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Tid
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Kl. 13.00-18.30
Kl. 15.00-15.30
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Kommunfullmäktigesalen i kommunhuset

Beslutande

Närvarande ledamöter och ersättare enligt bilaga 1

Sekreterare

Christel Öhgren

Justeras

2010-05-03

Underskrifter

Marianne Sjöblom
ordförande

Christel Öhgren
sekreterare

Leif Nilsson
Justerare

Mats Mehlin
Justerare

Protokollet omfattar §§ 749-753 och 755-786
Det noteras att paragraf 754 justeras omedelbart och återfinns i separat
protokoll.
Bevis/anslag
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Avser sammanträde med

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum

Justeringsdatum

Anslagsdatum

2010-04-26

2010-05-03

2010-05-04

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

Koncernstabens kansli
Anslaget tas ned tidigast

Enligt uppdrag (namnteckning)

2010-05-26
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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 Leif Nilsson med Lena Sjöberg som ersättare och Mats
Mehlin med Birgitta Rönnquist som ersättare.
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KS-2010-00050

§ 749 Information från styrgruppen för projektet ny
nämnd- och förvaltningsorganisation
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

notera informationen.

Bakgrund
Kommunfullmäktige har i mål och resursplan 2010 lämnat uppdraget om
att ett förslag till ny övergripande nämnds- och förvaltningsorganisation,
utifrån direktiv fastställda i kommunstyrelsen, ska tas fram.
Överläggning
Till dagens sammanträde har delar av styrgruppen bjudits in för att lämna
information om projektet.
Peder Björk (S), kommunstyrelsens vice ordförande, inleder informationen med att berätta om utgångspunkterna för projektet. Varför det
behövs en förändring och vilka problemen är. Därefter redogör han för
majoritetens förslag, dvs. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och
Miljöpartiet.
Magnus Sjödin (M), oppositionsråd, fortsätter därefter med att lämna
Allians för Sundsvalls förslag, dvs. Moderaterna, Folkpartiet, Centerparitet och Kristdemokraterna.
––––
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KS-2010-00017

§ 750 Allmänhetens frågestund
Ordföranden förklarar att det kommit in tre frågor från allmänheten till
dagens sammanträde.
• Lennart Lind frågar om det är försvarbart att ta ut en kostnad på 430
kronor för ett parkeringstillstånd för Miljöbil i Sundsvall? Tillståndet
gäller i två år.
Leif Nilsson, stadsbyggnadsnämndens ordförande, svarar att det är en
hanteringskostnad för administrationen av tillståndet. Övriga parkeringsoch trafiktillstånd följer Vägverkets priser och kostar drygt 600 kronor per
tillstånd, vilka gäller för enstaka tillfällen. Skulle man köpa ett vanligt
parkeringstillstånd för perioden så kostar det ungefär 15 000 kronor.
• Morgan Foss, slöjdlärare, frågar när S:t Olofsskolan kommer att få en
egen slöjdsal? Som det är idag förbereds lektionerna i det som en gång
var Nackstaskolans slöjdsal. Eleverna bussas från S:t Olofsskolan till
Skönsmons skola där lektionerna hålls.
Martin Johansson, barn- och utbildningsnämndens ordförande, svarar att
det i dagsläget inte finns några planer på att investera i en ny slöjdsal på
S:t Olofsskolan, utan samarbetet med Nacksta tidigare skola och
Skönsmons skola kommer att fortsätta.
• Fredde H frågar om det skulle vara möjligt att personligen få öronmärka en liten del av de pengar man betalar i skatt till projekt man
själv tycker att det borde satsas på. Då Sundsvall har ett högt skattetryck skulle det kännas mycket bättre om man kunde bestämma över, i
alla fall, en liten del av de pengar man måste ge. Förmodligen blir det
inte så stor skillnad, men det kanske skulle ge en indikation på vad
folk verkligen tycker är viktigast.
Peder Björk (S), kommunstyrelsens vice ordförande, svarar att välfärdssystemet bygger på att vi solidariskt finansierar välfärden. Om var och en
skulle få besluta över en del av pengarna så gör man delvis våld på den
representativa demokratin. Ytterst är det kommunfullmäktige som har att
göra dessa prioriteringar. Men det är intressant att se hur vi politiker på ett
bättre sätt kan föra en dialog med Sundsvalls medborgare rörande hur
medlen ska fördelas.
––––
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KS-2010-00018

§ 751 Korta frågor - korta svar
• Habib Effati (V) frågar om den metod som barn- och utbildning
använder för att fördela resurser till de olika skolorna.
Martin Johansson (S), barn- och utbildningsnämndens ordförande, berättar
om den resursfördelningsmodell som det arbetas utifrån och varför de har
valt denna modell.
• Hans Forsberg Svensson (C) frågar hur stor besparing som kunnat
göras på saltning och sandning, denna snörika vinter.
Bodil Hansson (S), service- och tekniknämndens ordförande, svarar att
kostnaden för den gångna vintern landar på drygt 300 000 kronor och för
två år sedan låg motsvarande kostnad på 1 300 000 kronor. Då sandupptagningen fortfarande pågår finns det ännu inte några uppgifter om kostnaderna för detta, men det har varit en gynnsam vinter gällande kostnaderna för sandning och saltning.
––––
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KS-2010-00050

