vald vägkorridor i Nolby resp. Stockvik.
Det underlag som överlämnats till regeringen har i flera delar visat sig
behöva kompletteras ytterligare på grund av ändrade utformningar som
påverkar vald korridor, ändringar vad gäller trafikplatser samt
kompletterande redovisning för ett antal olika områden. Den sydligaste
delen planeras dessutom få en sådan standard att obligatorisk tillåtlighetsprövning inte längre är aktuellt.
Miljödepartementet har begärt att kompletteringar skall överlämnas till
regeringen senast den 13 mars 2009. Inför denna komplettering har
ärendet remitterats till bland annat Sundsvalls kommun.
Överläggning
Leif Nilsson (S) stadsbyggnadsnämndens ordförande föredrar ärendet
med bistånd av projektledaren för E4 Sundsvall, Paul Sjölander.
Sammanträdet ajourneras klockan 15.00 – 15.20.
Eva Lohman (M), Reinhold Hellgren (C) och Leif Nilsson (S) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2009-02-09 § 612
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-01-28
• Sammanfattning av Vägverkets remissmaterial avseende E4
Sundsvall, delen Myre – Vindskärsudde och Vindskärsudde –
Skönsberg
––––
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Dnr 20/09 252

§ 508 Förvärv av fastigheten Laboratoriet 5
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

förvärva fastigheten Laboratoriet 5 av Norrlandspojkarna
Fastighets AB (556448-0175) för 21 000 000 kronor på villkor
enligt förslag till avtal; och

att

förvärvet finansieras inom ramen för den andel av anslaget till
E4 Sundsvall i Mål och resursplan 2009 med plan för 20102011, investeringsramar 2009-2013, som ska betalas ut till
Vägverket vid projektets start.

Bakgrund
Enligt väglagen åligger det kommunen att genomföra fastighetsförvärv
för vägverksprojekt inom detaljplanelagda områden. Kommunen erhåller därvid ersättning av Vägverket efter projektets genomförande.
Stadsbyggnadsnämnden föreslår att fastigheten Laboratoriet 5 förvärvas av Norrlandspojkarna Fastighets AB för 21 000 000 kronor på
villkor enligt träffat avtal.
Överläggning
Magnus Sjödin (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2009-02-09 § 613
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-01-12
• Stadsbyggnadskontorets skrivelser 2008-11-25 inkl. bilagor,
2008-12-19och 2009-02-03
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2008-12-17 § 321
• Förslag till köpeavtal 2008-11-26 inkl. bilagor
––––
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Dnr 21/09 556

§ 509 Kajupprustning Selångersån
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att inom ramen för kajupprustningsprojektet genomföra en upprustning av Norrmalmsparken,

att

den tillkommande investeringsutgiften 3 300 tkr finansieras
inom investeringsbudget för upprustning av kajer, och

att

i det fall ytterligare medel erfordras till kajupprustningsprojektet
får de anvisas i Mål och resursplan 2010 med plan för 20102012, investeringsramar 2010-2014.

Bakgrund
I Mål och resursplan 2009 med plan för 2010-2011, investeringsramar
2009-2013 finns investeringsmedel för upprustning av kajer. Upprustningen omfattar kajerna längs Selångersån inklusive en caféö till en
beräknad kostnad av 76,0 mkr. I samband med projekteringen av kajerna har frågan om resterande del av parkområdet mellan Storbron och
Tivolibron diskuterats. I kajprojektet ingår att återställa den mark som
tas i anspråk i samband med arbetets genomförande.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2009-02-09 § 614
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-01-12
––––
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Dnr 62/09 170

§ 510 Utvidgning av Räddningstjänstförbundet
Sundsvall-Timrå med Ånge kommun
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

ge kommunstyrelsen i uppdrag att i samråd med Timrå och
Ånge kommuner utreda förutsättningarna för att Räddningstjänstförbundet Sundsvall/Timrå utvidgas till att även omfatta
Ånge kommun;

att

en utgångspunkt för utvidgningen av Räddningstjänstförbundet
Sundsvall/Timrå är att kostnaderna för Sundsvalls kommun inte
ökar på grund av utvidgningen; samt

att

godkänna att Ånge kommun erhåller rätt att utse två representanter som under utredningstiden ges närvarorätt till Räddningstjänstförbundet Sundsvalls/Timrås direktion.

