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Tid
Ajournering

Kl. 13.00-19.15
Kl. 15.00-15.20
Kl. 17.05-17.30

Plats

Kommunfullmäktigesalen i kommunhuset, Norrmalmsgatan 4

Beslutande

Närvarande ledamöter och ersättare enligt bilaga 1

Sekreterare

Christel Öhgren

Justeras

2009-10-05

Underskrifter

Marianne Sjöblom
ordförande §§ 603-608, 631-634

Christel Öhgren
sekreterare

Rodney Engström
ordförande §§ 609-630

Ingrid Möller
justerare

Hans Brynielsson
justerare

Protokollet omfattar §§ 603-634
Bevis/anslag
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Avser sammanträde med

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum

Justeringsdatum

Anslagsdatum

2009-09-28

2009-10-05

2009-10-08

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

Koncernstabens kansli
Anslaget tas ned tidigast

Enligt uppdrag (namnteckning)

2009-10-30
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Justering
Att jämte ordföranden Marianne Sjöblom eller 1:e vice ordföranden
Rodney Engström eller 2:e vice ordföranden João Pinheiro justera
dagens protokoll utses Ingrid Möller med Kim G Ottosson som
ersättare och Hans Brynielsson med Jan Björnefax som ersättare.
––––
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Dnr 111/09 102

§ 603 Anmälan av länsstyrelsens röstsammanräkningsprotokoll för efterträdarval i
kommunfullmäktige
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att till sina handlingar lägga länsstyrelsens beslut den 3 juli 2009 utvisande följande:
att

ny ledamot för Arbetarepartiet-Socialdemokraterna efter Agneta
Eng är Åsa Ulander,

att

ny ersättare för Arbetarepartiet-Socialdemokraterna efter Åsa
Ulander är Dorthy Eriksson.

––––
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Dnr 41/09 105

§ 604 Information från kommundirektören
Kommundirektören informerar om följande punkter:
•
•
•
•

Läkarstuderande till Sundsvall
Nytt bemannings- och schemasystem inom socialtjänsten
Selångersån, etapp 1
E4 Sundsvall

––––
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Dnr 17/09 032

§ 605 Allmänhetens frågestund
Ordföranden informerar om ordningen 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 en fråga lämnats in i tid och tre frågor
inlämnats för sent. De för sent inkomna frågorna kommer att behandlas
på kommunfullmäktiges sammanträde i oktober.
• Holger Daniels från Kvissleby frågar vad kommunen tänker göra
för att rädda stationsbyggnaden ”Sundsvall västra” från rivning.
Byggnaden, som är ett viktigt kulturminne och historiskt värdefull,
är faktiskt äldre än stenstaden.
Leif Nilsson (S), stadsbyggnadsnämndens ordförande, svarar att
stadsarkitekten har skrivit till Jernhusen AB, som äger fastigheten, om
huset och dess betydelse för Sundsvall. Stadsarkitekten väntar på svar
från Jernhusen AB.
––––
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Dnr 18/09 032

§ 606 Korta frågor - korta svar
• Anette D Martins (C) frågar hur lång tid det ska ta för att
färdigställa hundrastgården som kommunfullmäktige beslutat om.
Bodil Hansson (S), service- och tekniknämndens ordförande, svarar att
det i beslutet inte står att det är kommunen som ska sköta och driva
hundrastgården. Beslutet bygger på att intressenter driver hundrastgården.
• Maria Lilja (FP) frågar hur kommunen efterlever utsatta barns
rättigheter.
Börje Bergström (S), socialnämndens vice ordförande, svarar att
kommunen årligen får in 2 000 anmälningar. Samtliga anmälningar
hanteras och utreds och han är övertygad om att allt sker korrekt och att
alla barn blir sedda.
––––
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Dnr 2/09 102

§ 607 Valärenden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

Ordförandens sign

Justerandes sign

att

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

att

till ny ledamot i Kommunförbundet Västernorrland (Länsförbund)
efter Diana Kapitanska (S) för återstående del av valperioden utse
nuvarande ersättaren Cathrine Edström (S), Rörgatan 68, 852 39
Sundsvall,

att

till ny ersättare i Kommunförbundet Västernorrland (Länsförbund)
efter Cathrine Edström (S) för återstående del av valperioden utse
Roger Johansson (S), Vintergatan 3 A, 854 60 Sundsvall,

att

anteckna att förslag till ny ledamot i kultur- och fritidsnämnden
efter Margareta Rudbo (MP) för återstående del av valperioden
lämnas senare,

att

anteckna att förslag till ny ledamot i kommunens handikappråd efter
Agneta Eng (S) för återstående del av valperioden lämnas senare,

att

till ny ledamot i Kommunförbundet Västernorrland (Länsförbund)
efter Agneta Eng (S) för återstående del av valperioden utse nuvarande ersättaren Janina Öhrberg (S), Åkersviksvägen 22, 862 34
Kvissleby,

att

till ny ersättare i Kommunförbundet Västernorrland (Länsförbund)
efter Janina Öhrberg (S) för återstående del av valperioden utse
Marianne Sjöblom (S), Falkenbergsvägen 19, 857 32 Sundsvall,

att

till ny ersättare i service- och tekniknämnden efter Agneta Eng (S)
för återstående del av valperioden utse Carina Berglind (S),
Nynäshamnsvägen 25, 857 31 Sundsvall,

att

till ny ersättare i Räddningstjänstförbundet efter Agneta Eng (S) för
återstående del av valperioden utse Ewa Back (S), Östermalmsgatan
23 D, 854 60 Sundsvall,
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att

till ny nämndeman vid Sundsvalls Tingsrätt efter Gunilla Wester (S)
för återstående del av valperioden utse Robin Sjölén (S), Neptunigatan 9 B, 852 35 Sundsvall,

att

bifalla Mikael Westins (S) avsägelse av uppdraget som ledamot i
kommunfullmäktige,

att

hos länsstyrelsen ansöka om röstsammanräkning för att utse ny
ledamot i kommunfullmäktiges 1:a valkrets för ArbetarepartietSocialdemokraterna,

att

bifalla Marie Sahléns (MP) avsägelse av uppdragen som ersättare i
handikapprådet och nämndeman i Sundsvalls Tingsrätt,