§ 752 Tema: Information om det drogpolitiska
programmet
Dagens tema om det drogpolitiska programmet inleds av miljönämndens
ordförande Sverker Ottosson (MP).
Därefter berättar IOGT-NTO:s representanter Marianne Wasserman och
Anna Carlstedt, förbundsordförande, om IOGT-NTO och dess verksamhet.
Efter informationen ges ledamöterna möjlighet att ställa frågor.
––––
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KS-2010-00123

§ 753 Livsmiljöbokslut för Sundsvalls kommun 2009
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

efter revidering enligt dagens sammanträde, godkänna
Livsmiljöbokslut 2009,

att

2010 års Livsmiljöbokslut ska utgöra en fördjupad utvärdering
av kommunens arbete för god livsmiljö under perioden 20072010 inklusive de planer och program som ska återrapporteras i
Livsmiljöbokslutet, enligt samordningsutskottets beslut
2007-09-25 § 136,

att

2010 års Livsmiljöbokslut ska belysa livsmiljöbokslutet ur ett
jämställdhetsperspektiv.

Bakgrund
Livsmiljöbokslut 2009 är en sammanfattning och analys av de viktigaste
insatserna av kommunens arbete för minskad klimatpåverkan, god livsmiljö och bättre folkhälsa som gjorts under året. Statistik och uppföljningsrapporter redovisas utförligare i Livsmiljöbarometern. En separat
rapport som utgör en sammanställning av uppgifterna i Livsmiljöbarometern kommer att tas fram.
Överläggning
Miljönämndens ordförande Sverker Ottosson (MP) lämnar en information
om ärendet och avslutar med att yrka bifall till kommunstyrelsens förslag.
Lars Persson (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2010-04-12 § 953
• Koncernstabens skrivelse 2010-03-04
• Sundsvalls livsmiljöbokslut 2009
• Sundsvalls livsmiljöbarometer 2009, delas ut
––––
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KS-2010-00293

§ 755 Information om de kommunala bolagen
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

notera informationen.

Bakgrund
Till dagens sammanträde har Stadsbackenkoncernen bjudits in för att
lämna information om några av bolagen.
Överläggning
Lars-Erik Nyberg, ordförande i Stadsbacken AB, inleder informationen.
Han avslutar med att presentera de olika bolagens ordföranden och verkställande direktörer.
Stadsbacken AB
Lars-Erik Nyberg, ordförande
Stefan Söderlund, t.f. vd
Fokusera Utveckling Sundsvall AB
Gunnar Farm, ordförande
Åke Jonsson, vd
Mitthem AB
Fredd Sandberg, ordförande
Hans Selling, vd
Sundsvall Arena AB
Fredd Sandberg, ordförande
Maria Åslin, vd
Sundsvall Energi AB (koncern)
Reko Sundsvall AB
Kjell Andersson, ordförande
Anders Jonsson, vd
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Sundsvall Elnät AB
ServaNet AB
Kjell Andersson, ordförande
Göran Sörell, vd
Sundsvalls Hamn AB och Sundsvall Oljehamn AB
Hans Stenberg, ordförande
Håkan Hedlund, vd
Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling AB
Inger Svensson, ordförande
Peter Clemin, vd
Sundvall Vatten AB
Susanne Sundqvist, ordförande
Micael Löfqvist, vd
Efter presentationen inleder Micael Löfqvist, vd Sundsvall Vatten AB,
med att berätta om att ”KRYO:n” är på plats. KRYO är en världsunik
teknik för biogasframställning. Därefter berättar han om arbetet med nya
vatten- och avloppsledningar och dagvattendammar i samband med
byggandet av ny E4 genom Sundsvall.
Stefan Söderlund, t.f. vd Stadsbacken AB, berättar om bolagskoncernens
uppdrag och organisation samt viktiga händelser under året.
Hans Selling, vd Mitthem AB, presenterar två projekt, dels Integrationsprojekt övre Nacksta samt trygghetsboende på Alnö. Vidare pratar han
även om Norra Kajen.
I samband med informationen ges ledamöterna möjlighet att ställa frågor.
Beslutsunderlag
• Koncernstabens PM 2010-04-15
––––

Ordförandens sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Sekreterares sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida

2010-04-26

10

KS-2010-00174

§ 756 Årsredovisning 2009 för Sundsvall-Timrå
räddningstjänstförbund
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

bevilja förbundsdirektionen i Sundsvall-Timrå Räddningstjänstförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009 enligt revisorernas
förslag i revisionsberättelsen,

att

fastställa årsredovisning 2009 för Sundsvall-Timrå Räddningstjänstförbund.

