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Tid
Ajournering

Kl 13.00 – 16.05
Kl 14.30 – 15.00

Plats

Kommunfullmäktigesalen i kommunalhuset

Beslutande

Närvarande ledamöter och ersättare enligt bilaga 1

Sekreterare

Johan Forssell

Justeras

2010-11-01

Underskrifter

Marianne Sjöblom
ordförande

Johan Forssell
sekreterare

Lena Österlund
Justerare

Anette D Martins
Justerare

Protokollet omfattar §§ 823 – 836 samt 838-843.
Det noteras att § 837 ”Sundsvalls kommuns medlemskap i Mitt Sverige
Turism” justeras omedelbart och därmed återfinns i separat protokoll.
Bevis/anslag
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Avser sammanträde med

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum

Justeringsdatum

Anslagsdatum

2010-10-25

2010-11-01

2010-11-01

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

Koncernstabens kansli
Anslaget tas ned tidigast

Enligt uppdrag (namnteckning)

2010-11-26
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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 Lena Österlund med Roger Johansson som ersättare och
Anette D Martins med Bertil Swensson som ersättare.
––––
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Parentation
Sammanträdet inleds med att Kjell B Andersson (S), håller en kort
parentation över den nyligen bortgångne Sten-Olof Öberg, kommunstyrelsens ordförande 1985 – 1998. Kommunfullmäktige hedrar den
avlidnes minne med en tyst minut.
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KS-2010-00020

§ 823 Information från kommundirektören
Kommundirektören sammanfattar den gångna mandatperioden ur
förvaltningens synvinkel, och lyfter särskilt fram:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

En ny politisk styrprocess i form av mål och resursplan
Minskning av antalet anställda
Utveckling av kollektivtrafiken
Stadsvision inkl upprustning av Selångersån
Hållbar tillväxt
Logistik/transporter inkl infrastrukturfrågor
De kommunala bolagen
Pensionsfrågan
Årets friluftskommun

––––
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KS-2010-00017

§ 824 Allmänhetens frågestund
Ordförande meddelar att det kommit in 7 frågor från allmänheten.
• Ingvar Jacobsson frågar om kommunen kommer att öka informationen
om rökning, alkohol och andra droger i skolorna?
Martin Johansson (S), barn- och utbildningsnämndens ordförande, beskriver pågående arbete i frågan samt berättar om det uppdrag som skoldirektören har kring att ta fram förslag till ny organisation för det
brottsförebyggande arbetet.
• Ingvar Jacobsson frågar om hur det går med planeringen av järnvägen
genom centrum?
Leif Nilsson (S), stadsbyggnadsnämndens ordförande, svarar att pengar
för en ny järnväg genom staden måste komma från den av regeringen
fastställda nationella infrastrukturplanen. I denna är inte järnvägen genom
Sundsvall med. Kommunen kommer att driva frågan vidare men är
beroende av statliga beslut.
• Palle Eriksson frågar om varför kommunen måste använda sig av
engelska termer vid tjänstebeteckningar, t ex HR-direktör istället för
personalchef?
Bodil Hansson (S), kommunstyrelsens vice ordförande, svara att det är lite
olika inriktning på en personalchef och en HR-direktör, där en HR-direkör
mera arbetar med att utveckla personalgrupperna, något som är viktigt för
Sundsvalls kommun. Beteckningen HR-direktör har blivit ett vedertaget
begrepp inom samhället i övrigt, varför en rekrytering underlättas om
begrepp används som potentiella sökande känner igen.
• Monica Morén frågar om när det blir beslut om biltrafik i båda
riktningarna över nya bron i Medborgargatans förlängning mot Haga?
Leif Nilsson (S), stadsbyggnadsnämndens ordförande, svarar att ett förslag
till detaljplan är ute på samråd. Under förutsättning av att detaljplanen
sedan kan antas utan utställning kan den vara fastställd under första
kvartalet 2011. Preliminär byggstart för bron blir då 2012.
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• Ingvar Jacobsson frågar om kommunfullmäktige kommer att sänka
eller begränsa höjningen av elpriserna?
Peder Björk (S), kommunstyrelsens ordförande, svarar att huvudsyftet
med kommunens elhandel inte är att vara prissänkande, utan att kunna
erbjuda ett lokalt alternativ med inriktning på förnybar energi.
• Bosse Nyström frågar om i vilken omfattning det är tänkt att
kommunen ska nyttja Fylgias juristtjänster, hur stort belopp som är
avsatt för juristtjänster samt hur mycket kommunen betalar per timme
för tjänsterna?
Peder Björk (S), kommunstyrelsens ordförande, svarar att det aktuella
avtalet är ett ramavtal som kommer att användas vid behov. Eftersom det
då ingår i ordinarie verksamhet har inga särskilda medel avsatts för detta.
Vad beträffar timpriset så har leverantören begärt att uppgiften ska
sekretessbeläggas, varför uppgiften inte kan lämnas ut.
• Ingvar Jacobsson frågar om vi har råd att låta våra barn flytta ut från
kommunen när ett barns uppväxt och utbildning kostar flera miljoner
kronor för kommunen och föräldrarna?
Peder Björk (S) kommunstyrelsens ordförande, svarar att utbildning har
kommunen råd med, vad som däremot är beklagligt är om människor
väljer att flytta och därför inriktas kommunens arbete på att locka
människor att flytta till eller stanna kvar i Sundsvall.