att

till ny ersättare i handikapprådet efter Marie Sahlén (MP) för
återstående del av valperioden utse Ingrid Möller (MP), Gränsgatan
7, 852 38 Sundsvall,

att

anteckna att förslag till ny nämndeman vid Sundsvalls Tingsrätt
efter Marie Sahlén (MP) för återstående del av valperioden lämnas
senare,

att

bifalla Hans Wrebers (S) avsägelse av uppdrag som nämndeman vid
Sundsvalls Tingsrätt,

att

till ny nämndeman vid Sundsvalls Tingsrätt efter Hans Wreber (S)
för återstående del av valperioden utse Adele Flodin (S), Björkvägen
12, 862 33 Kvissleby,

att

bifalla Anna-Karin Westbergs (S) avsägelse av uppdragen som ersättare i socialnämnden och Kommunförbundet Västernorrland
(Länsförbund),

att

anteckna att förslag till ny ersättare i socialnämnden efter AnnaKarin Westberg (S) för återstående del av valperioden lämnas
senare,

att

till ny ersättare i Kommunförbundet Västernorrland (Länsförbund)
efter Anna Karin Westberg (S) för återstående del av valperioden
utse Ulla-Britt Lagergren (S), Rännövägen 3, 864 31 Matfors,

att

bifalla Anders Källmans (S) avsägelse av uppdragen som ersättare i
service- och tekniknämnden och nämndeman i Sundsvalls Tingsrätt,
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att

till ny ersättare i service- och tekniknämnden efter Anders Källman
(S) för återstående del av valperioden utse Ronny Fröwall (S),
Nackstavägen 25 C, 853 51 Sundsvall,

att

anteckna att förslag till ny nämndeman vid Sundsvalls Tingsrätt
efter Anders Källman (S) för återstående del av valperioden lämnas
senare,

att

till ny nämndeman vid Sundsvalls Tingsrätt efter Åsa Zetterberg
(FP) för återstående del av valperioden utse Camilla Gardeland
Isaksson (FP), Krokforsvägen 72, 855 90 Sundsvall,

att

bifalla Christer Berglunds (S) avsägelse av uppdraget som ledamot i
Kommunförbundet Västernorrland,

att

till ny ledamot i Kommunförbundet Västernorrland (Länsförbund)
efter Christer Berglund (S) för återstående del av valperioden utse
nuvarande ersättaren Leif Nilsson (S), Jacob Sjöléns väg 40, 854 62
Sundsvall,

att

förslag till ny ersättare i Kommunförbundet Västernorrland (Länsförbund) efter Leif Nilsson (S) för återstående del av valperioden
lämnas senare.

Bakgrund
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.
Margareta Rudbo (MP) befriades av kommunfullmäktige 2009-05-25 §
572 från uppdraget som ledamot i kultur- och fritidsnämnden.
Agneta Eng (S) befriades av kommunfullmäktige 2009-06-15 § 587
från uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige, kommunens handikappråd, kommunförbundet Västernorrland samt som ersättare i
service- och tekniknämnden och Räddningstjänstförbundet.
Gunilla Wester (S) befriades av kommunfullmäktige 2009-06-15 § 587
från uppdraget som nämndeman i Sundsvalls Tingsrätt.
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Mikael Westin (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.
Marie Sahlén (MP) har avsagt sig uppdragen som ersättare i handikapprådet och nämndeman vid Sundsvalls Tingsrätt.
Hans Wreber (S) har avsagt sig uppdraget som nämndeman vid Sundsvalls Tingsrätt.
Anna-Karin Westberg (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i
socialnämnden och Kommunförbundet Västernorrland.
Anders Källman (S) har avsagt sig uppdragen som ersättare i serviceoch tekniknämnden och nämndeman vid Sundsvalls Tingsrätt.
Christer Berglund (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i
Kommunförbundet Västernorrland.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-09-16, reviderad
2009-09-28
––––
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Dnr 549/09 041

§ 608 Mål och resursplan 2010 med plan för 20112012
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

Ordförandens sign

Justerandes sign

att

fastställa Mål och resursplan för 2010 med plan för ekonomin
2011-2012 enligt reviderat förslag från majoriteten (Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet) daterat 2009-09-28,

att

uppdra till kommunstyrelsen att snarast påbörja utredningarna av
de särskilda uppdrag som avser 1) ny organisation, 2) avtalspensioner m.m. 3) en översyn av regler för överföring av
nämndernas resultat samt 4) skapa en funktion för arbetet med
omställning och som är av betydelse för genomförande av beslutade besparingar i fastställd Mål och resursplan 2010-2012,

att

dessa uppdrag återredovisas beträffande uppdrag 1) senast den
30 april 2010, 2) vid kommunstyrelsen i oktober 2009, 3) senast
vid kommunfullmäktige i december 2009 samt 4) vid kommunstyrelsen i oktober 2009,

att

uppdra till nämnderna att utifrån kommunfullmäktiges fastställda mål och tilldelade ekonomiska resurser samt sina respektive reglementen och ansvarsområden utarbeta Mål och resursplan - 1 år för år 2010,

att

nämndernas fastställda Mål och resursplaner – 1 år för år 2010
ska överlämnas till kommunstyrelsen i december 2009 för avstämning,

att

särskilda uppdrag förtecknade under varje process med rubriken
Uppdrag, förutom uppdragen som avser ny organisation och
omställningsarbetet, överlämnas till nämnderna för utredning,

att

uppdragen som överlämnas för utredning ska återrapporteras
under 2010 till kommunfullmäktige för ställningstagande,
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att

de uppdrag som nämnderna får för direkt genomförande ska
återrapporteras under 2010 till kommunfullmäktige för ställningstagande,

att

Stadsbacken AB med dotterbolag fastställda Mål och resursplaner – 1 år för år 2010 överlämnas till kommunstyrelsen i
november 2009,

att

uppdra till kommunstyrelsen - kommundirektionen att upprätta
Mål och resursplan – 1 år för 2010 (Verksamhetsplan 2010) och
i denna samordna koncernövergripande frågor samt att presentera denna för kommunstyrelsen i november 2009,

att

miljönämnden bemyndigas att för år 2010 höja taxorna för
prövning och tillsyn enligt miljöbalken, djurskyddslagen och
strålskyddslagen, samt för miljökontorets uppdragsverksamhet
med högst 2 %,

att

bemyndiga kommunstyrelsen att för år 2010 inom ramen för
anvisat belopp kompensera nämnderna för pris- och personalkostnadsökningar,

att

fastställa utdebiteringen för år 2010 till 22:29 per skattekrona,

att

fastställa låneramen för år 2010 till högst 6 500 Mkr för omsättning av befintliga krediter och upptagande av nya lån.