Bakgrund
Sundsvall-Timrå Räddningstjänstförbund har överlämnat sin årsredovisning för 2009 till medlemskommunerna.
Jäv
Bodil Hansson (S), Claes Stockhaus (V), Ingrid Möller (MP), Per
Wahlberg (M), Håkan Byberg (S), Birgitta Rönnquist (KD) och Ewa Back
(S) anmäler jäv.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2010-04-12 § 922
• Koncernstabens skrivelse 2010-03-08
––––
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KS-2010-00180

§ 757 Årsredovisning 2009 för Sundsvall Energi AB
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

kommunens ombud till årsstämman i Sundsvall Energi AB, följer
revisorns förslag och tillstyrker styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2009.

Bakgrund
Styrelsen i Sundsvall Energi har överlämnat årsredovisning för 2009 till
Sundsvalls kommun. Syftet är att kommunfullmäktige inför bolagsstämman ska få del av revisorernas bedömning och med ledning av denna
kunna ge direktiv till stämmoombudet.
Jäv
Kjell B Andersson (S) anmäler jäv.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2010-04-12 § 923
• Koncernstabens skrivelse 2010-03-08
––––

Ordförandens sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Sekreterares sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida

2010-04-26

12

KS-2010-00181

§ 758 Årsredovisning 2009 för Fokusera Utveckling
Sundsvall AB
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

kommunens ombud till årsstämman i Fokusera Utveckling
Sundsvall AB, följer revisorns förslag och tillstyrker styrelsens
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2009.

Bakgrund
Styrelsen i Fokusera Utveckling Sundsvall AB har överlämnat årsredovisning för 2009 till Sundsvalls kommun. Syftet är att kommunfullmäktige inför bolagsstämman ska få del av revisorernas bedömning och
med ledning av denna kunna ge direktiv till stämmoombudet.
Jäv
Annicka Burman (V) anmäler jäv.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2010-04-12 § 924
• Koncernstabens skrivelse 2010-03-08
––––
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KS-2010-00182

§ 759 Årsredovisning 2009 för Reko Sundsvall AB
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

kommunens ombud till årsstämman i Reko Sundsvall AB, följer
revisorns förslag och tillstyrker styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2009.

Bakgrund
Styrelsen i Reko Sundsvall AB har överlämnat årsredovisning för 2009 till
Sundsvalls kommun. Syftet är att kommunfullmäktige inför bolagsstämman ska få del av revisorernas bedömning och med ledning av denna
kunna ge direktiv till stämmoombudet.
Jäv
Kjell B Andersson (S) anmäler jäv.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2010-04-12 § 925
• Koncernstabens skrivelse 2010-03-08
––––
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KS-2010-00183

§ 760 Årsredovisning 2009 för Mitthem AB
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

kommunens ombud till årsstämman i Mitthem AB, följer revisorns
förslag och tillstyrker styrelsens ledamöter och verkställande
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2009.

Bakgrund
Styrelsen i Mitthem AB har överlämnat årsredovisning för 2009 till
Sundsvalls kommun. Syftet är att kommunfullmäktige inför bolagsstämman ska få del av revisorernas bedömning och med ledning av denna
kunna ge direktiv till stämmoombudet.
Jäv
Tom Emanuelz (M) anmäler jäv.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2010-04-12 § 926
• Koncernstabens skrivelse 2010-03-08
––––
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KS-2010-00184

§ 761 Årsredovisning 2009 för Sundsvall Parkera AB
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

kommunens ombud till årsstämman i Sundsvall Parkera AB, följer
revisorns förslag och tillstyrker styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2009.

Bakgrund
Styrelsen i Sundsvall Parkera AB har överlämnat årsredovisning för 2009
till Sundsvalls kommun. Syftet är att kommunfullmäktige inför bolagsstämman ska få del av revisorernas bedömning och med ledning av denna
kunna ge direktiv till stämmoombudet.
Jäv
João Pinheiro (S) och Else Ammor (M) anmäler jäv.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2010-04-12 § 927
• Koncernstabens skrivelse 2010-03-08
––––
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KS-2010-00185

§ 762 Årsredovisning 2009 för AB Stuvaren i
Sundsvall
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

kommunens ombud till årsstämman i AB Stuvaren i Sundsvall,
följer revisorns förslag och tillstyrker styrelsens ledamöter och
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2009.

Bakgrund
Styrelsen i AB Stuvaren i Sundsvall har överlämnat årsredovisning för
2009 till Sundsvalls kommun. Syftet är att kommunfullmäktige inför
bolagsstämman ska få del av revisorernas bedömning och med ledning av
denna kunna ge direktiv till stämmoombudet.
Jäv
João Pinheiro (S) och Else Ammor (M) anmäler jäv.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2010-04-12 § 928
• Koncernstabens skrivelse 2010-03-08
––––
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KS-2010-00186

§ 763 Årsredovisning 2009 för Sundsvalls kommuns
Industrifastighetsutveckling AB
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

kommunens ombud till årsstämman i Sundsvalls kommuns
Industrifastighetsutveckling AB, följer revisorns förslag och
tillstyrker styrelsens ledamöter och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2009.