Ordföranden konstaterar därefter att det inte finns fler frågor från
allmänheten.
––––
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KS-2010-00018

§ 825 Korta frågor - korta svar
• Maria Lilja (FP) ställer frågan om hur det följs upp att elever i de
kommunala skolorna inte drabbas av allergiska besvär p g a skolmaten.
Martin Johansson (S), barn- och utbildningsnämndens ordförande, svarar
att det finns specialkost till de som har behov av det och att alla tillbud
p g a fel kost rapporteras till nämnden en gång varje kvartal.
• Reinhold Hellgren (C) vill veta hur det står till med landsbygdsprogrammet, om det ska uppdateras och i så fall när.
Bodil Hansson (S), kommunstyrelsens vice ordförande, svarar att det ska
ske under nästa år.
• Mats Mehlin (C) frågar hur det går med Vision Liden. Det underlag
som lämnats in har inte gett någon respons och gruppen undrar om det
blir något EU-projekt.
Peder Björk (S), kommunstyrelsens ordförande, svarar att arbetsgruppen
har träffats fler gånger och kommunen har fått bra inspel från de aktiva i
Liden. Beträffande EU-projektet så finns inget klart besked men Peder
Björk ber att få återkomma till frågeställaren med svar.
• Habib Effati (M) frågar hur det fungerar med ekonomin för de
kommunens mottagande av ensamkommande barn. Det finns uppgifter
om att hyreskostnaderna för dessa överstiger vanliga hyror p g a brist
på bostäder.
Lena Österlund (S), socialnämndens ordförande, svarar att hon inte kan
svara exakt på hur det förhåller sig i Sundsvall men att de statliga medlen
ska täcka kommunens kostnader och att hon har inga indikationer på att så
inte är fallet.

––––
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KS-2010-00583

§ 826

Himlabadet - återrapportering

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

lägga Sundsvall Arenas återrapportering gällande
Himlabadsprojektet till handlingarna,

att

ge kommunstyrelsen i uppdrag att:
1. skapa en rutin inför kommunfullmäktiges godkännande
av investeringar
2. skapa rutiner för löpande uppföljning av investeringar i
kommunkoncernen
3. skapa rutiner för återrapportering till
kommunfullmäktige avseende investeringar som
godkänts
4. implementera fastställda styrdokument avseende roller
och ansvar i kommunkoncernen,

att

ge kommunstyrelsen i uppdrag att ge förslag på ändringar i
ägardirektiven till Stadsbacken med innebörden att styrelsen i
Stadsbacken AB ska:
a. utforma rutiner för kalkylering, budgetering och
uppföljning av investeringsprojekt i
Stadsbackenkoncernens bolag
b. införa en metod för dokumenterad styrelseutvärdering i
Stadsbackenkoncernens bolag
c. utbilda bolagens styrelseledamöter i styrelsearbete och
den särskilda miljö kommunala bolag befinner sig i
d. fastställa standard för styrelseprotokollens utformning i
bolagen.

