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Tid
Ajourneringar

Kl 13.00-16.50
Kl 14.35-15.00
Kl 16.30-16.35

Plats

Kommunfullmäktigesalen i kommunhuset, Norrmalmsgatan 4.

Beslutande

Närvarande ledamöter och ersättare enligt bilaga 1
Voteringsresultat enligt bilaga 2 och 3

Sekreterare

Johanna Kangas

Justeras

2011-11-10

Underskrifter

Rodney Engström
ordförande

Johanna Kangas
sekreterare

Sara Andersson
Justerare

Anita Bdioui
Justerare

Protokollet omfattar §§ 244–273
Bevis/anslag
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Avser sammanträde med

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum

Justeringsdatum

Anslagsdatum

2011-10-31

2011-11-10

2011-11-11

Anslaget tas ned tidigast

Överklagandetid

2011-12-06

2011-11-11 - 2011-12-02

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

Koncernstabens kansli
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Justering
Att jämte ordföranden Rodney Engström eller 1:e vice ordföranden
Marianne Sjöblom eller 2:e vice ordföranden Angel Villaverde justera
dagens protokoll utses Sara Andersson med Margareta Engström som
ersättare och Anita Bdioui med Anders Hedenius som ersättare.
––––
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KS-2011-00032

§ 244 Information från kommundirektören
Ingen information lämnas vid sammanträdet.
––––
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KS-2011-00028

§ 245 Allmänhetens frågestund
Allmänheten har möjlighet att ställa frågor till ledamöterna i fullmäktige.
Frågorna ska lämnas in skriftligen senast klockan 12.00 fredagen innan
fullmäktige sammanträder.
• På kommunfullmäktiges sammanträde den 26 september 2011 frågade
Ingmar Söderström om trafiksäker gång- och cykelväg från Ljustadalen till Birsta.
o När får Ljustadalen/Johannedal en trafiksäker gång- och cykelväg
till Östra Birsta?
Erland Solander framför att han inte kan ange någon tidpunkt för detta.
Han vet att det är en viktig väg. Trafikverket har en stor roll i denna fråga
och har svarat att de för närvarande inte har ekonomiska resurser för att
bygga gång- och cykelvägen. Kommunen kommer att lyfta frågan igen, så
fort som möjligt.
• Andreas Östman frågar om fibernätet?
o Utbredningen av fibernätet är alldeles för lågt, det är endast de
största hyresrättsföreningarna som har valt att koppla in sig i
fibernätet. Privatpersoner väljer att inte koppla in sig p g a
kostnader och behovet att gräva själv. Andreas Östman undrar om
kommunen skulle kunna underlätta detta med bidrag och
informationsgrupper för att få en hundraprocentig fibertäckning
över staden?
Magnus Sjödin, kommunstyrelsens ordförande, svarar att det är det
kommunala bolaget Servanet som svarar för utbyggnaden i kommunen.
Det är viktigt att kommunen har ett bra täckande fibernät. Att bygga ut
nätet är kostnadskrävande, ny teknik utvecklas snabbt i tätortsnära
områden och bolaget måste ha kostnadstäckning för sin verksamhet.
• Amanda Mattsson frågar om busskort till skolan?
o På skolan diskuterar man mycket om vilka som har rätt till
skolbusskort via kommunen. Hur kommer det sig att två personer
som kliver på samma busshållplats ändå inte har samma rätt till
busskort?
o Vad är det för regler som gäller?
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o Om man nu får välja skola i Sundsvall, så borde det vara samma
regler för om man får busskort eller inte. När man läser reglementet på hemsidan låter det som att så fort man väljer att byta skola,
så tappar man chansen till ett busskort via kommunen, är det så?
Eftersom det diskuteras ofta om detta, så vore det jättebra om vi
fick veta hur det ligger till med reglerna.
•

Jonas Bylund frågar om skolbusskort?
o Varför får man inte skolbusskort om man byter till en skola som
inte ligger inom det egna upptagningsområdet?
o Vad är det för mening med ett fritt skolval när inte alla har råd med
att välja något annat än kommunens alternativ?