Bakgrund
Styrelsen i Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling AB har
överlämnat årsredovisning för 2009 till Sundsvalls kommun. Syftet är att
kommunfullmäktige inför bolagsstämman ska få del av revisorernas
bedömning och med ledning av denna kunna ge direktiv till stämmoombudet.
Jäv
João Pinheiro (S) och Else Ammor (M) anmäler jäv.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2010-04-12 § 929
• Koncernstabens skrivelse 2010-03-08
––––
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KS-2010-00187

§ 764 Årsredovisning 2009 för Stadsbacken AB
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

kommunens ombud till årsstämman i Stadsbacken AB skall bifalla
de anmärkningar som riktas mot styrelsen och bolagets tidigare
verkställande direktör i revisionens skrivelse 2010-03-17,

att

anmärkningarna motiveras i enlighet med revisionens motivering i
skrivelse 2010-03-17,

att

kommunens ombud till årsstämman i Stadsbacken AB skall, i
enlighet med revisorns förslag, tillstyrka ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2009 för styrelsens ledamöter, tidigare och nuvarande
verkställande direktören.

Bakgrund
Styrelsen i Stadsbacken AB har överlämnat årsredovisning för 2009 till
Sundsvalls kommun. Syftet är att kommunfullmäktige inför bolagsstämman ska få del av revisorernas bedömning och med ledning av denna
kunna ge direktiv till stämmoombudet.
Jäv
Claes Stockhaus (V) och Magnus Sjödin (M) anmäler jäv.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2010-04-12 § 930
• Koncernstabens skrivelse 2010-03-08
• Granskningsrapport från kommunrevisionen 2010-03-17
• Stadsbacken AB:s styrelseprotokoll 2010-04-08 § 175
• Stadsbacken AB:s skrivelse 2010-03-18
––––
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§ 765 Årsredovisning 2009 för Sundsvall Oljehamn
AB
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

kommunens ombud till årsstämman i Sundsvall Oljehamn AB,
följer revisorns förslag och tillstyrker styrelsens ledamöter och
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2009.

Bakgrund
Styrelsen i Sundsvall Oljehamn AB har överlämnat årsredovisning för
2009 till Sundsvalls kommun. Syftet är att kommunfullmäktige inför
bolagsstämman ska få del av revisorernas bedömning och med ledning av
denna kunna ge direktiv till stämmoombudet.
Jäv
Cathrine Edström (S) och Annicka Burman (V) anmäler jäv.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2010-04-12 § 931
• Koncernstabens skrivelse 2010-03-08
––––
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KS-2010-00189

§ 766 Årsredovisning 2009 för Sundsvall Vatten AB
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

kommunens ombud till årsstämman i Sundsvall Vatten AB, följer
revisorns förslag och tillstyrker styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2009.

Bakgrund
Styrelsen i Sundsvall Vatten AB har överlämnat årsredovisning för 2009
till Sundsvalls kommun. Syftet är att kommunfullmäktige inför bolagsstämman ska få del av revisorernas bedömning och med ledning av denna
kunna ge direktiv till stämmoombudet.
Jäv
Arne Engholm (FP) anmäler jäv.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2010-04-12 § 932
• Koncernstabens skrivelse 2010-03-08
––––
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KS-2010-00190

§ 767 Årsredovisning 2009 för MittSverige Vatten AB
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

kommunens ombud till årsstämman i MittSverige Vatten AB, följer
revisorns förslag och tillstyrker styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2009.

Bakgrund
Styrelsen i MittSverige Vatten AB har överlämnat årsredovisning för 2009
till Sundsvalls kommun. Syftet är att kommunfullmäktige inför bolagsstämman ska få del av revisorernas bedömning och med ledning av denna
kunna ge direktiv till stämmoombudet.
Jäv
Arne Engholm (FP) anmäler jäv.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2010-04-12 § 933
• Koncernstabens skrivelse 2010-03-08
––––
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KS-2010-00191

§ 768 Årsredovisning 2009 för Sundsvalls Hamn AB
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

kommunens ombud till årsstämman i Sundsvalls Hamn AB, följer
revisorns förslag och tillstyrker styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2009.

Bakgrund
Styrelsen i Sundsvalls Hamn AB har överlämnat årsredovisning för 2009
till Sundsvalls kommun. Syftet är att kommunfullmäktige inför bolagsstämman ska få del av revisorernas bedömning och med ledning av denna
kunna ge direktiv till stämmoombudet.
Jäv
Cathrine Edström (S) och Annicka Burman (V) anmäler jäv.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2010-04-12 § 934
• Koncernstabens skrivelse 2010-03-08
––––
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KS-2010-00192

§ 769 Årsredovisning 2009 för ServaNet AB
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

kommunens ombud till årsstämman i ServaNet AB, följer revisorns
förslag och tillstyrker styrelsens ledamöter och verkställande
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2009.

