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Tid
Ajournering

Kl. 14.00 – 17.05
15.05 – 15.30

Plats

Kommunfullmäktigesalen i kommunhuset, Norrmalmsgatan 4

Beslutande

Närvarande ledamöter och ersättare enligt bilaga 1

Sekreterare

Johan Forssell

Justeras

2009-10-26

Underskrifter

Marianne Sjöblom
ordförande

Johan Forssell
sekreterare

Kim G Ottosson
Justerare

Jan Björnefax
Justerare

Protokollet omfattar §§ 641- 642, 647 som justeras omedelbart.
Paragraferna 635 – 640, 643 – 646 samt 648 – 653 återfinns i separat
protokoll.
Det antecknas till protokollet att dagordningens punkt 7 och punkt 8
byter plats.
Bevis/anslag
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Avser sammanträde med

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum

Justeringsdatum

Anslagsdatum

2009-10-26

2009-10-26

2009-10-27

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

Koncernstabens kansli
Anslaget tas ned tidigast

Enligt uppdrag (namnteckning)

2009-11-23
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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 Kim G Ottosson med Ulla-Britt Lagergren som
ersättare och Jan Björnefax med Jan-Olov Sellén som ersättare.
––––
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Dnr 295/09 024

§ 641 Hantering av framtida pensionskostnader
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

Ordförandens sign

Justerandes sign

att

godkänna upprättade bolagsordning, och aktieägaravtal för
Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB
(Kommungaranti),

att

godkänna att Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB
(Kommungaranti) används för att teckna garantiförsäkring,

att

godkänna att Sundsvall kommun förvärvar 7 500 aktier (50 %)
genom en riktad nyemission från Kommungaranti Skandinavien
Försäkrings AB (Kommungaranti) till ett nominellt värde av 7
500 000 kronor,

att

anta Kommungarantis erbjudande om att teckna garantiförsäkring,

att

avsätta sammanlagt 580 000 000 kronor i engångsinbetalning för
genomförandet av finansieringen för nyemission och
garantiförsäkring,

att

finansiera engångsinbetalningen genom egna medel,

att

godkänna att bolagets tillgångar placeras enligt Kommungaranti
Skandinavien Försäkrings AB (Kommungaranti) fastställda
placeringsreglemente eller återlån till egna kommunen, samt

att

medel som kommer kommunen tillgodo från Kommungaranti i
form av skadeutbetalningar eller vid likvidation ovillkorligen
ska användas för att möta nuvarande och framtida
pensionsutbetalningar.
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Bakgrund
Kostnaden för de anställdas kollektivavtalade pensioner är en fråga som
behandlats på särskilt sätt i den kommunala sektorn. Till skillnad från
de privata arbetsgivarna har kommuner och landsting inte behövt
reservera medel för sina anställdas pension. Sektorns beskattningsrätt
har gjort det möjligt att man inte fonderat medel för avtalspensioner
utan tillämpat ett fördelningssystem, där dagens skattebetalare betalar
för dagens pensionärer. Det har därför uppkommit en omfattande
pensionsskuld i sektorn. De närmaste åren kommer utbetalningarna
vara omfattande, varför ett förslag till lösning via ett försäkringsbolag
tagits fram.
Överläggning
Magnus Sjödin (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Jäv
Mats Johan Adner (M) och Peder Björk (S) anmäler jäv.
Omedelbar justering
Paragrafen justeras omedelbart.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2009-10-12 § 773
• Koncernstabens skrivelse 2009-09-29
• Koncernstabens PM 2009-08-12
• Erbjudande Garantiförsäkring från Kommungaranti Skandinavien
Försäkrings AB
• Bolagsordning för Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB
• Aktieägaravtal för aktieägare i Kommungaranti Skandinavien
Försäkrings AB
• Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Kommungaranti
Skandinavien Försäkrings AB 2009-10-01
––––
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Dnr 2/09 102

§ 642 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

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

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

att

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

att

till ny ersättare i Kommunförbundet Västernorrland (Länsförbund)
efter Leif Nilsson (S) för återstående del av valperioden utse Anders
Hedenius (S), Västbovägen 5, 862 41 Njurunda,

att

bifalla Sven Bodins (M) avsägelse av uppdragen fr.o.m. 2009-11-01
som ledamot i service och tekniknämnden och ersättare i kommunfullmäktige,

att

hos länsstyrelsen ansöka om röstsammanräkning för att utse ny
ersättare i kommunfullmäktiges 3:e valkrets för Moderata Samlingspartiet,

att

till ny ledamot i service och tekniknämnden efter Sven Bodin (M)
för återstående del av valperioden utse nuvarande ersättaren IngaBritta Karlsson (M), Sågbyggargatan 9, 853 56 Sundsvall,
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att

till ny ersättare i service och tekniknämnden efter Inga-Britta
Karlsson (M) för återstående del av valperioden utse Pär Ahlberg
(M), Ekorrstigen 2, 852 40 Sundsvall,

att

bifalla Mikael Westins (S) avsägelse av uppdraget som ledamot i
Kommunförbundet Västernorrland (Länsförbund),

att

till ny ledamot i Kommunförbundet Västernorrland (Länsförbund)
efter Mikael Westin (S) för återstående del av valperioden utse
nuvarande ersättaren Ewa Back (S), Östermalmsgatan 23 D, 854 60
Sundsvall.