Bakgrund
Koncernstaben har sammanställt förslag till Mål och resursplan 2010
med plan för ekonomin 2011-2012. Dokumentet är upprättat med
utgångspunkt från majoritetens – socialdemokraterna, vänsterpartiet
och miljöpartiets - förslag.
Den Mål och resursplan för 2010 som kommunfullmäktige fastställer i
september kommer att utgöra ram för den Mål och resursplan – 1 år
som respektive nämnd upprättar och fastställer för sin verksamhet år
2010.
Överläggning
Ordförande informerar om ordningen för dagens behandling av ärendet.
Presidiekonferensen har lagt ett förslag som innebär att majoriteten,
dvs. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet får 30 minuter
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för sina inledningsanföranden. Allians för Sundsvall, dvs. Moderaterna,
Folkpartiet, Centerparitet och Kristdemokraterna får 20 minuter för sina
inledningsanföranden. Sverigedemokraterna får 5 minuter till sitt
inledningsanförande. Den efterföljande debatten medger en talartid om
högst två minuter per inlägg, samt maximalt två repliker per inlägg.
Inledning
Anita Bdioui (S) kommunstyrelsens ordförande inleder dagens ärende.
Hon yrkar bifall till majoritetens förslag samt bifall till de ändringar
och tillägg beträffande indikatorerna som hon läser upp och visar via
dokumentkameran. Därefter följer Kim G Ottossons (V) och Ingrid
Möllers (MP) anföranden. Båda instämmer i Anita Bdiouis yrkande.
Magnus Sjödin (M) inleder Allians för Sundsvalls anföranden. Han
yrkar bifall till Allians för Sundsvalls förslag till mål och resursplan.
Därefter följer anföranden av Lars Persson (FP), Reinhold Hellgren (C)
och Hans Brynielsson (KD). Samtliga instämmer i Magnus Sjödins
yrkande.
Johnny Skalin (SD) yrkar, i sitt anförande, bifall till Sverigedemokraternas förslag till mål och resursplan.
Allmän debatt
Följande ledamöter yrkar bifall till majoritetens förslag:
Anita Bdioui (S), Kim G Ottosson (V), Ingrid Möller (MP), Leif
Nilsson (S), Börje Bergström (S), Ewa Back (S), Peder Björk (S), Bodil
Hansson (S), Mathias Rex (MP), Roland Grafström (S), Birger
Hjörleifsson (MP), Olle Åkerlund (S), João Pinheiro (S), Börje
Bergström (S), Jan-Olof Lampinen (S) och Roger Johansson (S).
Följande ledamöter yrkar bifall till Allians för Sundsvalls förslag:
Magnus Sjödin (M), Lars Persson (FP), Reinhold Hellgren (C), Hans
Brynielsson (KD), Sven Bredberg (M), Eva Lohman (M), Stefan Alm
(M), Berit Andersson (KD), Birgitta Rönnquist (KD), Karl-Erik Lundin
(KD), Elisabeth Gisslin Burman (M), Ingeborg Wiksten (FP), Habib
Effati ( ), Linus Johansson (M), Arne Engholm (FP), Hans Forsberg
Svensson (C), Rodney Engström (M) och Mats Johan Adner (M).
Följande ledamot yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag:
Johnny Skalin (SD).
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Efter avslutad debatt förklarar ordföranden att det finns tre förslag till
beslut, dels majoritetens förslag, dels Allians för Sundsvalls förslag och
dels Sverigedemokraternas förslag. Hon ställer proposition på förslagen
och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt majoritetens reviderade förslag till mål och resursplan 2010 med plan för 2011-2012.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig samtliga ledamöter från Moderaterna,
nämligen Sven Bredberg, Jörgen Nilsson, Elisabeth Gisslin Burman,
Magnus Sjödin, Eva Lohman, Per Wahlberg, Jörgen Tjernell, Börje
Israelsson, Else Ammor, Linus Johansson, Tom Emanuelz, Stefan Alm,
Mats Johan Adner, Rodney Engström, Bengt-Arne Lindahl och Per
Magnus Forsberg, Folkpartiet, nämligen Sigge Godin, Arne Engholm,
Pär Hammarberg, Berivan Mohammed och Lars Persson, Centerpartiet, nämligen Maj-Louise Englund, Reinhold Hellgren, Anette D
Martins, Yvonne Flodén, Mats Mehlin, Linnéa Kjellman och Kjell
Bergkvist, Kristdemokraterna, nämligen Karl-Erik Lundin, Hans
Brynielsson och Birgitta Rönnquist samt Sverigedemokraterna,
nämligen Jonny Skalin och Jan Björnefax.
Beslutsunderlag
• Presidiekonferensens protokoll 2009-09-18 § 34
• Presidiekonferensens protokoll 2009-09-18 § 37
• Sverigedemokraternas förslag till mål och resursplan 2010 med
plan för 2011-2012 daterad 2009-09-28, delas ut
• Kommunstyrelsens protokoll 2009-09-14 § 739
• Protokoll 2009-09-14, Förhandling enligt MBL § 11 med bilaga
• Koncernstabens skrivelse 2009-09-14 med bilaga
• Majoritetens, d.v.s. Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och
Miljöpartiets förslag till mål och resursplan 2010 med plan för
2011-2012, separat utskick
• Allians för Sundsvall, d.v.s. Moderaternas, Folkpartiets, Centerpartiets och Kristdemokraternas förslag till mål och resursplan
2010 med plan för 2011-2012, separat utskick
––––
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Dnr 581/09 024

§ 609 Fastställande av nytt grundbelopp
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

ingen uppräkning av grundbeloppet sker för tiden 2010-04-01 2011-03-31.