Bakgrund
Styrelsen i ServaNet AB har överlämnat årsredovisning för 2009 till
Sundsvalls kommun. Syftet är att kommunfullmäktige inför bolagsstämman ska få del av revisorernas bedömning och med ledning av denna
kunna ge direktiv till stämmoombudet.
Jäv
Kjell B Andersson (S) anmäler jäv.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2010-04-12 § 935
• Koncernstabens skrivelse 2010-03-08
––––
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KS-2010-00193

§ 770 Årsredovisning 2009 för Sundsvall Elnät AB
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

kommunens ombud till årsstämman i Sundsvall Elnät AB, följer
revisorns förslag och tillstyrker styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2009.

Bakgrund
Styrelsen i Sundsvall Elnät AB har överlämnat årsredovisning för 2009 till
Sundsvalls kommun. Syftet är att kommunfullmäktige inför bolagsstämman ska få del av revisorernas bedömning och med ledning av denna
kunna ge direktiv till stämmoombudet.
Jäv
Kjell B Andersson (S) och Roland Grafström (S) anmäler jäv.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2010-04-12 § 936
• Koncernstabens skrivelse 2010-03-08
––––
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KS-2010-00194

§ 771 Årsredovisning 2009 för Korsta Oljelager AB
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

kommunens ombud till årsstämman i Korsta Oljelager AB, följer
revisorns förslag och tillstyrker styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2009.

Bakgrund
Styrelsen i Korsta Oljelager AB har överlämnat årsredovisning för 2009
till Sundsvalls kommun. Syftet är att kommunfullmäktige inför bolagsstämman ska få del av revisorernas bedömning och med ledning av denna
kunna ge direktiv till stämmoombudet.
Jäv
Kjell B Andersson (S) anmäler jäv.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2010-04-12 § 937
• Koncernstabens skrivelse 2010-03-08
––––
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§ 772 Årsredovisning 2009 för Sundsvall Arena AB
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

kommunens ombud till årsstämman i Sundsvall Arena AB skall
bifalla de anmärkningar som riktas mot styrelsen i revisionens
skrivelse 2010-03-17,

att

anmärkningarna motiveras i enlighet med revisionens motivering i
skrivelse 2010-03-17,

att

kommunens ombud till årsstämman i Sundsvall Arena AB skall, i
enlighet med revisorns förslag, tillstyrka ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2009 för styrelsens ledamöter och verkställande
direktören.

Bakgrund
Styrelsen i Sundsvall Arena AB har överlämnat årsredovisning för 2009
till Sundsvalls kommun. Syftet är att kommunfullmäktige inför bolagsstämman ska få del av revisorernas bedömning och med ledning av denna
kunna ge direktiv till stämmoombudet.
Jäv
Diana Kapitanska (S) och Bengt-Arne Lindahl (M) anmäler jäv.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2010-04-12 § 938
• Koncernstabens skrivelse 2010-03-08
• Granskningsrapport från kommunrevisionen 2010-03-17
• Stadsbacken AB:s styrelseprotokoll 2010-04-08 § 178
• Sundsvall Arena AB:s skrivelse 2010-04-09
––––
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KS-2010-00196

§ 773 Årsredovisning 2009 för Efokus AB
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

kommunens ombud till årsstämman i Efokus AB, följer revisorns
förslag och tillstyrker styrelsens ledamöter och verkställande
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2009.

Bakgrund
Styrelsen i Efokus AB har överlämnat årsredovisning för 2009 till Sundsvalls kommun. Syftet är att kommunfullmäktige inför bolagsstämman ska
få del av revisorernas bedömning och med ledning av denna kunna ge
direktiv till stämmoombudet.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2010-04-12 § 939
• Koncernstabens skrivelse 2010-03-08
––––
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§ 774 Årsredovisning 2009 för Scenkonst Västernorrland AB
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

kommunens ombud till årsstämman i Scenkonst Västernorrland
AB, följer revisorns förslag och tillstyrker styrelsens ledamöter och
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2009.

Bakgrund
Styrelsen i Scenkonst Västernorrland AB har överlämnat årsredovisning
för 2009 till Sundsvalls kommun. Syftet är att kommunfullmäktige inför
bolagsstämman ska få del av revisorernas bedömning och med ledning av
denna kunna ge direktiv till stämmoombudet.
Jäv
Kim G Ottosson anmäler jäv.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2010-04-12 § 940
• Koncernstabens skrivelse 2010-03-15
––––
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§ 775 Kompletteringsbudget 2010
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

fastställa kompletteringsbudget 2010 enligt föreliggande förslag
daterat 2010-03-30 med tillägget att tilldela nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration 2 mkr till arbetet med
vuxenutbildning.