Bakgrund
Kommunstyrelsen har gett Sundsvall Arena AB i uppdrag att sammanställa en rapport kring projekt Himlabadet. Rapporten skulle presenteras
för kommunfullmäktige i oktober. Kommunstyrelsen beslutade även att
externa utredare skulle granska projektet. Dessa två uppdrag har senare
sammanfogats till detta ärende.
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PwC, f.d. PricewaterhouseCoopers, har på uppdrag av koncernstaben
genomfört en oberoende analys avseende beslutsunderlaget i samband
med investeringen. Syftet med utredningen är, i enlighet med kommunstyrelsens uppdrag, att skapa underlag för förslag till förändringar av
system och rutiner i framtida investeringsprocesser inom kommunkoncernen.
Överläggning
Magnus Sjödin (M), Birgitta Rönnkvist (KD), Kjell Bergqvist (C),
Reinhold Hellgren (C), Annelie Luthman (FP), Peder Björk (S) och
Per Magnus Forsberg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsen förslag.
Ordföranden meddelar att hon avser att ställa proposition på varje att-sats
för sig. Därefter ställer hon proposition på varje att-sats och finner att
kommunfullmäktige bifallit samtliga.
Beslutsunderlag
• Bildspel ”Analys av beslutsunderlag i samband med projekt
Himlabadet”, PwC oktober 2010
• Kommunstyrelsens protokoll 2010-10-11 § 1022
• Koncernstabens skrivelse 2010-09-30
• Rapport ”Analys av beslutsunderlaget i samband med projekt
Himlabadet – Sundsvalls kommun”, daterad 2010-09-28
• Rapport ”Himlabadet”, Sundsvall Arena AB, daterad 2010-08-13
• Stadsbacken AB:s styrelseprotokoll 2010-09-30 § 59
• Kommunfullmäktiges protokoll 2010-06-14 § 788
• Kommunstyrelsens protokoll 2010-05-31 § 972
––––
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KS-2010-00002

§ 827 Valärenden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

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

att

förslag till ny ledamot i demokratiberedningen efter Gunilla Molin
(KD) för återstående del av valperioden lämnas senare,

att

förslag till ny ersättare i Kommunförbundet Västernorrland
(Länsförbund) efter Sven Bredberg (M) för återstående del av
valperioden lämnas senare.
bifalla Reinhold Hellgrens (C) avsägelse av uppdraget som ersättare
i kommunfullmäktige för mandatperioden 2010-2014,
hos länsstyrelsen ansöka om röstsammanräkning för att utse ny
ersättare i kommunfullmäktiges 4:e valkrets för Centerpartiet,

att
att

Bakgrund
Ulla Näsman befriades av kommunfullmäktige 2009-02-23 § 506 från
uppdraget som ledamot i ideella föreningen Norra Berget.
Gunilla Molin (KD) befriades av kommunfullmäktige 2010-03-29
§ 714 från uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige och demokratiberedningen.
Sven Bredberg (M) befriades av kommunfullmäktige 2010-03-29
§ 714 från uppdraget som ersättare (uppflyttad till ledamot) i
Kommunförbundet Västernorrland (Länsförbund).
Reinhold Hellgren (C) har avsagt sig uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige för mandatperioden 2010-2014.
Beslutsunderlag
• Koncernstabens skrivelse 2010-10-25
––––
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KS-2010-00263

§ 828

Delårsrapport januari-augusti 2010 för
kommunen och kommunkoncernen

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna delårsrapport per 2010-08-31 för kommunen och
kommunkoncernen,

att

bifalla kultur- och fritidsnämndens begäran om ett tilläggsanslag
på 1,8 mkr för att täcka underskottet för hyra av kulturarvsfastigheter,

att

finansieringen av tilläggsanlaget sker genom ianspråktagande av
medel från budgeten för kommunfullmäktiges oförutsedda
behov.