Bakgrund
Arvodeskommittén föreslår att kommunfullmäktige ska besluta att
ingen uppräkning av grundbeloppet ska ske för perioden 2010-04-01—
2011-03-31. Detta innebär att förtroendevaldas arvoden fryses vid
nuvarande nivå.
Överläggning
Lars Persson (FP) meddelar att han inte deltar i beslutet.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2009-09-14 § 740
• Arvodeskommitténs protokoll 2009-09-07 § 2
• Koncernstabens skrivelse 2009-08-27
––––
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Dnr 582/09 024

§ 610 Arvode till ordförande och vice ordförande i
Räddningstjänstförbundet
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

arvodet till räddningstjänstförbundets ordförande höjs till 20 %
av grundbeloppet och att arvodet för förbundets vice ordförande
höjs till 5 % av grundbeloppet.

Bakgrund
På grund av den ökade arbetsbördan, som arbetet med en eventuell utvidgning
av räddningstjänstförbundet medför, föreslår arvodeskommittén en ökning av
arvodet till ordförande respektive vice ordförande till 20 % respektive 5 % av
grundbeloppet.
Jäv
Bodil Hansson (S) anmäler jäv.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2009-09-14 § 741
• Arvodeskommitténs protokoll 2009-09-07 § 3
• Koncernstabens skrivelse 2009-06-23
––––
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Dnr 185/09 212

§ 611 Aktualisering av Sundsvalls kommuns
översiktsplan
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

Ordförandens sign

Justerandes sign

att

vägreservatet för ny väg Laggarberg – Birsta är inaktuellt,

att

redovisade avvikelser från översiktsplanen, genom de antagna
detaljplanerna för Skrängsta 1:27, Fors 4:40, Delar av Sidsjö 2.1
och 2:3 samt Handelsområde östra Birsta mellan E4 och ICA
Maxi (Ljusta 2:1, 2:13, 3:14 och 3:15) får utgöra grund för
ändring av översiktsplanen,

att

nytillkomna naturreservat och Natura 2000-områden, som redovisas på karta mars respektive april 2009 får utgöra grund för
ändring av kommunens översiktsplan,

att

riksintresseområdet för yrkesfisket enligt karta och får utgöra
grund för ändring av översiktsplan,

att

ändring av ställningstaganden på sidan 63 i översiktsplan 2005
får utgöra grund för ändring av översiktsplanen: Ny bebyggelse
ska i första hand lokaliseras längs stadstrafikens stomlinjenät,
alternativt där möjlighet till kollektivtrafikförsörjning är god,
samt till Serviceanläggningar och större bostadsområden skall
lokaliseras i anslutning till stomlinjenät eller där möjlighet till
kollektivtrafikförsörjning är god,

att

uppdra till kommunstyrelsen att för de fall där detaljplaner
saknar stöd i kommunens översiktsplan avgöra om detaljplanen,
med detaljplaneprogram, även kan få utgöra ändring av översiktsplanen eller om en fördjupad översiktsplan bör tas fram
innan detaljplaneläggning påbörjas,

att

Sundsvalls kommuns översiktsplan i övrigt är aktuell för innevarande mandatperiod,
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följande tillägg i texten om yrkesfiske på sidan två i sammanställning av ställningstaganden i gällande översiktsplan 2005,
2009-08-24:
”… samt verka för ekologiskt uthålliga fiskemetoder.”

Bakgrund
Enligt Plan- och bygglagens fjärde kapitel ska varje kommun ha en
aktuell översiktsplan. Prövning av om kommunens översiktsplan är
aktuell ska ske av kommunfullmäktige varje mandatperiod. Syftet med
denna prövning är att avgöra om kommunens översiktsplan svarar mot
kommunens syn på hur mark och vatten ska användas eller om planen
ska omarbetas. Som stöd för prövningen har en sammanställning av
samtliga riktlinjer som finns i den kommuntäckande översiktsplanen
från 2005 och ett särskilt PM, ”Prövning av aktualitet för Sundsvalls
kommuns översiktsplan” tagits fram. Dessa dokument har tillsammans
med gällande översiktsplaner utgjort underlag för bedömning av
aktualiteten i kommunens översiktsplan. Underlagen sändes ut på
remiss våren 2009, remissyttrandena har kommenterats i ett särskilt
PM, Sammanställning av kommentarer med anledning av inkomna
yttranden över remiss – aktualisering av Sundsvalls kommun
översiktsplan.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2009-09-14 § 742
• Koncernstabens skrivelser 2009-08-11 och 2009-08-17
• Kartor: Naturreservat i Sundsvalls kommun, mars 2009, Natura
2000, april 2009 samt Riksintresse, område för yrkesfiske och
område av intresse för sjöfarten (bifogades även i färg)
• Sammanställning av kommentarer och förslag 2009-08-18
• Sammanställning av ställningstaganden i gällande översiktsplan
2005
––––
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Dnr 213/09 042

§ 612 Årsredovisning 2008 samt ansvarsfrihet för
styrelsen för samordningsförbundet i Sundsvall
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

bordlägga ärendet.

Bakgrund
Enligt lagen om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet
skall styrelsen svara för samordningsförbundets räkenskaper och
årligen inom tre månader från räkenskapsårets slut upprätta årsbokslut
och årsredovisning. Lagen om kommunal redovisning ska gälla i
tillämpliga delar. Samordningsförbundet i Sundsvall har upprättat
årsredovisning för 2008 och förbundets revisorer har avgivit en
revisionsberättelse.
Överläggning
Årsredovisningen för samordningsförbundet i Sundsvall för 2008
saknas i utskicket av handlingar varför ärendet bordläggs till
kommunfullmäktiges sammanträde i oktober.
Jäv
Per Wahlberg (M) och Eva Lohman (M) anmäler jäv.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2009-09-14 § 743
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-06-15
• Revisionsberättelse för samordningsförbundet i Sundsvall,
avseende år 2008, 2009-06-02
• Revisionsrapport för Samordningsförbundet i Sundsvall år 2008,
juni 2009
––––
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Dnr 444/09 252

§ 613 Förvärv av fastigheten Korsta 7:54, Skön
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

förvärva fastigheten Korsta 7:54 av Urban Ekström för en
köpeskilling på 1 150 000 kronor,

att

tillföra stadsbyggnadsnämndens investeringsbudget för 2009,
1 150 000 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 7:54 önskar att kommunen förvärvar
fastigheten i Petersvik. Anledningen till stadsbyggnadsnämndens
förslag att förvärva fastigheten Korsta 7:54, 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 1 150 000 kronor.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2009-09-14 § 749
• Koncernstabens skrivelse 2009-07-03
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2009-06-17 § 156 med bilagor
––––
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Dnr 69/09 007

§ 614 Bestämmelser om kommunalt bidrag till drift
och underhåll av enskild väg med statsbidrag
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna förslag till tillägg till bestämmelserna om kommunalt
bidrag till drift och underhåll av enskild väg med stadsbidrag i
enlighet med stadsbyggnadsnämndens förslag 2009-04-22 § 69.