Bakgrund
Kompletteringsbudgeten ska fastställa nya anslag för innevarande kalenderår som p.g.a. särskilda skäl inte ingår i den fastställda årsbudgeten
(MRP 1 år). I princip ska de nya anslagen kunna täckas inom ramen för
kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov. Kompletteringsbudgeten ger även möjlighet att revidera fastställd årsbudget om nya
ekonomiska förutsättningar uppkommer under året. Enligt reglerna ska
kompletteringsbudgeten fastställas i mars-april.
Överläggning
Peder Björk (S), Christina Nordenö (S), Lena Österlund (S) och João
Pinheiro (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Reinhold Hellgren (C), Magnus Sjödin (M) och Habib Effati ( ) yrkar
bifall till Allians för Sundsvalls eget förslag till kompletteringsbudget
2010.
Ordföranden förklarar att det finns två förslag till beslut, dels kommunstyrelsens förslag och dels Reinhold Hellgren m fl. förslag. Hon ställer
proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig samtliga ledamöter från Moderaterna,
nämligen Sven Bredberg, Tomas Östman, Erland Solander, Magnus
Sjödin, Jörgen Tjernell, Per Wahlberg, Jörgen Nilsson, Mikael Gäfvert,
Marianne Nilsson, Tom Emanuelz, Stefan Alm, Börje Israelsson, Rodney
Engström, Bengt-Arne Lindahl, Else Ammor, Folkpartiet, nämligen Arne
Engholm, Leif Carlsson, Ingeborg Wiksten, Berivan Mohammed och Lars
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Persson, Centerpartiet, nämligen Hans Forsberg Svensson, Reinhold
Hellgren, Anette D Martins, Jan-Olov Sellén, Mats Mehlin, Kjell
Bergkvist och Linnéa Kjellman, Kristdemokraterna, nämligen Bertil
Hörnqvist, Hans Brynielsson, Karl-Erik Lundin och Birgitta Rönnquist.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2010-04-12 § 942
• Koncernstabens skrivelse inkl. bilagor 2010-03-29, rev 2010-03-30,
rev 2010-04-12
• Förslag till kompletteringsbudget 2010 från Allians för Sundsvall,
daterad 2010-04-19, delas ut
––––
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KS-2010-00106

§ 776 Fastighetsöverlåtelse Sundsvall Skönsberg 1:3
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

överlåta fastigheten Sundsvall Skönsberg 1:3 till Norra Kajen
Exploatering AB för en köpeskilling om 1 914 300 kronor,

att

stadsbyggnadsnämnden i mål- och resursplan 2011 och framåt
tillförs 90 000 kronor, vilkets motsvarar det årliga bortfallet av
tomträttsavgäld.

Bakgrund
Enligt förslag till fördjupad översiktsplan ska norra kajenområdet omvandlas till stadsbebyggelse innehållande bostäder, arbetsplatser, handel
och service. Tomträttsfastigheten Sundsvall Skönsberg 1:3 ingår i detta
exploateringsområde.
Norra Kajen Exploatering AB är idag tomträttsinnehavare och önskar
friköpa tomträtten för att möjliggöra en exploatering i området.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2010-04-12 § 946
• Koncernstabens skrivelse 2010-03-22
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2010-02-17 § 36
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse inkl. karta 2009-12-16
• Köpeavtal mellan Sundsvalls kommun och Norra Kajen
Exploatering AB
––––
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KS-2010-00095

§ 777 Upphävande av taxa inom djurskyddslagens
område
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

upphäva antagen taxa inom djurskyddslagens område.

Bakgrund
Genom ändring i djurskyddslagen (1988:534) har kommunernas ansvar
för den offentliga kontrollen av djurskydd flyttats över till länsstyrelserna.
Kommunernas ansvar för att pröva tillstånd till yrkesmässig verksamhet
med bl.a. sällskapsdjur har också flyttats från kommunerna. Detta innebär
att kommunerna inte längre har några uppgifter enligt djurskyddslagen.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2010-04-12 § 948
• Koncernstabens skrivelse 2010-03-22
• Miljönämndens protokoll 2010-02-03 § 8
• Miljökontorets skrivelse 2010-02-02
––––
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§ 778 Riktlinjer för Sundsvalls kommunkoncern marknadsföringsavtal
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

anta de reviderade riktlinjerna för marknadsföringsavtal.

Bakgrund
Stadsbacken AB har enligt ägardirektiv i uppdrag att tillsammans med
koncernstaben ta fram reviderade riktlinjer för marknadsföringsavtal för
kommunkoncernen. Stadsbacken AB har uppdrag att teckna kommunkoncerns samlade marknadsföringsavtal med elitidrott och evenemang i
Sundsvall.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2010-04-12 § 950
• Koncernstabens skrivelse 2010-02-20
• Stadsbacken AB styrelseprotokoll 2009-12-09 § 114
• Stadsbacken AB:s förslag till riktlinjer för Sundsvalls
kommunkoncern - marknadsföringsavtal 2009-12-01 reviderad
2009-12-09
• Stadsbacken AB:s PM 2009-12-01 reviderad 2009-12-09
––––
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KS-2010-00058

§ 779 Förslag till beslut om placering av resecentrum
i Sundsvall
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

kommunstyrelsen arbetar vidare med ett resecentrum vid
befintlig järnvägsstation enligt föreslagen funktionsplacering,

att

uppdra till kommunstyrelsen att återkomma med förslag till
genomförandeavtal för nytt resecentrum,

att

förorda Parkgatan som busstrafikens huvudsakliga passage av
järnvägen,

att

ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att klargöra behov av
eventuella framkomlighetsåtgärder på Parkgatan och i det
arbetet ta nödvändiga kontakter med Trafikverket.