Bakgrund
Koncernstaben har sammanställt delårsrapporten för januari-augusti 2010.
Resultatet för perioden uppgår till 289,6 mkr för kommunen vilket är
156,3 mkr bättre än resultatet för samma period 2009. Orsaken är främst
effekter av att de besparingar som gjorts under 2009-2010 samt en högre
prognos för skatteintäkter. Resultatprognosen för 2010 är 146,5 mkr.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2010-10-11 § 1024
• Koncernstabens skrivelse 2010-09-16
• Delårsrapport januari-augusti 2010, reviderad version 1.1
• KPMG:s revisionsrapport – daterad 2010-10-12
––––
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KS-2010-00546

§ 829

Reglemente för intern kontroll

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

anta nytt internkontrollreglemente enligt koncernstabens förslag
2010-09-15,

att

det nya reglementet gäller fr.o.m. 2011-01-01,

att

tidigare fastställt reglemente för intern kontroll upphör att gälla
2010-12-31.

Bakgrund
Kommunstyrelsen har uppdragit till koncernstaben att presentera ett nytt
förslag till reglemente för intern kontroll omfattande kommunkoncernen.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2010-10-11 § 1026
• Koncernstabens skrivelse 2010-09-13, reviderad 2010-09-29
• Förslag till reglemente för intern kontroll 2010-09-15
––––
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KS-2010-00431

§ 830

Utveckla Norra Berget, MRP-uppdrag nr 20
2009

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna rapporten med de tillägg som gjorts,

att

kommunens medlemskap i Ideella föreningen Norra Berget
avslutas,

att

i anslutning till arbetet med MRP 2011-2013 behandla redovisade
behov av utökade medel för att utveckla verksamheten på Norra
berget,

att

kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att sluta avtal med Ideella
föreningen Norra berget innan kommunens medlemskap sägs upp.

Bakgrund
Kultur- och fritidsnämnden har av kommunfullmäktige fått i uppdrag att
utreda möjligheterna att utveckla Norra berget som besöksmål (MRPuppdrag nr 20 2009). Utredningen lyfter i huvudsak fram behovet av att
öka antalet aktiviteter och evenemang på Norra berget för att öka
attraktiviteten.
Överläggning
Kim G Ottosson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsen förslag.
Leif Carlsson (FP) yrkar att till kommunstyrelsens förslag ska fogas
följande tilläggsattsats ”Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att sluta
avtal med Ideella föreningen Norra berget innan kommunens medlemskap
sägs upp”.
Kim G Ottosson yrkar bifall till Leif Carlssons förslag om tilläggsattsats.
Efter det att överläggningarna förklarats avslutade ställer ordföranden
proposition på kommunstyrelsens förslag, och finner att kommunfullmäktige bifallit detsamma. Därefter ställer hon proposition på Leif
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Carlssons yrkande om tilläggsattsats, och finner att kommunfullmäktige
bifallit detta.
Jäv
Linus Johansson (M), Matti Knuuttila (S) och Olle Åkerlund (S) anmäler
jäv.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2010-10-11 § 1028
• Koncernstabens skrivelse 2010-08-11
• Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2010-06-16 § 55
• Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-05-10
• Kultur- och fritidsförvaltningens rapport 2010-04-27 ”Utveckla Norra
Berget”
––––
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KS-2010-00465

§ 831

Flyttrörelser bland människor i åldrarna 20-34
år, MRP-uppdrag nr 7, 2010

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna rapporten och därmed anse MRP-uppdrag nr 7, 2010
avslutat.

