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Tid
Ajournering

Kl. 13.00-17.10
Kl. 15.00-15.20

Plats

Kommunfullmäktigesalen i kommunhuset, Norrmalmsgatan 4

Beslutande

Närvarande ledamöter och ersättare enligt bilaga 1

Sekreterare

Christel Öhgren

Justeras

2009-05-05

Underskrifter

Marianne Sjöblom
ordförande

Christel Öhgren
sekreterare

Elisabeth Unander
Justerare

Sigge Godin
Justerare, ej § 558

Bertil Hörnqvist
Justerare, § 558
Protokollet omfattar §§ 550-567
Bevis/anslag
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Avser sammanträde med

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum

Justeringsdatum

Anslagsdatum

2009-04-27

2009-05-05

2009-05-06

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

Kommunstyrelsekontorets kansli
Anslaget tas ned tidigast

Enligt uppdrag (namnteckning)

2009-05-29

Ordförandens sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Namnförtydligande

Christel Öhgren

Sekreterares sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida

2009-04-27

2

Justering
Att jämte ordföranden Marianne Sjöblom eller 1:e vice ordföranden
Rodney Engström eller 2:e vice ordföranden João Pinheiro justera
dagens protokoll utses Elisabeth Unander med Ingrid Möller som
ersättare och Sigge Godin med Bertil Hörnqvist som ersättare.
––––
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Dnr 41/09 105

§ 550 Information från kommundirektören
Kommundirektören informerar om utvecklingen av Selångersån.
––––
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Dnr 17/09 032

§ 551 Allmänhetens frågestund
Ordföranden informerar om nyordningen för inlämning av frågor från
allmänheten. Frågorna ska skriftligen lämnas in till kommunstyrelsekontorets kansli senast klockan 12 fredagen innan kommunfullmäktige
sammanträder. Om frågan inte ställs till någon särskild ledamot, kommer svar att lämnas av den ledamot som presidiet finner lämplig.
Till dagens sammanträde har ett flertal frågor från föräldrar i Nacksta
lämnats in via Ingela Sparv.
Martin Johansson (S) barn- och utbildningsnämndens ordförande svarar
på följande frågor:
• Ett skäl att lägga ner Nackstaskolan är att man vill minska
kommunens lokalkostnader. Men om man slår ihop S:t Olofsskolan
och Nackstaskolan så försvinner ju lokalkostnaderna för den ena
skolan.
Det räcker inte att slå ihop skolorna. Det finns en överetablering på
grund av många friskolor. Barn- och utbildningsnämnden anser att det
är bättre att lägga ner en skola.
• Den sociala tryggheten/nätverket luckras upp, eleverna åker till ett
annat område där de inte känner någon.
Rektorerna arbetar med denna fråga tillsammans med elevstödteam.
• Idag är frågan om busskort till andra skolor för Nackstas elever inte
löst. Den frågan kom redan vid förra hotet om nedläggning.
Kommer eleverna i Nacksta erbjudas detta? Vad får det för
konsekvenser för elever på andra skolor och friskolor? Kommer
kommunen att ge alla elever samma villkor och valmöjlighet?
Kommer man att följa 3-kilometers regeln för våra elever?
3-kilometersregeln gäller, men den ses över för att eventuellt kunna
luckras upp.
• För Nacksta som del av Sundsvall är det viktigt att det finns en
skola i området. Om man jämför med t.ex. Haga finns där fyra
högstadieskolor på inget område alls (Hagaskolan, Katrinelundsskolan, Prolympia och Mimers Brunn), medan Nacksta blir helt
utan egen kommunal högstadieskola.
Det finns flera högstadieskolor i området. Två nya 6-9 skolor har
öppnat.
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Bodil Hansson (S) fastighetsnämndens ordförande svarar på följande
fråga:
• I tidningen har det antytts att Nackstaskolan skall bli äldreboende.
Är detta redan beslutat? Och är det därför vi inte får några svar?
Det finns inget sådant beslut. Men om kommunfullmäktige beslutar om
nedläggning av Nackstaskolan så kommer fastighetsnämnden att se
över vilka andra kommunala verksamheter som kan vara aktuella för
fastigheten.
Martin Johansson (S) barn- och utbildningsnämndens ordförande svarar
på följande frågor från Alexander Hjelm Åslin:
• Kan man vara säker på att nedläggning av Anundgårds skola sparar
pengar? Kommer nedläggningen att kosta pengar med tanke på
utredningen enligt landsbygdsprogrammet?
Det går inte med säkerhet att säga det, men barn- och utbildningsnämndens uppdrag är att skapa en så bra skola som möjligt med pedagogiskt
stöd för alla elever. Därför vill man minska lokalkostnaderna och
samordna personalresurserna.
• Varför har du inte visat kommunens besparingar i sin helhet?
Det åligger inte barn- och utbildningsnämnden att redogöra för det. Och
det finns andra åtgärder som kommunen kan vidta för att stärka landsbygden än att behålla skolorna.
Ordföranden konstaterar därefter att det inte finns fler frågor från
allmänheten.
––––