Bakgrund
Kommunrevisionen har genom revisionsbyrån KPMG Bohlins AB
granskat stadsbyggnadsnämndens åtgärder med anledning av kommunfullmäktiges beslut 2004-09-27 om nya bestämmelser för kommunalt
bidrag till enskilda vägar. I rapporten rekommenderar revisorerna att
bestämmelserna om kommunalt bidrag till enskild väghållning tydliggörs avseende när olika bidragsnivåer tillämpas och om bidrag under
15 % ska vara möjligt att betala ut samt att regelverket uppdateras med
de förändringar som antogs i samband med att regelverket fastställdes.
Stadsbyggnadsnämnden har föreslagit kommunfullmäktige besluta om
förändring av regelverket.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2009-09-14 § 750
• Koncernstabens skrivelse 2009-08-10
• Kommunal författningssamling för Sundsvalls kommun, bestämmelser om kommunalt bidrag till byggande och iståndsättande
av enskild väg
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2009-04-22 § 69
• Stadsbyggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2009-04-01 § 71
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2009-02-24
––––
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Dnr 510/09 003

§ 615 Bolagsspecifika ägardirektiv för Sundsvalls
kommuns bolag
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna förslaget till bolagsspecifika ägardirektiv för
Sundsvalls kommuns bolag daterade augusti 2009,

att

upphäva dokumentet bolagsspecifika ägardirektiv daterat
oktober 2005.

Bakgrund
De föreslagna bolagsspecifika ägardirektiven för Sundsvalls kommuns
bolag är framtagna efter ett omfattande arbete under våren kring ägarstyrningsfrågor. I detta arbete har såväl representanter för ägaren,
koncernledningen som dotterbolagens ledningar deltagit. Ägarpolicyn
som fastställdes av kommunfullmäktige juni 2009 var det första steget
mot en förbättrad ägarstyrning. Detta förslag till bolagsspecifika ägardirektiv kompletterar den tidigare fastställda ägarpolicyn. De bolagsspecifika ägardirektiven ska årligen revideras i samband med MRPprocessen.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2009-09-14 § 751
• Koncernstabens skrivelse 2009-09-08 om revidering av
dokumentet bolagsspecifika ägardirektiv
• Koncernstabens skrivelse 2009-08-13, reviderad 2009-09-14
• Förslag till Bolagsspecifika ägardirektiv i helägda bolag, 28
september 2009
• Ägarpolicy för Sundsvalls kommuns bolag, fastställd av kommunfullmäktige 2009-06-15 § 593
• Skiss ”Stadsbackenkoncernen”, daterad 2009-09-14
––––
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Dnr 427/019 252

§ 616 Fusion mellan Studentbostäder i Sundsvall
AB (StuBo) och Mitthem AB
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna fusionen mellan Studentbostäder i Sundsvall AB
(StuBo) och Mitthem AB.

Bakgrund
Studentbostäder i Sundsvall AB (StuBo) och Mitthem AB vill genomföra en fusion. I enlighet med bolagsordningarna ska kommunfullmäktige ges tillfälle att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten
som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.
Jäv
Sigge Godin (FP) och Tom Emanuelz (M) anmäler jäv.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2009-09-14 § 752
• Koncernstabens skrivelse 2009-08-13
• Stadsbacken AB:s styrelseprotokoll 2009-08-12 § 61
• Skrivelse från Mitthem AB 2009-08-06
• Mitthem AB:s styrelseprotokoll 2009-01-28
––––
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Dnr 445/09 315

§ 617 Ändring av felparkeringsavgifter
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

fastställa följande regler om felparkeringsavgift i Sundsvalls
kommun:
Felparkeringsavgiften skall vara
• 1 000 kronor vid överträdelse av lokal trafikföreskrift
rörande villkor att parkering av fordon endast får ske med
särskilt parkeringstillstånd för rörelsehindrade
• 500 kronor vid överträdelse av lokal trafikföreskrift rörande
föreskrifter som meddelats om avgiftsbelagd parkering
• 500 kronor vid överträdelse av lokal trafikföreskrift rörande
längsta uppställningstid för parkering av fordon
• 500 kronor vid överträdelse av lokal trafikföreskrift rörande
datumparkering
• 800 kronor vid överträdelse av andra föreskrifter rörande
parkering eller stannande av fordon

att

de ändrade avgifterna för felparkering skall gälla från och med
2010-01-01, varvid av kommunfullmäktige 2002-12-16 antagna
regler om felparkeringsavgift samtidigt skall upphöra att gälla.

Bakgrund
Stadsbyggnadsnämnden har föreslagit kommunfullmäktige att höja avgifterna för felparkering från nuvarande 200-700 kronor till 500-1 000
kronor. Den högsta avgiften gäller vid parkering utan giltigt tillstånd på
parkeringsplats för rörelsehindrade. Bakgrunden till förslaget har uppgivits vara att många parkeringsplatser i centrala Sundsvall används på
fel sätt av brukarna.
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Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2009-09-14 § 753
• Koncernstabens skrivelse 2009-07-31
• Kommunal författningssamling för Sundsvalls kommun, regler om
felparkeringsavgifter i Sundsvalls kommun
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2009-06-17 § 132 med bilaga
––––
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Dnr 433/09

§ 618 Ändring i bolagsordning för ServaNet AB
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna av Sundsvall Elnät AB lämnat förslag till ny
bolagsordning för ServaNet AB, org.nr. 556765-9296.