Bakgrund
Ånge kommun har låtit utreda Räddningstjänsten i kommunen och
kommit fram till att det är önskvärt att Ånge kommun ansluter sig till
Räddningstjänstförbundet Sundsvall/Timrå, RST. Kommunfullmäktige
i Ånge beslutade i december 2008 att ställa sig positiv till förslaget.
Kommunstyrelsekontoret anser att en utvidgning av RST med Ånge
kommun är positiv. Direktionen i RST är av samma uppfattning. En
utgångspunkt bör vara att kostnaden för Sundsvall inte ökar på grund
av utvidgningen.
Kontoret anser att innan ett slutgiltigt förslag om utvidgning av RST
kan behandlas av kommunfullmäktige måste ett antal frågor om
ekonomi, direktionsledning, personal m.m. utredas närmare. Kommunstyrelsen bör därför få i uppdrag att i samråd med Timrå och Ånge
kommuner göra denna utredning. Under utredningstiden bör två
representanter för Ånge ges närvarorätt vid RST:s direktion för att lära
känna verksamheten och direktionsarbetet.
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Överläggning
Kjell Bergkvist (C) yrkar på ytterligare en att-sats med följande lydelse:
Att utreda vilka rationaliseringar som är möjliga, vilka
samordningsmöjligheter som finns vad gäller krishantering och
säkerhetsfunktioner samt vilka ekonomiska effekter det skulle få om en
utvidgning skulle komma till stånd.
Anita Bdioui (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och vill
skicka med Kjell Bergkvist föreslagna att-sats till räddningstjänstens
styrelse samt ta med den i protokollet som en anteckning.
Kjell Bergkvist (C) drar tillbaka sitt yrkande och bifaller Anita Bdiouis
förslag.
Protokollsanteckning
Kommunfullmäktige godkänner följande protokollsanteckning:
Att utreda vilka rationaliseringar som är möjliga, vilka
samordningsmöjligheter som finns vad gäller krishantering och
säkerhetsfunktioner samt vilka ekonomiska effekter det skulle få om en
utvidgning skulle komma till stånd.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2009-02-09 § 616
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-01-13
––––

Ordförandens sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Sekreterares sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida

2009-02-23

20

Dnr 33/09 101

§ 511 Beredningar i kommunfullmäktige
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

Sundsvalls kommun, genom kommunfullmäktiges demokratiberedning, deltar i det utvecklingsnätverk för fullmäktigeberedningar som Sveriges Kommuner och Landsting avser att starta i
mars 2009,

att

beredningar i kommunfullmäktige inte ska användas i arbetet
med kommunens mål och resursplan, samt

att

kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare ska inbjudas till de
seminarier som ordnas under arbetet med kommunens mål och
resursplan.

Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade 2006-12-08 § 40, när direktiv för demokratiberedningen antogs, att ge beredningen i uppdrag att utreda och
redovisa förslag om fullmäktigeberedningar.
Ett mer preciserat uppdrag gavs av kommunfullmäktige 2007-11-26 §
244, när ny arbetsprocess för mål och resursplan behandlades: Att utreda om fullmäktigeberedningar skall ingå i arbetsprocessen för framtagande av partiernas förslag till mål och resursplan.
Överläggning
Marianne Sjöblom (S) demokratiberedningens ordförande, föredrar
ärendet.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2009-02-09 § 618
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-01-12
• Demokratiberedningens skrivelse 2009-01-08
• Kommunfullmäktiges protokoll 2007-11-26 § 244
––––
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Dnr 34/09 101

§ 512 Utvärdering av demokratiberedningens
verksamhet 2007-2008
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna demokratiberedningens utvärdering av verksamheten
2007-2008,

att

demokratiberedningen fortsätter sin verksamhet till mandatperiodens slut 2010,

att

demokratiberedningens verksamhet bedrivs enligt tidigare
beslutade direktiv kompletterade med de överväganden och
förslag till prioriteringar som beredningen redovisat i skrivelse
2009-01-09.

Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade 2006-12-18 § 40 bland annat att en
utvärdering av demokratiberedningens verksamhet ska genomföras i
november 2008 och behandlas av kommunfullmäktige senast i februari
2009. Kommunfullmäktige ska i samband med sin behandling av utvärderingen ta ställning till om verksamheten ska avslutas eller fortsätta. Demokratiberedningen har utvärderat sin verksamhet och föreslår
att denna fortsätter fram till mandatperiodens slut, samt att vissa uppdrag prioriteras.
Överläggning
Marianne Sjöblom (S) demokratiberedningens ordförande, föredrar
ärendet.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2009-02-09 § 619
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-01-12 och 2006-11-20
• Demokratiberedningens skrivelse 2009-01-09 och 2006-10-13
• Kommunfullmäktiges protokoll 2006-12-18 § 40
• Direktiv för demokratiberedningen 2007-2010, daterade 2006-10-13
––––
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Dnr 478/07 030

§ 513 Motion (C) om ansvar för hemtransporter
eller logi av ungdomar
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

avslå motionen.