Ordförandens sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Sekreterares sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida

2009-04-27

6

Dnr 18/09 032

§ 552 Korta frågor - korta svar
•

Bengt-Arne Lindahl (M) frågade vid kommunfullmäktiges förra
sammanträde om äganderätten till de fasta och lösa inventarier som
fanns i Stadshuset vid försäljningen, reglerades via avtal.
Bodil Hansson (S) fastighetsnämndens ordförande, bad att få återkomma i frågan till detta sammanträde och ger följande svar:
Stadshuset AB äger en del av inventarierna och Sundsvalls kommun
äger en stor del av möblerna och inventarierna och det upprättas just nu
ett avtal som ska reglera detta. Klockspelet är under utredning av kommunjuristen, som ska lämna ett förslag till avtal. Förslaget kommer att
förhandlas med bolaget. Drift och underhåll sköts i stort av bolaget och
hyresgäster.
Bengt-Arne Lindahl tackar för svaret.
•

Ingeborg Wiksten (FP) undrar över kostnaden för det reklamblad
om Sundsvall som fanns med som bilaga till de lokala dagstidningarna för några veckor sedan.
Anita Bdioui (S) kommunstyrelsens ordförande tar med sig frågan och
redovisar svaret vid nästa kommunfullmäktige.
•

Linus Johansson (M) frågar om det stämmer att Sundsvalls
kommun gör levertester på nyanställda och, i så fall, hur de ska
genomföras.
Anita Bdioui (S) kommunstyrelsens ordförande svarar att det finns en
drogpolicy i arbetsgivarprogrammet, men det står inte något om
levertester i det dokumentet.
––––

Ordförandens sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Sekreterares sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida

2009-04-27

7

Dnr 255/09 000

§ 553 Redovisning av enkät om förtroendevaldas
arbetssituation
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

notera informationen.

Bakgrund
På demokratiberedningens uppdrag har Göran Bostedt, docent i
statsvetenskap vid Mittuniversitetet, genomfört en enkätundersökning
om arbetssituationen för Sundsvalls kommuns förtroendevalda.
Överläggning
Göran Bostedt, docent i statsvetenskap vid Mittuniversitetet, redogör
för svaren som framkommit i undersökningen. Enkäten är anpassad
efter Sveriges Kommuner och Landstings enkät 2005 vilket gör det
möjligt att jämföra resultatet med 17 andra svenska kommuner som
deltog i den enkätundersökningen.
Ordföranden avslutar med att tacka för redovisningen och berättar om
en tidningsartikel som rör fritidspolitiker med rubriken ”Tack för att ni
finns”.
Beslutsunderlag
• Demokratiberedningens delrapport nr 4 2009 ”De förtroendevaldas
arbetssituation i Sundsvalls kommun” av Göran Bostedt
––––
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Borttaget: 19