Bakgrund
Koncernstaben har, utifrån av kommunfullmäktige lämnat uppdrag,
genomfört en undersökning av varför personer i åldergruppen 20 – 34 år
inte stannar kvar i alternativt inte flyttar till Sundsvall i samma
utsträckning som andra åldersgrupper.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2010-10-11 § 1029
• Koncernstabens skrivelse 2010-08-12
• PM ”Flyttrörelser bland människor i åldrarna 20-34 år (MRP-uppdrag
2010:7)”
––––
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KS-2010-00341

§ 832

Strategier i kommunens översiktsplan, MRPuppdrag nr 2, 2010

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

anse MRP-uppdrag nr 2, 2010 avslutat,

att

överlämna stadsbyggnadsnämndens svar 2010-04-14 § 86 till
kommunstyrelsen inför arbetet med att ta fram direktiv för ny
översiktsplan,

att

utöver i stadsbyggnadsnämndens beslut 2010-04-14 § 86
omtalade strategidokument m.m, underlaget även ska omfatta
kommunens jämställdhetsplan.

Bakgrund
I mål och resursplan för 2010 fick stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att
presentera förslag på andra strategier och nya strategier som kan
sammanföras i kommunens översiktsplan när den ska revideras under
kommande mandatperiod. Stadsbyggnadsnämnden har överlämnat ett
underlag för framtida direktiv för ny översiktsplan utifrån detta.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2010-10-11 § 1030
• Koncernstabens skrivelse 2010-08-16
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2010-04-14 § 86
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2010-03-24
––––
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KS-2010-00500

§ 833

Verksamhetsövergång Sundsvall Arena AB

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna genomförandeplanen, enligt slutrapport september 2010,
för överflyttning av Sundsvall Arena AB:s verksamhet till
förvaltning,

att

uppföljning över avslutad överflyttning av Sundsvall Arena AB:s
verksamhet redovisas till kommunfullmäktige senast 2011-03-31,

att

eventuellt ramtillskott till kultur- och fritidsnämnden hanteras i
partiernas definitiva förslag till mål och resursplan 2011-2014.

Bakgrund
Kommunfullmäktige fattade 2010-03-29 § 736 ett beslut om att en överflyttning av Sundsvall Arena AB:s verksamhet till förvaltning ska ske
senast 2011-01-01 och gav de berörda nämnderna i uppdrag att återkomma
till kommunfullmäktige med ett förslag till genomförandeplan och beslut
gällande överflyttningen. I denna rapport lämnas förslag till genomförandeplan för framtida organisation utifrån kommunfullmäktiges
inriktningsbeslut.
Jäv
Bengt Arne Lindahl (M) och Diana Kapitanska (S) anmäler jäv
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2010-10-11 § 1032
• Koncernstabens skrivelse 2010-09-03
• Koncernstabens rapport ”Projekt Sundsvall Arena AB”,
juli 2010, reviderad september 2010, inkl. bilaga
• Stadsbacken AB:s styrelseprotokoll 2010-08-30 § 41
• Service- och tekniknämndens protokoll 2010-08-26 § 65
• Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2010-08-23 § 72
• Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse 2010-07-02
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§ 834

Evenemangs- och marknadsföringsstrategi
för Sundsvalls kommun

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

kommunstyrelsen får i uppdrag att inarbeta förslag på riktlinjer för
kommunens arbete med evenemang i marknadsföringsstrategin,

att

av nuvarande personalresurser för marknadsföring och evenemang
inom Sundsvall Arena AB överförs dels till Sundsvall Business
Region, dels till kultur- och fritidsnämnden,

att

kommunstyrelsen utifrån nämnda marknadsföringsstrategi i
kommande uppdrag till Sundsvall Business Region ger verksamheten i uppdrag att marknadsföra Sundsvall som evenemangsstad.