att

till ny ersättare i Kommunförbundet Västernorrland (Länsförbund)
efter Ewa Back (S) för återstående del av valperioden utse Elisabeth
Unander (S), Storgatan 33, 852 30 Sundsvall,

att

till ledamöter i styrelsen för Kommungaranti Skandinavien
Försäkrings AB utse:
Mats Johan Adner (M), Sparvhögsvägen 10, 856 51 Sundsvall
Peder Björk (S), Jaktfalksvägen 7, 856 51 Sundsvall
Jonas Borg (Koncernstaben), Västra Radiogatan 24 A, 854 61
Sundsvall

att

bifalla Pär Hammarbergs (FP) avsägelse av uppdragen som ledamot
i kommunfullmäktige och ersättare i kommunstyrelsen,

att

hos länsstyrelsen ansöka om röstsammanräkning för att utse ny
ledamot i kommunfullmäktiges 2:a valkrets för Folkpartiet
Liberalerna,

att

bifalla Mats Lundahls (S) avsägelse av uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige,

att

hos länsstyrelsen ansöka om röstsammanräkning för att utse ny
ersättare i kommunfullmäktiges 1:a valkrets för Arbetarepartiet
Socialdemokraterna,

att

till ny nämndeman vid Sundsvalls Tingsrätt efter Marie Sahlén
(MP) för återstående del av valperioden utse Monica Engqvist,
Hallsjö 428, 864 91 Matfors.

Bakgrund
Ulla Näsman befriades av kommunfullmäktige 2009-02-23 § 506 från
uppdraget som ledamot i ideella föreningen Norra Berget.
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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 uppdraget som ledamot i kommunens handikappråd.
Marie Sahlén (MP) befriades av kommunfullmäktige 2009-09-28
§ 607 från uppdraget som nämndeman vid Sundsvalls Tingsrätt.
Anna-Karin Westberg (S) befriades av kommunfullmäktige
2009-09-28 § 607 från uppdraget som ersättare i socialnämnden.
Anders Källman (S) befriades av kommunfullmäktige 2009-09-28
§ 607 från uppdraget som nämndeman vid Sundsvalls Tingsrätt.
Sven Bodin (M) har avsagt sig uppdragen som ledamot i service och
tekniknämnden samt ersättare i kommunfullmäktige.
Mikael Westin (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i Kommunförbundet Västernorrland (Länsförbund).
Pär Hammarberg (FP) har avsagt sig uppdragen som ledamot i
kommunfullmäktige och ersättare i kommunstyrelsen.
Mats Lundahl (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige.
Jäv
Mats Johan Adner (M) och Peder Björk (S) anmäler jäv.
Omedelbar justering
Paragrafen justeras omedelbart.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-10-13, rev 2009-10-26
––––
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Dnr 310/09 532

§ 647 Genomförande- och finansieringsavtal Sundsvalls hamns anslutning till Ådalsbanan
i Maland, upprustning och elektrifiering av
Tunadalsbanan, kombiterminal samt
anslutningsspår till Ortvikens pappersbruk
och Tunadalssågen
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna ”genomförande- och finansieringsavtal – Sundvalls
hamns anslutning till Ådalsbanan i Maland, upprustning och
elektrifiering av Tunadalsbanan, kombiterminal samt anslutningsspår till Ortvikens pappersbruk och Tunadalssågen”
daterad 2009-09-08,

att

uppdra åt kommunstyrelsen och Stadsbacken AB att ta fram ett
förslag till genomförande- och finansieringsplan för de åtgärder
som enligt ovanstående genomförande- och finansieringsavtal
åligger Sundsvalls kommun.

Bakgrund
Nuvarande lösning av järnvägs- och landsvägskommunikationer till och
från Sundsvalls hamn – Tunadalshamnen är olämplig varför kommunen
har fört diskussioner med Banverket, Länsstyrelsen Västernorrland och
SCA Forest Products för att hitta en lösning. Arbetet har resulterat i en
avsiktsförklaring och ett förslag till genomförande- och finansieringsavtal, dessa ska ligga till grund för det fortsatt arbetet.
Omedelbar justering
Paragrafen justeras omedelbart.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2009-10-12 § 784
• Koncernstabens skrivelse 2009-09-08
• Genomförande- och finansieringsavtal daterat 2009-09-30
• Kartskiss järnväg Maland – Ortviken 2009-09-07
• Kommunfullmäktiges beslut 2009-06-15 § 592
––––
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