Dnr 2/09 102 /CA

§ 554 Valärenden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

Ordförandens sign

Justerandes sign

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

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 ny ledamot i Kommunförbundet Västernorrland efter Diana Kapitanska (S) för återstående del av valperioden lämnas senare,

att

bifalla att Jimmy Anderssons (S) uppdrag som nämndeman i
Sundsvalls Tingsrätt upphör, eftersom han inte längre är
folkbokförd i Sundsvalls kommun,

att

anteckna att förslag till ny nämndeman i Sundsvalls Tingsrätt efter
Jimmy Andersson (S) för återstående del av valperioden lämnas
senare,

att

bifalla Elisabeth Eng-Åkerlunds (S) avsägelse av uppdraget som
ledamot i barn- och utbildningsnämnden,

att

till ny ledamot i barn- och utbildningsnämnden efter Elisabeth EngÅkerlund (S), för återstående del av valperioden, utse nuvarande
ersättaren Malin Larsson (S), Strömmen 108, Stöde,

att

utse Malin Larsson (S), Strömmen 108, Stöde till vice ordförande i
barn- och utbildningsnämnden, samt
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anteckna att förslag till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden
efter Malin Larsson (S) för återstående del av valperioden lämnas
senare.

Bakgrund
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.
Ulla Näsman befriades av kommunfullmäktige 2009-02-23 § 506 från
uppdraget som ledamot i ideella föreningen Norra Berget.
Diana Kapitanska (S) befriades av kommunfullmäktige 2009-03-30
§ 521 från uppdraget som ledamot i Kommunförbundet Västernorrland.
Jimmy Andersson (S) är sedan 19 januari 2009 folkbokförd i Umeå.
Eftersom han inte längre är folkbokförd i Sundsvalls kommun, så
upphör hans uppdrag som nämndeman i Sundsvalls Tingsrätt.
Elisabeth Eng-Åkerlund (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i
barn- och utbildningsnämnden.
Överläggning
Roger Johansson (S) föreslår nuvarande ersättare Malin Larsson (S),
Strömmen 108, Stöde till ny ledamot, tillika vice ordförande, i barnoch utbildningsnämnden.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-04-16, rev 2009-04-27
––––
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Dnr 217/09 291

§ 555 Nedläggning av Anundgårds skola, Nedansjö
skola och Nackstaskolan
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

återremittera frågan om nedläggning av Anundgårds skola och
Nedansjö skola för att komplettera underlaget med lokalyta och
lokalkostnad per elev för samtliga kommunala skolor samt att
informationsmöten enligt landsbygdsprogrammet genomförs i
berörda byar,

att

Nackstaskolan läggs ner fr o m höstterminen 2009 och eleverna
erbjuds välja annan kommunal skola i Sundsvall,

att

förskoleklasserna i Anundgård och Nedansjö ska finnas kvar på
respektive orter.