Bakgrund
Kommunfullmäktige gav 2010-03-29 § 736 koncernstaben i uppdrag att ta
fram en evenemangs- och marknadsföringsstrategi med förslag på såväl
genomförande som organisation. Koncernstaben föreslår att riktlinjer för
kommunens arbete med evenemang inarbetas i kommande marknadsföringsstrategi.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2010-09-21 § 1033
• Koncernstabens skrivelse 2010-08-18
––––
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§ 835

Lokalstrategi för arenor i Sundsvalls
kommun

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

senarelägga beslut om lokalstrategi för arenor i avvaktan på beslut
om ”Varumärket Sundsvall” och ”Strategi för hållbar tillväxt”,

att

berörda förvaltningar under ledning av koncernstaben återkommer
med förslag till lokalstrategi för arenor i Sundsvalls kommun,

att

förslag till lokalstrategi för arenor ska behandlas i kommunfullmäktige senast mars 2011.

Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade 2010-03-29 § 736 att Sundsvall Arena
AB:s verksamhet ska flyttas över till förvaltning från och med 2011-01-01. I
beslutet ingick även att ta fram en lokalstrategi för arenorna med kulturoch fritidsnämnden och service- och tekniknämnden som ansvariga.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2010-10-11 § 1034
• Koncernstabens skrivelse 2010-09-06
• Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2010-08-23 § 73
• Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse 2010-08-20
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§ 836

Överföring av Fokusera Utveckling Sundsvall
AB:s verksamhet till Sundsvall Energi AB

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

avvecklingen av Fokusera Utveckling Sundsvall AB sker i enlighet
med koncernstabens förslag till genomförandeplan daterat 201009-20,

att

lämna sitt medgivande till att Fokusera Utveckling Sundsvall AB
fusioneras in i Sundsvall Energi AB,

att

med hänvisning till Aktiebolagslagen samt bolagsordningen för
Fokusera Utveckling Sundsvall AB, entlediga styrelsen för
Fokusera Utveckling Sundsvall AB.

Bakgrund
Kommunfullmäktige uppdrog 2010-03-29 § 735 till Stadsbacken AB att
uppdra till Sundsvall Energi AB att presentera ett förslag till genomförandeplan för övertagandet av Fokusera Utveckling Sundsvall AB.
Förslaget skulle innehålla såväl tidplan som ekonomiska överväganden.
Ett förslag till genomförandeplan har upprättats.
Reservation
Bertil Swensson (M), Anita Bdioui (S) och Annicka Burman (V) anmäler
jäv.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2010-10-11 § 1035
• Koncernstabens skrivelse 2010-09-22
• Genomförandeplan för Sundsvall Energi AB:s övertagande av
Fokusera Utveckling AB 2010-09-20
• Stadsbacken AB:s styrelseprotokoll 2010-08-30 § 42
• Stadsbacken AB:s tjänsteskrivelser 2010-08-27 samt 2010-08-22
• Sundsvall Energi AB:s skrivelse 2010-08-16
• Kommunfullmäktiges protokoll 2010-03-29 § 735
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§ 838

Taxa och tillämpningsregler för förskola,
fritidshem och pedagogisk omsorg - tidigare
barnomsorgstaxa

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

fastställa taxa med tillämpningsregler för förskola, fritidshem och
pedagogisk omsorg för Sundsvalls kommun, enligt barn- och
utbildningsnämndens förslag 2010-04-14,

att

taxan med tillämpningsregler ska gälla från och med 2011-01-01
då nuvarande barnomsorgstaxa ska upphöra att gälla.