Bakgrund
Ett gemensamt arbete med Banverket pågår för att finna genomförandelösningar för resecentrum och nedsänkt järnväg genom staden. Den
gemensamma processen påbörjades i och med Järnvägsstudie Resecentrum Sundsvall som togs fram under 2007. Vid behandlingen av denna
i kommunfullmäktige den 25 februari 2008 fick stadsbyggnadskontoret i
uppdrag att arbeta för en genomförandelösning till 2015 och kommunstyrelsen fick i uppdrag att arbeta fram ett genomförandeavtal och
finansieringsavtal.
I enlighet med uppdraget från kommunfullmäktige har stadsbyggnadskontoret tagit fram ett förslag till placering av resecentrum i Sundsvall.
Överläggning
Erland Solander (M) yrkar, med bifall av Mats Mehlin (C), att att-sats tre
stryks samt att att-sats fyra ändras till följande:
att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att klargöra behov av eventuella
framkomlighetsåtgärder på Parkgatan och i det arbetet ta nödvändiga
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kontakter med Trafikverket, samt utreda alternativa lösningar till
Parkgatan
Leif Nilsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden förklarar att det finns två förslag till beslut, dels
kommunstyrelsens förslag och dels Erland Solander m.fl. förslag.
Ordföranden ämnar först ställa proposition på att-sats ett och två där
endast ett förslag föreligger och därefter på att-sats tre och fyra där två
förslag föreligger. Propositionsordningen godkänns av kommunfullmäktige. Efter ställda propositioner finner hon att kommunfullmäktige
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Reservation
Mot beslutet av att-satserna tre och fyra reserverar sig samtliga ledamöter
från Moderaterna, nämligen Sven Bredberg, Tomas Östman, Erland
Solander, Magnus Sjödin, Jörgen Tjernell, Per Wahlberg, Jörgen Nilsson,
Mikael Gäfvert, Marianne Nilsson, Tom Emanuelz, Stefan Alm, Börje
Israelsson, Rodney Engström, Bengt-Arne Lindahl, Else Ammor,
Folkpartiet, nämligen Leif Carlsson, Ingeborg Wiksten, Berivan
Mohammed och Lars Persson, Centerpartiet, nämligen Hans Forsberg
Svensson, Reinhold Hellgren, Anette D Martins, Jan-Olov Sellén, Mats
Mehlin, Kjell Bergkvist och Linnéa Kjellman, Kristdemokraterna,
nämligen Bertil Hörnqvist, Hans Brynielsson, Karl-Erik Lundin och
Birgitta Rönnquist.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2010-04-12 § 952
• Koncernstabens skrivelse 2010-03-08
• Koncernstabens PM, rev 2010-04-13
––––
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KS-2010-00179

§ 780 Medlemskap i arbetsgivarringen AGERA
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

ansvaret för arbetsgivarringen förs över till nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration,

att

nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration får i
uppdrag att upprätta ett intraprenadsavtal med arbetsgivarringen,

att

koncernstaben får i uppdrag att teckna medlemskap i arbetsgivarringen å kommunens vägnar.

Bakgrund
Arbetsgivarringen AGERA har som organisation funnits sedan maj 2005.
Ringen bildades ursprungligen av SCA Forest Products AB, SPV,
Härnösand-Medelpads hälso- och sjukvårdsförvaltning och Sundsvalls
kommun som också utgjort styrgrupp. Senare har representanter för
Milko, Wasabryggerier, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan
kommit in i styrelsen.
Syftet med arbetsgivarringen var att arbetsgivarna i regionen, i ett nära
samarbete, skulle utveckla nya sätt att få sjukskrivna tillbaks till arbete.
AGERA har därefter utvecklats till ett stort nätverk som i sig inrymmer
flera mindre nätverk som hanterar många olika frågor.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2010-04-12 § 954
• Koncernstabens skrivelse 2009-12-18
––––
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§ 781 Föreningen Svartvik industriminnens upphörande
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

ge kommunens ledamöter i föreningen Svartviks industriminnen
mandat att besluta om nedläggning av föreningen,

att

föreningens eventuella tillgångar vid en upplösning tillfaller kulturoch fritidsnämndens verksamhet för området Svartviks industriminnen.

Bakgrund
Föreningen Svartviks industriminnen har vänt sig till Sundsvalls kommun
med en begäran om mandat för kommunens representanter i föreningen att
fatta beslut om föreningens nedläggning. Koncernstaben föreslår att
sådant mandat medges eftersom kommunfullmäktige tidigare har beslutat
att kultur och fritidsnämnden ska ha det övergripande ansvaret för kulturarvet, varav Svartviks industriminnen utgör ett av kommunens tre
prioriterade kulturarv.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2010-04-12 § 957
• Koncernstabens skrivelse 2010-03-04
• Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2009-12-16 § 129
• Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse 2009-11-18
• Svartviks industriminnens skrivelse inkl. bilagor 2009-11-03
––––
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KS-2010-00065

§ 782 Detaljplan för utökning av Tunadals sågverksområde, del av Tunadal 1:1, Skön,
Sundsvalls kommun
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

anta förslag till detaljplan för utökning av Tunadals sågverksområde, del av Tunadal 1:1, Skön, Sundsvalls kommun.