Bakgrund
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2009-03-25 § 22 att föreslå
kommunfullmäktige lägga ner Anundgårds skola, Nedansjö skola och
Nackstaskolan.
Överläggning
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt följande
att-satser:
att Anundgårds skola läggs ner fr o m höstterminen 2009, och att
eleverna 1-6 erbjuds välja att flytta till Lidens skola eller Vallens skola,
att Nedansjö skola läggs ner fr o m höstterminen 2009, och att eleverna
1-3 erbjuds välja att flytta till Stöde skola, Runsviks skola eller Matfors
skola,
att Nackstaskolan läggs ner fr o m höstterminen 2009 och eleverna
erbjuds välja annan kommunal skola i Sundsvall,
att förskoleklasserna i Anundgård och Nedansjö ska finnas kvar på
respektive orter.
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Lars Persson (FP) yrkar i första hand på återremiss av att-sats 1 och 2
med följande motivering:
Komplettera underlaget med lokalyta och lokalkostnad per elev för
samtliga kommunala skolor samt att informationsmöten enligt
landsbygdsprogrammet genomförs i berörda byar.
I andra hand yrkar han på avslag på att-sats 1 och 2.
Reinhold Hellgren (C) och Mats Mehlin (C) bifaller Lars Perssons
återremissyrkande.
Sven Bredberg (M) yrkar bifall till att-sats 3. Han instämmer också i
Lars Perssons återremissyrkande.
Else Ammor (M) och Hans Brynielsson (KD) yrkar bifall till attsatserna 3 och 4 samt instämmer i Lars Persson m fl återremissyrkande.
Martin Johansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Sammanträdet ajourneras 15.00-15.20
Ulla Grelsson (FP), Ingeborg Wiksten (FP), Magnus Sjödin (M), Kjell
Bergkvist (C) och Birgitta Rönnquist (KD) yrkar bifall till Lars Persson
m fl återremissyrkande.
Ingrid Möller (MP) och Christiane Rüdiger (V) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Reinhold Hellgren (C) yrkar avslag på att-sats 4.
Johnny Skalin (SD) yrkar avslag på att-satserna 1, 2 och 3.
Ordföranden ställer först proposition på det formella yrkandet, ska attsats 1 och 2 avgöras idag eller återremitteras, och finner att kommunfullmäktige beslutar att det ska avgöras idag.
Votering begärs och genomförs med följande godkända voteringsordning. Den som vill att ärendet ska avgöras idag röstar ja, den som vill
återremittera ärendet röstar nej. För återremiss krävs enligt 5 kap 36 §
Kommunallagen att en tredjedel av ledamöterna röstar för detta. 40
röstar ja, 40 röstar nej och 1 avstår, se bilaga 2. Kommunfullmäktige
beslutar därmed att återremittera att-sats 1 och 2 med ovanstående
motivering.
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Därefter förklarar ordföranden att det finns två förslag till beslut för attsats 3, dels kommunstyrelsens förslag och dels Johnny Skalins förslag.
Hon ställer proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Därefter förklarar ordföranden att det finns två förslag till beslut för attsats 4, dels kommunstyrelsens förslag och dels Reinhold Hellgrens
förslag. Hon ställer proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Reservation
Johnny Skalin (SD) reserverar sig mot beslutet av följande att-sats:
att Nackstaskolan läggs ner fr.o.m. höstterminen 2009 och eleverna
erbjuds välja annan kommunal skola i Sundsvall.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2009-04-27 § 679, delas ut
• Kommunstyrelsens protokoll 2009-04-14 § 660
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-03-26
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2009-03-25 § 22 med
barn- och utbildningskontorets skrivelse 2009-03-19
• Barn- och utbildningskontorets skrivelse med kompletterande
uppgifter 2009-03-25
• Barn- och utbildningskontorets skrivelse med kompletterande
uppgifter 2009-03-27
• Konsekvensbeskrivning enligt landsbygdsprogrammet 2009-04-08
• Yttranden från privatpersoner, företag och föreningar i berörda
områden
• Kommunstyrelsekontorets PM inkl. bilagor 2009-04-24, delas ut
• Barn- och utbildningskontorets skrivelse 2009-04-16, delas ut
• Namninsamling mot nedläggning av Nackstaskolan, delas ut
––––
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Dnr 252/08 821

§ 556 Projekt Evenemangsarena (Multiarena)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

upphäva kommunfullmäktiges beslut 2008-06-16 § 377,

att

projektet evenemangsarena (Multiarena) avbryts tills vidare,

att

uppdra åt kommunstyrelsen att, i samråd med berörda parter,
utreda hur det arbete som skett i projektet ska tillvaratas samt
vilka förutsättningar som krävs för att återuppta ett projekt
angående en evenemangsarena,

att

kommunstyrelsen får i uppdrag att, när förutsättningar för detta
finnes, föreslå kommunfullmäktige att återuppta arbetet med en
evenemangsarena.

Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade 2008-06-16 § 377 att ”Sundsvall Arena
AB får ansvaret för planering, genomförande och drift av den planerade
evenemangsarenan (Multiarenan)”, samt att ”kommunstyrelsen bemyndigas att utreda ekonomiska och organisatoriska konsekvenser
samt träffa erforderliga avtal”.
Under hösten 2008 samt våren 2009 har förutsättningarna för projektet
undersökts, varvid det har kunnat konstateras att projektet inte ryms
inom den budgetram som finns tilldelad.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2009-04-14 § 661
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-03-11
• Kommunfullmäktiges protokoll 2008-06-16 § 377
––––
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Dnr 170/09 042

§ 557 Utvärdering av kommunens samlade system
för intern kontroll 2008
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna kommunstyrelsens utvärdering av kommunens samlade system för intern kontroll 2008,

att

socialnämnden senast 2009-05-15 till kommunstyrelsen redovisar anledningen till att uppföljning av intern kontroll för 2008
ej avrapporterats på utsatt tidpunkt,

att

socialnämnden senast 2009-05-15 till kommunstyrelsen redovisar anledningen till uppföljning av planen för 2008 ej avrapporterats i sin helhet.

Bakgrund
Enligt reglemente för intern kontroll ska nämnderna rapportera uppföljning av den interna kontrollen. Kommunstyrelsen ska utifrån
nämndernas rapporter årligen utvärdera kommunens samlade system
för intern kontroll. Rapporten beskriver det arbete med intern kontroll
enligt plan som utförts under 2008 inom respektive nämnd.
Med detta som bakgrund kan kommunstyrelsekontoret konstatera att
Sundsvalls kommuns uppföljning av den interna kontrollen endast
delvis bedrivits enligt plan. Uppföljningen borde ha varit mer
genomarbetad under det gångna året. Socialnämnden har inkommit
med sin rapport men den är i behov av vissa klarlägganden.
Nämndernas planer ska föregås av en dokumenterad risk- och väsentlighetsbedömning. Flertalet nämnder har arbetat med detta inför plan
2009.
Under 2009 är ambitionen från kommunstyrelsekontoret att intensifiera
arbetet med intern kontroll.
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Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2009-04-14 § 662
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-03-26 med bilaga daterad
2009-03-22
––––

Ordförandens sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Sekreterares sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida

2009-04-27

16

Dnr 174/09 252

§ 558 Förvärv av fastigheten Korsta 7:49, Skön
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

förvärva fastigheten Korsta 7:49 av Per-Olof Sjölander för en
köpeskilling på 1 600 000 kronor,

att

tillföra stadsbyggnadsnämndens investeringsbudget för 2009
1 600 000 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
Ägarna av fastigheten Korsta 7:49 önskar att kommunen förvärvar
fastigheten i Petersvik. Stadsbyggnadsnämnden föreslår att kommunen
förvärvar fastigheten för 1 600 00 kronor, med anledning av det pågående arbetet med fördjupad översiktsplan i området Tunadal-KorstaOrtviken och att ägarna bedömer att de därigenom inte har någon
framtid med sitt boende i området.
Överläggning
Det noteras att Sigge Godin (FP) inte deltar i beslutet.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2009-04-14 § 665
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-03-24
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2009-03-11 § 48
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2009-02-04
• Värdeutlåtande NAI Svefa 2008-10-31
––––
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Dnr 118/09 250

§ 559 Nya tomtpriser i Junibodsand
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

tomtpriserna för år 2009 inom Junibodsand ska vara följande:
1. Bebyggda tomter inklusive fastighetsbildningskostnad
e1 exklusive minsta tomten 150 000 kronor
e1 minsta tomten
100 000 kronor
200 000 kronor
e4
2. Obebyggd tomt inklusive fastighetsbildningskostnad 300 000
kronor,

att

bemyndiga stadsbyggnadsnämnden att själv besluta om vilka
tomtpriser som ska gälla efter år 2009 och att de även då ska vara
marknadsanpassade,

att

den obebyggda tomten får säljas till köpare som står i tomtkön.