Bakgrund
Kommunfullmäktige har tidigare godkänt bolagsordning för ServaNet
AB. Den registrerade bolagsordningens uppgifter om aktiekapital och
antal aktier stämmer inte överens med uppgifterna i aktieägaravtalet
varför ett förslag till ny bolagsordning har upprättats.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2009-09-14 § 754
• Koncernstabens skrivelse 2009-08-11
• Stadsbacken AB:s styrelseprotokoll 2009-05-20 § 44 inkl. bilagor
––––
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Dnr 305/09 003

§ 619 Reviderat reglemente för stadsbyggnadsnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

fastställa nytt reglemente för stadsbyggnadsnämnden enligt
nämndens förslag 2009-05-13 § 113.

Bakgrund
Under de senaste åren har flera beslut fattats i kommunfullmäktige om
flyttning av verksamheter och verksamhetsdelar mellan olika nämnder
utan att fullmäktige samtidigt beslutat om ändringar i de reglementen
som besluten gällt. Andra beslut och ändrad lagstiftning har även
medfört behov av justeringar. Med anledning härav har kommunfullmäktige tidigare beslutat om nya reglementen för bl.a. kommunstyrelsen, socialnämnden samt barn- och utbildningsnämnden. En översyn av
reglementet för stadsbyggnadsnämnden har resulterat i att förslag till
nytt reglemente har upprättats.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2009-09-14 § 755
• Koncernstabens skrivelse 2009-07-29
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2009-05-13 § 113
• Förslag till ny lydelse av reglemente för stadsbyggnadsnämnden
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2009-04-22 § 88
• Stadsbyggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2009-04-01 § 100
med stadsbyggnadskontorets skrivelse 2009-03-24
––––
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Dnr 304/09 003

§ 620 Reviderat reglemente för lantmäterinämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

fastställa nytt reglemente för lantmäterinämnden enligt
nämndens förslag 2009-04-22 § 8.

Bakgrund
Nuvarande reglemente för lantmäterinämnden antogs av kommunfullmäktige 1996-12-16, § 375. För att på ett mer klarläggande sätt
beakta gällande lagstiftning inom området för kommunal lantmäterimyndighet samt för att ge ett med andra reglementen likartad utformning, föreligger behov att revidera reglementet. Ett förslag till nytt
reglemente har upprättats.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2009-09-14 § 756
• Koncernstabens skrivelse 2009-07-29
• Lantmäterinämndens protokoll 2009-04-22 § 8
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2009-04-14
• Förslag till ny lydelse av reglemente för lantmäterinämnden
––––
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Dnr 376/09 241

§ 621 Upphävande av detaljplan för del av Nolby
(ny E4-sträckning) Njurunda, Sundsvalls
kommun
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

anta stadsbyggnadsnämndens förslag 2009-06-17 § 165 att upphäva del av detaljplan för del av Nolby, för ny E4-sträckning.

Bakgrund
I arbetet med att skapa förutsättningar för byggandet av en ny E4
Sundsvall pågår för närvarande ett planeringsarbete i samverkan mellan
Vägverket Region Mitt och Sundsvalls kommun. Vägverket arbetar på
framtagandet av arbetsplaner vilka i aktuell tidplan ska ställas ut i
augusti 2009 och förväntas gå till fastställelseprövning senare under
året. Arbetsplanerna får vid fastställelseprövning inte stå i strid med
gällande detaljplaner. Syftet med detta förslag till upphävande, är att
gällande detaljplaner inte ska stå i konflikt med Vägverkets kommande
arbetsplan för ny E4 söder om och igenom Sundsvall.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2009-09-14 § 757
• Koncernstabens skrivelse 2009-07-15
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2009-06-17 § 165
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2009-06-09
• Länsstyrelsen Västernorrlands läns samrådsyttrande 2008-10-17
• Antagande av upphävande av detaljplan för del av Nolby (ny E4sträckning) Njurunda, Sundsvalls kommun
––––
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Dnr 379/09 214

§ 622 Upphävande av detaljplan för del av Stockvik
(ny E4-sträckning) Njurunda, Sundsvalls
kommun
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

anta stadsbyggnadsnämndens förslag 2009-06-17 § 164 att upphäva del av detaljplan för del av Stockvik, för ny E4-sträckning.

Bakgrund
I arbetet med att skapa förutsättningar för byggandet av en ny E4
Sundsvall pågår för närvarande ett planeringsarbete i samverkan mellan
Vägverket Region Mitt och Sundsvalls kommun. Vägverket arbetar på
framtagandet av arbetsplaner vilka i aktuell tidplan ska ställas ut i
augusti 2009 och förväntas gå till fastställelseprövning senare under
året. Arbetsplanerna får vid fastställelseprövning inte stå i strid med
gällande detaljplaner. Syftet med detta förslag till upphävande, är att
gällande detaljplaner inte ska stå i konflikt med Vägverkets kommande
arbetsplan för ny E4 söder om och igenom Sundsvall.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2009-09-14 § 758
• Koncernstabens skrivelse 2009-07-15
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2009-06-17 § 164
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2009-06-09
• Länsstyrelsen Västernorrlands läns samrådsyttrande 2008-10-17
• Antagande av upphävande av detaljplan för del av Stockvik (ny
E4-sträckning) Njurunda, Sundsvalls kommun
––––
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Dnr 377/09 214

§ 623 Upphävande av detaljplan för del av
Bredsand (ny E4-sträckning) Njurunda,
Sundsvalls kommun
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

anta stadsbyggnadsnämndens förslag 2009-06-17 § 163 att upphäva del av detaljplan för del av Bredsand, för ny E4-sträckning.