Bakgrund
Stadsbyggnadsnämnden har för eventuellt antagande överlämnat ett
förslag till detaljplan för utökning av Tunadals sågverksområde, del av
Tunadal 1:1. Syftet är att genom en utfyllnad i vattenområdet ge Tunadals
sågverk ett större område för en rationell hantering av en godkänd
produktionsökning.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2010-04-12 § 960
• Koncernstabens skrivelse 2010-03-08
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2010-03-17 § 50
• Stadsbyggnadsnämndens skrivelser 2010-02-22 och 2010-02-10
• Antagandehandling - Detaljplan för utökning av Tunadals
sågverksområde del av Tunadal 1:1, 2009-10-20
––––
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§ 783 Exploateringsavtal angående fastigheten
Skönsmon 1:135, Sundsvalls kommun
(”Lappstan”)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna förslag till exploateringsavtal daterat 2010-03-05.

Bakgrund
Kommunfullmäktige har fastställt en detaljplan för Skönsmon 1:135
(Lappstan). När detaljplanen fastställdes förelåg inget förslag till
exploateringsavtal, varför det måste behandlas som ett separat ärende.
Överläggning
Leif Nilsson (S) lämnar svar på Erland Solanders (M) fråga från
kommunstyrelsens sammanträde samt yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2010-04-12 § 961
• Koncernstabens skrivelser 2010-03-11 och 2010-04-13
• Exploateringsavtal inkl. kartbilaga
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2009-09-23 § 220
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2009-08-04
––––
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§ 784 Kajupprustning längs Selångersån, sträckan
Thulebron – Norrmalmsbron
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

upphäva sitt beslut 2007-10-29 § 219 vad avser andra att-satsen,

att

utredning och utförande av upprustning av kajerna på södra sidan
Selångersån, sträckan Thulebron – Norrmalmsbron, ingår i
kajupprustningsprojektet.

Bakgrund
Stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår att kommunfullmäktige,
med ändring av tidigare beslut, medger att upprustning av kajerna på södra
sidan Selångersån ingår i nu pågående kajupprustningsprojekt.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2010-04-12 § 962
• Koncernstabens skrivelse 2010-03-08
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2010-03-17 § 54
• Stadsbyggnadsnämndens skrivelse 2010-03-19
• Kommunfullmäktiges protokoll 2007-10-29 § 219
––––
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§ 785 Motion (C) angående trygghet på busstationen
Sundsvall (Navet)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

avslå motionen.

Bakgrund
I rubricerade motion yrkas att betongfundamenten vid busstationen i
Sundsvall skyndsamt tas bort, samt att dessa fundament ersätts med träd,
planteringar och bänkar.
Överläggning
Björn Hallström (C) yrkar bifall till motionen.
Linnéa Kjellman (C) yrkar att ärendet återremitteras för att kompletteras
med samtliga handlingar i beslutsunderlaget.
Leif Nilsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden förklarar att hon först kommer att ställa proposition på det
formella yrkande, ska ärendet avgöras idag eller återremitteras och finner
att ärendet ska avgöras idag. Därefter ställer hon proposition på kommunstyrelsens respektive Björn Hallströms förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig samtliga ledamöter från Centerpartiet,
nämligen Hans Forsberg Svensson, Reinhold Hellgren, Anette D Martins,
Björn Hallström, Mats Mehlin, Kjell Bergkvist och Linnéa Kjellman.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2010-04-12 § 963
• Koncernstabens skrivelse 2010-03-04
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2009-08-26 § 204
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2009-06-23
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• Yttrande från service- och teknikförvaltningen 2009-06-26
• Motion (C) angående trygghet på busstationen Sundsvall (Navet)
2007-03-26
––––

Ordförandens sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Sekreterares sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida

2010-04-26

43

KS-2010-00006

§ 786 För kännedom
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

lägga ärendena till handlingarna.

Ärenden
• Anmälan av länsstyrelsens röstsammanräkningsprotokoll för efterträdarval i kommunfullmäktige, koncernstabens skrivelse 2010-04-14
• Redovisning av förbrukningen av anslaget till kommunfullmäktiges
förfogande för oförutsedda behov, koncernstabens skrivelse 2010-04-12
• Redovisning av motioner, vilkas beredning inte slutförts, sammanställning från koncernstaben 2010-04-12
• Kommunrevisionens genomförda granskningar 2010-03-26:
− Bokslut och årsredovisning för år 2009
− Den interna kontrollen – en jämförelse K & F och NAVI
• Länsstyrelsen Västernorrlands beslut den 15 mars 2010 om
”Fördelning av valkretsmandat i Sundsvalls kommun”
––––
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