Bakgrund
Nuvarande tomtpriser i Junibodsand fastställdes 1990 och har därefter
uppräknats enligt index. Stadsbyggnadsnämnden föreslår att priser fastställs av kommunfullmäktige för år 2009, samt att nämnden bemyndigas
att fastställa priserna efter år 2009.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2009-04-14 § 666
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-02-18
• Stadsbyggnadsnämnden 2009-02-11 § 23
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2008-12-17 inkl. karta och
kommunfullmäktiges protokoll 1990-09-24
––––
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Dnr 163/09 406

§ 560 Förslag till taxa för tillsyn över detaljhandel
med nikotinläkemedel
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

fastställa miljönämndens förslag till taxa för tillsyn över detaljhandel med nikotinläkemedel, samt

att

taxan skall gälla från och med den 1 juni 2009.

Bakgrund
Den 1 mars 2008 trädde lagen (2007:1455) om detaljhandel med nikotinläkemedel samt förordningen (2008:30) om detaljhandel med nikotinläkemedel ikraft.
Enligt 9 § i ovan nämnda lag skall kommunen kontrollera efterlevnaden
av lagen. Dessutom skall kommunen kontrollera efterlevnaden av de
föreskrifter om anmälan och egenkontroll som Läkemedelsverket får
meddela med stöd av 14 § i lagen och 4 § i förordningen.
Enligt 10 § i ovan nämnda lag får en kommun för sin kontroll ta ut
avgift av den som bedriver detaljhandel med nikotinläkemedel. En
förutsättning för att kommunen skall kunna ta ut sådana avgifter är
dock att kommunfullmäktige beslutar om en sådan taxa.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2009-04-14 § 667
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-02-23
• Miljönämndens protokoll 2009-02-18 § 12
• Miljökontorets skrivelse 2009-01-20
• Förslag till taxa enligt lagen (2007:1455) om detaljhandel med
nikotinläkemedel
––––
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Dnr 167/09 029

§ 561 Instiftande av pris för service och arbetsmiljö
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

instifta två pris för serviceutveckling respektive arbetsmiljö i
kommunkoncernen,

att

de två priserna uppgår till vardera 75 % av prisbasbeloppet, samt

att

bifogade förslag till arbetsformer och regler för priserna fastställs.

Bakgrund
Många av kommunens anställda gör själva eller tillsammans med sina
arbetskamrater varje år insatser som är lite utöver det vanliga. Det kan
handla om såväl insatser för det egna arbetslaget som om insatser för
att förbättra servicen gentemot medborgarna eller brukarna.
I en organisation som är så pass stor som kommunen är det inte alltid så
att dessa insatser synliggörs och får den uppmärksamhet de förtjänar. I
enstaka fall kan vi genom Synpunkt Sundsvall, i dagstidningarnas
”Dagens klapp” eller motsvarande märka hur olika arbetsplatser ges
beröm eller uppskattning men kommunen själv har inte några etablerade former för att uppmärksamma detta.
Överläggning
Gunilla Molin (KD) yrkar på återremiss med motiveringen att kommunstyrelsekontoret ska ta fram tydligare kriterier för priserna.
Leif Nilsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden förklarar att det finns två förslag till beslut, dels kommunstyrelsens förslag och dels Gunilla Molins förslag om återremiss. Hon
ställer först proposition på det formella yrkandet, ska ärendet avgöras
idag eller återremitteras och finner att kommunfullmäktige beslutar att
ärendet ska avgöras idag.
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Därefter förklarar hon att det finns ett förslag till beslut, det blir också
kommunfullmäktiges beslut.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2009-03-17 § 668
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-01-22
• Förslag till arbetsform för Servicepris, daterad 2009-01-22
• Förslag till arbetsform för Arbetsmiljöpris, daterad 2009-01-22
––––
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Dnr 168/09 106

§ 562 Avsiktsförklaring BioFuel Region 2007-2009
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

anta avsiktsförklaring mellan Sundsvalls kommun och BioFuel
Region med giltighet till och med år 2009,

att

uppdra till Fokusera Utveckling Sundsvall AB att sätta samman
en tvärgrupp av berörda bolag och förvaltningar för att formulera och genomföra en handlingsplan utifrån antagna avsiktsförklaring, samt

att

genomförda aktiviteter avrapporteras samordningsutskottet
december 2009 för utvärdering av eventuellt fortsatt
medlemskap i BioFuel Region.