Bakgrund
I arbetet med att skapa förutsättningar för byggandet av en ny E4
Sundsvall pågår för närvarande ett planeringsarbete i samverkan mellan
Vägverket Region Mitt och Sundsvalls kommun. Vägverket arbetar på
framtagandet av arbetsplaner vilka i aktuell tidplan ska ställas ut i
augusti 2009 och förväntas gå till fastställelseprövning senare under
året. Arbetsplanerna får vid fastställelseprövning inte stå i strid med
gällande detaljplaner. Syftet med detta förslag till upphävande, är att
gällande detaljplaner inte ska stå i konflikt med Vägverkets kommande
arbetsplan för ny E4 söder om och igenom Sundsvall.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2009-09-14 § 759
• Koncernstabens skrivelse 2009-07-15
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2009-06-17 § 163
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2009-06-09
• Länsstyrelsen Västernorrlands läns samrådsyttrande 2008-10-17
• Antagande av upphävande av detaljplan för del av Bredsand (ny
E4-sträckning) Njurunda, Sundsvalls kommun
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Dnr 380/09 214

§ 624 Upphävande av hela och delar av detaljplaner samt fastighetsplan för del av
Skönsmon/Kubikenborg (ny E4-sträckning)
Skönsmon, Sundsvalls kommun
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

anta stadsbyggnadsnämndens förslag 2009-06-17 § 162 att upphäva hela och delar av detaljplaner samt fastighetsplaner för del
av Skönsmon/Kubikenborg, för ny E4-sträckning.

Bakgrund
I arbetet med att skapa förutsättningar för byggandet av en ny E4
Sundsvall pågår för närvarande ett planeringsarbete i samverkan mellan
Vägverket Region Mitt och Sundsvalls kommun. Vägverket arbetar på
framtagandet av arbetsplaner vilka i aktuell tidplan ska ställas ut i
augusti 2009 och förväntas gå till fastställelseprövning senare under
året. Arbetsplanerna får vid fastställelseprövning inte stå i strid med
gällande detaljplaner. Syftet med detta förslag till upphävande, är att
gällande detaljplaner inte ska stå i konflikt med Vägverkets kommande
arbetsplan för ny E4 söder om och igenom Sundsvall.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2009-09-14 § 760
• Koncernstabens skrivelse 2009-07-15
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2009-06-17 § 162
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2009-06-09
• Länsstyrelsen Västernorrlands läns samrådsyttrande 2008-10-17
• Antagande av upphävande av hela och delar av detaljplaner samt
fastighetsplan för del av Skönsmon/Kubikenborg (ny E4-sträckning) Skönsmon, Sundsvalls kommun
––––
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Dnr 378/09 214

§ 625 Upphävande av hela och delar av detaljplaner samt fastighetsplan för del av
Skönsberg (ny E4-sträckning) Skön,
Sundsvalls kommun
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

anta stadsbyggnadsnämndens förslag 2009-06-17 § 161 att upphäva hela och delar av detaljplaner samt fastighetsplaner för del
av Skönsberg, för ny E4-sträckning.

Bakgrund
I arbetet med att skapa förutsättningar för byggandet av en ny E4
Sundsvall pågår för närvarande ett planeringsarbete i samverkan mellan
Vägverket Region Mitt och Sundsvalls kommun. Vägverket arbetar på
framtagandet av arbetsplaner vilka i aktuell tidplan ska ställas ut i
augusti 2009 och förväntas gå till fastställelseprövning senare under
året. Arbetsplanerna får vid fastställelseprövning inte stå i strid med
gällande detaljplaner. Syftet med detta förslag till upphävande, är att
gällande detaljplaner inte ska stå i konflikt med Vägverkets kommande
arbetsplan för ny E4 söder om och igenom Sundsvall.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2009-09-14 § 761
• Koncernstabens skrivelse 2009-07-15
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2009-06-17 § 161
• Stadsbyggnadsnämndens skrivelse 2009-06-09
• Länsstyrelsen Västernorrlands läns yttrande 2009-05-05
• Antagande av upphävande av hela och delar av detaljplaner samt
fastighetsplan för del av Skönsberg (ny E4-sträckning) Skön,
Sundsvalls kommun
––––
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Dnr 105/05 030

§ 626 Enskild motion (KD) om ”Använd klarspråk”
inkl redogörelse för motionens handläggning
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

bordlägga ärendet.

Bakgrund
I den enskilda motionen (KD) föreslås att ett språkvårdsprojekt, liknande det i Norrköping, ska startas i Sundsvalls kommun. Motionen har
tidigare återremitterats av kommunfullmäktige, detta för att invänta då
pågående diskussioner om behandling av motioner.
Överläggning
Hans Brynielsson (KD) yrkar på bordläggning då motionären inte är
närvarande vid sammanträdet.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2009-09-14 § 764
• Koncernstabens skrivelse 2009-07-22
• Kommunfullmäktiges protokoll 2008-09-29 § 410
• Kommunstyrelsens protokoll 2008-09-15 § 504
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-07-29
• Kommunstyrelsens protokoll 2008-06-02 § 461
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-02-13, reviderad
2008-05-14
• Motion (KD) ”Använd klarspråk”
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Dnr 152/08 030

§ 627 Motion (FP) ”Gör Sundsvall till en mer
intressant konststad”
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

avslå motionen.

Bakgrund
I motionen yrkas att kommunen, gärna genom ett EU-projekt, startar ett
konstprojekt med syfte att stärka Sundsvall sim konststad. Kultur- och
fritidsnämnden har föreslagit att motionen ska avslås.
Överläggning
Lars Persson (FP), Magnus Sjödin (M), Karl-Erik Lundin (KD) och
Reinhold Hellgren (C) yrkar bifall till motionen.
Leif Nilsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden förklarar att det finns två förslag till beslut, dels Lars
Persson m fl förslag och dels kommunstyrelsens förslag. Han ställer
proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2009-09-14 § 765
• Koncernstabens skrivelse 2009-07-29
• Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2008-05-21 § 58 med kulturoch fritidskontorets skrivelse 2008-04-29
• Motion (FP) ”Gör Sundsvall till en mer intressant konststad”
––––
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Dnr 481/07 030

§ 628 Motion (C) om tillgängliga lekparker för
rörelsehindrade barn och funktionshindrade
föräldrar
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

motionen ska anses besvarad.

Bakgrund
I motionen yrkas att alla kommunens lekplatser på sikt ska göras tillgängliga för rörelsehindrade. Motionen har av kommunfullmäktige
återremitterats till kommunstyrelsen, detta för att avvakta utfallet av då
pågående diskussion om motioners behandling.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2009-09-14 § 766
• Koncernstabens skrivelse 2009-07-24
• Kommunfullmäktiges protokoll 2008-09-29 § 408
• Kommunstyrelsens protokoll 2008-09-15 § 502
• Samordningsutskottets protokoll 2008-08-26 § 292
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-05-16
• Fastighetsnämndens protokoll 2007-12-20 § 139
• Fastighetskontorets skrivelse 2007-11-26
• Motion (C) ”Tillgängliga lekparker”
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Dnr 476/07 030

§ 629 Motion (M) om nytt regelverk för uteservering
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

motionen ska anses besvarad.