Bakgrund
Enligt viss bestämmelse i skollagen har numera även treåringar rätt till
avgiftsfri allmän förskola. Bestämmelsen trädde ikraft den 1 juli 2010.
Behov föreligger därför att revidera nu gällande barnomsorgstaxa. I
samband med denna revidering har barn- och utbildningsnämnden funnit
anledning att göra en allmän översyn av hela taxan.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2010-10-11 § 1037
• Koncernstabens skrivelse 2010-08-31
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2010-04-28 § 69
• Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse
(BUN-2009-00002-3)
• Förslag till taxa och tillämpningsregler för förskola, fritidshem och
pedagogisk omsorg, 2010-04-14
––––
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§ 839

Projekt Ungdomsrådgivningen - begäran om
utökat ansvarsområde 20 - 24 år

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

bifalla barn- och utbildningsnämndens begäran om utökat
ansvarsområde avseende ungdomar 20-24 år inom projektet
Ungdomsrådgivningen.

Bakgrund
Ungdomsrådgivningen är ett samverkansprojekt mellan statliga myndigheter och Sundsvalls kommun. Verksamheten riktar sig till unga 18-24
år, och har som mål att förebygga ohälsa genom samverkan och tidiga
insatser. Barn- och utbildningsnämnden bidrar med 50 % skolsköterska.
Nämndens ansvarsområde omfattar dock barn och unga upp till 20 år.
Därför måste nämnden nu begära utökat ansvarsområde av
kommunfullmäktige avseende ungdomar 18-24 år inom projektet.
Koncernstaben föreslår att begäran bifallen.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2010-10-11 § 1038
• Koncernstabens skrivelse 2010-08-20
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2010-06-23 § 100
• Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-06-15
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§ 840

Klarspråksarbete 2011-2012 - finansiering

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

finansieringen om 250 tkr/år för fortsatta klarspråksprojekt åren
2011 och 2012 inarbetas i partiernas definitiva förslag till Mål och
resursplan 2011-2012.

Bakgrund
Kommunfullmäktige har beslutat att ett långsiktigt klarspråksprojekt ska
påbörjas inom Sundsvalls kommun under 2010. Projektet avses fortsätta
2011-2012 vilket gör ett beslut om finansiering nödvändigt.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2010-10-11 § 1039
• Koncernstabens skrivelse 2010-08-23
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§ 841

Motion (FP) om att etablera KomTek i
Sundsvall - utveckla ungdomars tekniska
entreprenörskap

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

uppdra till barn- och utbildningsnämnden att i samråd med
nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration
utreda finansiella och organisatoriska förutsättningar för etablering
av KomTek i Sundsvall,

att

återkomma till kommunfullmäktige senast under våren 2011,

att

därmed anse motionen besvarad.

Bakgrund
Folkpartiet Liberalerna föreslår i en motion daterad 2010-02-22 att
kommunfullmäktige ska uppdra till barn- och utbildningsnämnden att
etablera en kommunal entreprenörsskola (KomTek) i Sundsvall. Syftet
skulle vara att locka och stimulera fler ungdomar att skapa och behålla ett
intresse för teknik, samtidigt som verksamheten kan erbjuda en bra
fritidsverksamhet för unga med teknikintresse – på samma sätt som
Kulturskolan gör för elever med kulturintresse.
Överläggning
Lars Persson (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden konstaterar att det finns ett enda förslag till beslut, vilket
också blir fullmäktiges beslut.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2010-10-11 § 1043
• Koncernstabens skrivelse 2010-08-31
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2010-05-26 § 82
• Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse 2010-05-07
• Motion (FP) om att etablera KomTek i Sundsvall 2010-02-22
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§ 842 För kännedom
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

lägga ärendena till handlingarna.

Ärenden
• Förteckning över motioner som förhandsremitteras till kommunstyrelsen – enligt 30 § arbetsordningen för kommunfullmäktige i
Sundsvall
• Ekonomiavdelningens redovisning av förbrukningen av anslaget till
kommunfullmäktiges förfogande för oförutsedda behov 2009-03-17.
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§ 843 Avslutning av mandatperioden 2006—2010
Kommunfullmäktiges ordförande Marianne Sjöblom (S) håller ett
anförande med uppsummering av den gångna mandatperioden , och
avtackar de ledamöter och ersättare som nu lämnar kommunfullmäktige.
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