Bakgrund
Avsiktsförklaringens syfte är att tydliggöra BioFuel Regions medlemmars intresseområden för att uppnå medlemsnytta och BFR:s
gemensamma vision och mål. Målet med avsiktsförklaringen är att
åstadkomma en handlingsplan, vilken stärker samverkan mellan
aktörer, driver på samhällsomställningen till ett fossilfritt transportsystem och utvecklar produkter från förnyelsebara råvaror.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2009-04-14 § 669
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-02-17
• Avsiktsförklaring mellan Sundsvalls kommun och BioFuel Region
––––
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Dnr 240/09 041

§ 563 Mål och resursplan 2010-2012, ny tidplan för
fastställande
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

förslag till MRP 2010-2012 läggs fram för fastställande vid
september månads fullmäktigesammanträde.

Bakgrund
Arbetet med MRP 2010-2012 har utgått från att planen ska fastställas
av kommunfullmäktige vid juni månads sammanträde. På grund av det
världsomspännande finansiella läget krävs ytterligare tid för att ta fram
underlag, varför det föreslås att MRP 2010-2012 fastställs vid
september månads sammanträde.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2009-04-14 § 678
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-04-14
• Förslag till reviderad tidplan MRP 2010-2012
––––
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Dnr 181/09 031

§ 564 Interpellation till socialnämndens vice
ordförande Börje Bergström (S) från Per
Wahlberg (M) om socialnämndens senaste
redovisade statistik över kostnader avseende
socialbidrag
Med kommunfullmäktiges medgivande framställde Per Wahlberg (M)
den 15 mars 2009 en interpellation till socialnämndens vice ordförande
Börje Bergström (S) om socialnämndens senaste redovisade statistik
över kostnader avseende socialbidrag.
Börje Bergström (S), vice ordförande för socialnämnden lämnar svar på
interpellationen.
Därefter följer interpellationsdebatt.
Underlag
• Interpellation från Per Wahlberg (M), daterad 2009-03-15
• Interpellationssvar från Börje Bergström (S)
––––
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Dnr 218/09 031

§ 565 Interpellation till socialnämndens vice
ordförande Börje Bergström (S) från Per
Wahlberg (M) om socialnämndens kostnader
för försörjningsstöd
Med kommunfullmäktiges medgivande framställde Per Wahlberg (M)
den 30 mars 2009 en interpellation till socialnämndens vice ordförande
Börje Bergström (S) om socialnämndens kostnader för försörjningsstöd.
Börje Bergström (S), vice ordförande för socialnämnden lämnar svar på
interpellationen.
Därefter följer interpellationsdebatt.
Underlag
• Interpellation från Per Wahlberg (M), inlämnad 2009-03-30
• Interpellationssvar från Börje Bergström (S)
––––
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Dnr 249/09 031

§ 566 Interpellation till handikapprådets ordförande
Leif Nilsson (S) från Lars Persson (FP) om
demokratin i handikapprådet
Med kommunfullmäktiges medgivande framställer Lars Persson (FP)
den 27 april 2009 en interpellation till handikapprådets ordförande Leif
Nilsson (S) om demokratin i handikapprådet.
Leif Nilsson (S), ordförande för handikapprådet svarar att interpellationen kommer att besvaras vid kommande fullmäktigesammanträde.
Underlag
• Interpellation från Lars Persson (FP), inlämnad 2009-04-21, läses
upp av kommunsekreteraren
––––
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Dnr 6/09 006

§ 567 För kännedom
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

lägga ärendena till handlingarna.

Ärenden
• Ekonomiavdelningens redovisning av förbrukningen av anslaget till
kommunfullmäktiges förfogande för oförutsedda behov 2009-04-16
• Förteckning över motioner som förhandsremitteras till kommunstyrelsen – enligt 30 § arbetsordningen för kommunfullmäktige i
Sundsvall
––––
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