Bakgrund
I motionen yrkas att det görs en översyn av regelverket för uteserveringar i Sundsvall och att det införs en enhetlig och rättvis taxenivå för
mark och parkeringsytor ianspråktagna för uteserveringar sommartid.
Motionen har återremitterats av kommunfullmäktige för att invänta
resultatet av då pågående diskussion om hur motioner ska behandlas.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2009-09-14 § 767
• Koncernstabens skrivelse 2009-07-24
• Kommunfullmäktiges protokoll 2008-09-29 § 407
• Kommunstyrelsens protokoll 2008-09-15 § 501
• Samordningsutskottets protokoll 2008-08-26 § 291
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-07-30
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2008-06-25
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2008-06-18 § 159
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2008-06-11
• Motion (M) ”Nytt regelverk för uteservering”
––––
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Dnr 522/07 030

§ 630 Enskild motion (C) om pendlarparkeringar i
Sundsvalls Kommun
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

konstatera att ärendet har beretts enligt gällande regelverk,

att

avslå motionen.

Bakgrund
Motionen ”Dags för pendlarparkeringar i Sundsvall” återremitterades
av kommunfullmäktige 2008-05-26 med motiveringen att det var oklart
hur den hade beretts av kommunstyrelsen. Det har kunnat konstateras
att beredningen skett i enlighet med Kommunallagens krav.
Överläggning
Linnéa Kjellman (C) yrkar bifall till motionen.
Leif Nilsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden förklarar att det finns två förslag till beslut, dels Linnéa
Kjellmans förslag och dels kommunstyrelsens förslag. Han ställer
proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig samtliga ledamöter från Centerpartiet,
nämligen Maj-Louise Englund, Reinhold Hellgren, Anette D Martins,
Yvonne Flodén, Mats Mehlin, Linnéa Kjellman.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2009-09-14 § 769
• Koncernstabens skrivelse 2009-07-22
• Kommunfullmäktiges protokoll 2008-05-26 § 362
• Kommunstyrelsens protokoll 2008-05-12 § 430
• Samordningsutskottets protokoll 2008-04-22 § 240
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• Stadsbyggnadskontorets skrivelser 2008-03-19, rev 2008-04-15
och 2008-10-20
• Motion (C) ”Dags för pendlarparkeringar i Sundsvall”
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Dnr 401/09 031

§ 631 Interpellation till kommunstyrelsens
ordförande Anita Bdioui (S) från Johnny
Skalin (SD) om rätten till fri åsiktsbildning
Med kommunfullmäktiges medgivande framställde Johnny Skalin (SD)
den 15 juni 2009 en interpellation till kommunstyrelsens ordförande
Anita Bdioui (S) om rätten till fri åsiktsbildning.
Anita Bdioui (S), ordförande för kommunstyrelsen, lämnar svar på
interpellationen.
Därefter följer interpellationsdebatt.
Underlag
• Kommunfullmäktiges protokoll 2009-06-15 § 602
• Interpellationssvar från Anita Bdioui (S), inlämnad 2009-08-25
• Interpellation från Johnny Skalin (SD), inlämnad 2009-06-15
––––
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Dnr 591/09 032

§ 632 Fråga till kommunstyrelsens ordförande
Anita Bdioui (S) från Lars Persson (FP) om
efterlevnaden av kommunens inköpsstopp
Med kommunfullmäktiges medgivande framställer Lars Persson (FP)
en fråga till kommunstyrelsens ordförande Anita Bdioui (S) om efterlevnaden av kommunens inköpsstopp.
Anita Bdioui (S), ordförande för kommunstyrelsen, besvarar frågan vid
kommande fullmäktigesammanträde.
Underlag
• Fråga från Lars Persson (FP), inlämnad 2009-09-11
––––
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Dnr 401/09 031

§ 633 Interpellation till socialnämndens ordförande
Lena Österlund (S) från Maria Lilja (FP) om
”Vad gör vi med kärnverksamheten?”
Med kommunfullmäktiges medgivande framställer Maria Lilja (MP) en
interpellation till socialnämndens ordförande Lena Österlund (S) om
”Vad gör vi med kärnverksamheten?”.
Lena Österlund (S), ordförande för socialnämnden, besvarar interpellationen vid kommande fullmäktigesammanträde.
Underlag
• Interpellation från Maria Lilja (FP), inlämnad 2009-09-24 rubriken läses upp
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Dnr 6/09 006

§ 634 För kännedom
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
lägga ärendena till handlingarna.

att

Ärenden
• Förteckning över motioner som förhandsremitteras till kommunstyrelsen – enligt 30 § arbetsordningen för kommunfullmäktige i
Sundsvall
Kommunsekreteraren meddelar att följande motioner lämnats in till
dagens sammanträde:
Motion (SD) om att se över rutinerna inom socialtjänsten
Motion (S), (V) och (MP) om Återkommande rapport om trygghet i
Sundsvall
•

Ekonomiavdelningens redovisning av förbrukningen av anslaget till
kommunfullmäktiges förfogande för oförutsedda behov 2009-09-15

• Information om järnvägen genom Sundsvalls centrum
(KS 208/09 210)
• Fastighetsnämndens protokoll den 29 april 2009 § 38 om Svar på
revisionsrapport: Fastighetsnämndens och stadsbyggnadsnämndens
åtgärder med anledning av fullmäktiges beslut om besparingsåtgärder (KS 025/09 007)
• Socialnämndens protokoll den 17 juni 2009 § 105 om Uppföljning
av 2005 års granskning av intern kontroll av verksamheten samt
socialtjänstens svar på revisionsrapport (daterad 090527) med
kvalitetsplan 2009 om Kvalitetssystem för socialtjänsten
(KS 180/06 007)
• Socialnämndens protokoll den 17 juni 2009 § 117 om Revisionsrapport ”Säkerställande av kvalitet i familjehem och kontaktfamiljer” (KS 225/09 007)
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