Bakgrund
Centerpartiet yrkar i en motion
• att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda
möjligheter att debitera ansvariga föräldrar för de kostnader socialtjänsten har för hemtransport eller tillfällig logi av deras minderåriga ungdomar
• samt att denna nyordning deklareras för övriga kommuner i Sverige
Bakgrunden till motionen är att det ibland händer att de ungdomar som
vistas i kommunen, under exempelvis Gatufesten, får i sig för mycket
alkohol och måste transporteras hem. Då inte hemtransport sker genom
föräldrarnas försorg får ofta kommunens socialtjänst svara för transporten. Det kan ibland bli fråga om långa resor då ungdomarna
kommer från andra kommuner. Sådana transporter tar resurser från
socialtjänstens budget.
Överläggning
Reinhold Hellgren (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2009-02-09 § 622
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-12-15
• Kommunfullmäktiges protokoll 2008-09-29 § 409
• Kommunstyrelsens protokoll 2008-09-15 § 503
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-07-18
• Socialnämndens protokoll 2008-02-20 § 28
• Socialtjänstens skrivelse 2008-01-30
• Enskild motion (C) om ansvar för hemtransport eller logi av
ungdomar 2007-09-24
––––
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Dnr 194/08 030

§ 514 Motion (C) om avidentifiering av
jobbansökningar
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

avslå motionen.

Bakgrund
För att öka chanserna för personer med utländsk bakgrund att kallas till
anställningsintervju föreslår centerpartiet i en motion till kommunfullmäktige att avidentifierade ansökningsblanketter framställs för rekryteringsförfarandet inom Sundsvalls kommun.
Överläggning
Anette D Martins (C) och Reinhold Hellgren (C) yrkar bifall till
motionen.
Lars Persson (FP), Ingrid Möller (MP), Peder Björk (S) och João
Pinheiro (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden förklarar att det finns två förslag till beslut, dels Anette D
Martins m fl förslag om bifall till motionen och dels Lars Persson m fl
förslag om bifall till kommunstyrelsens förslag. Ordföranden ställer
proposition på de båda yrkandena och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag om avslag till motionen.
Beslutsunderlag
Mot beslutet reserverar sig samtliga ledamöter från Centerpartiet, nämligen Reinhold Hellgren, Anette D Martins, Hans Forsberg Svensson,
Jan-Olov Sellén, Mats Mehlin, Kjell Bergkvist, Linnéa Kjellman.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2009-02-09 § 623
• Samordningsutskottets protokoll 2008-12-09 § 345
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-11-19
• Motion (C) om avidentifiering av jobbansökningar 2008-04-10
––––
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Dnr 6/09 006

§ 515 För kännedom
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

lägga ärendena till handlingarna.

Ärenden
• Ekonomiavdelningens redovisning av förbrukningen av anslaget till
kommunfullmäktiges förfogande för oförutsedda behov 2009-02-10
• Socialnämndens protokoll 2009-01-21 § 10 om Rapportering enligt
16 kap 6 f socialtjänstlagen av icke verkställda beslut
––––
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Dnr 131/09 031

§ 516 Interpellation till socialnämndens ordförande
Lena Österlund (S) från Maria Lilja (FP) Vilka
flyktingar prioriteras?
Med kommunfullmäktiges medgivande framställer Maria Lilja (FP)
den 18 februari 2009 en interpellation till socialnämndens ordförande
Lena Österlund (S) om vilka flyktingar som prioriteras. Interpellationen
avslutas med följande fråga:
Tar Sundsvall emot flyktingar med särskilda behov?
Lena Österlund (S), meddelar att frågan inte berör socialnämnden och
överlämnar den till ordföranden i nämnden för arbetsmarknad,
vuxenutbildning och integration.
João Pinheiro (S), ordförande för nämnden för arbetsmarknad,
vuxenutbildning och integration svarar att interpellationen kommer att
besvaras vid kommande fullmäktigesammanträde.
––––
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