Annelie Luthman, barn- och utbildningsnämndens ordförande, svarar
frågeställarna att i det i skolskjutsreglementet anges hur långt man ska ha
från hemmet till närmsta kommunala skola för att få busskort. Efter 1 juli
finns en utsträckt sådan möjlighet avseende elever som går i skola hos
annan utförare. Detta förutsätter dock att grundkravet är uppfyllt
beträffande avståndet och att det inte medför någon ekonomisk eller
annan nackdel för kommunen. Det finns särskild blankett att söka för
elever som går i skola hos annan utförare. Skolskjutsreglementet ska nu
ses över med anledning bland annat av den nya skollagen. Barn och
utbildningsnämnden har också ett uppdrag i Mål och resursplanen att
utreda skolskjutsar kontra skolval.
• Zandra Ljung frågar om dygnetruntförskola.
o Granloholms dagis är fullt och det är kö dit. Vi som jobbar helger,
kvällar och nätter. Hur ska vi kunna göra detta, om det inte finns
dagisplatser?
o Sedan bor inte alla föräldrar i Granloholm, så att pendla över ca tre
mil eller mer, tur och retur. Och att inte alla har ett körkort skulle
innebära näst intill omöjligt att placera sitt barn där. Behovet finns!
Då det finns flera mammor samt pappor som jobbar, inom bland
annat vården, så är det arbetspass under hela dygnet. Hjälp oss
föräldrar att kunna söka jobb. Få den ekonomi en familj behöver
för att klara av räkningar samt de utgifter man har!
Annelie Luthman, barn- och utbildningsnämndens ordförande, tackar för
frågan och svarar att hon först vill understryka precis som Zandra skriver
att det är önskvärt att alla arbetsföra vuxna kan finnas på arbetsmarknaden
och försörja sig och sina familjer. Skiftarbete är en utmaning i synnerhet
om båda föräldrarna i en familj går skift. I Sundsvall erbjuder vi nattis,
dygnetruntförskola. Kön har under hösten inte varit särskilt lång. Plats kan
man få i mån av plats och behov. Alltså om omsorgen för barnen inte kan
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ordnas på annat sätt och visst många kvällar och nätter per månad ska
innefatta förvärvsarbete.Denna möjlighet till nattis kommer värnas men
inte sannolikt att vi ökar antalet sådana förskolor närmaste tiden. Det är
långt ifrån alla kommuner som kan erbjuda medborgarna denna service.
•

Håkan Johansson frågar angående det ”lilla” kvarvarande
oljeberoendet vid Korstaverket?
• Kjell Jacobsson frågar avseende investering för oljeersättning vid
Korstaverket och därvid med en skattefinansiering om ca 300 mkr?

Anders Jonsson, vd på Sundsvall Energi AB, svarar frågeställarna
sammanfattningsvis enligt nedan.
GROT (grenar och toppar från skogen) fungerar utmärkt som bränsle. Det
finns god tillgång på GROT i Sundsvallsregionen. Transportbehovet med
lastbilar är en påtaglig förändring. Gällande energieffektivitet är detta
dock inte något problem. Ur energieffektivitetsynvinkel är det en vinst att
gå över från olja till GROT.
Biobränsle ger mycket högre koldioxidutsläpp än olja. Politiskt och
samhällsmässigt har man valt att säga att utsläpp från biomassa till
skillnad från olja inte är fossilt till sitt ursprung. Så länge som det totala
biomasseuttaget inte är större än tillväxten anser vi politiskt och
samhällsmässigt att balans råder.
Pellets har studerats ingående som alternativ, det finns en förädlingskedja
rörande detta. Pellets har visat sig lägre lönsamhet än GROT. I något fall
kan man bygga för pellets till en lägre investeringskostnad men till högre
driftskostnader vilket ger sämre totalekonomi än GROT. För pellets finns
också färre potentiella leverantörer.
För spillvärmeutnyttjande krävs två parter, någon som vi och en industriell
part. Vi har en löpande dialog med industrin och vill gärna utveckla
samarbetet.
Avseende ägartillskott är det så att projektet i sig inte kräver ägartillskott.
Det är bolaget Sundsvall Energi som redan idag, oavsett projektet, är i
behov av ägartillskott, då bolagets soliditet i nuläget är för låg. Realiseras
projektet på normalt manér, med lånade pengar, så innebär detta en än
lägre soliditet för bolaget. Min uppfattning är att frågan är relevant idag,
även utan investering.
Ordföranden konstaterar därefter att det inte finns fler frågor från allmänheten.
––––
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KS-2011-00671

§ 246 Information om (rapporten) Risk- och
sårbarhetsanalys
Sektionschef Gunnar Åberg på service och tekniks fastighetsavdelning
och Anja Eriksson, krisberedskapssamordnare, Medelpads
räddningstjänstförbund, informerar om rapporten Risk- och
sårbarhetsanalys för Sundsvalls kommun.
Underlag
• Kommunstyrelsens protokoll, 2011-09-12 § 282
• Risk- och sårbarhetsanalys för Sundsvalls kommun, 2010-10-21,
uppdaterad 2011-07-05
––––
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KS-2011-00022

§ 247 Tema om energifrågor
Anders Jonsson, vd, Sundsvalls Energi, informerar om framtida frågor
gällande energiförsörjning och svarar på ledamöternas frågor.
––––
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KS-2011-00021

§ 248 Korta frågor – korta svar
Inga frågor ställs vid sammanträdet.
––––
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KS-2011-00082

§ 249 Frågor till nämndsordföranden
Inga frågor ställs till nämndsordföranden.
––––
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§ 250 Inkomna motioner
Sju motioner har lämnats in till dagens sammanträde.
Med kommunfullmäktiges medgivande överlämnas nedanstående
motioner till kommunstyrelsen för beredning:
•

Motion (V) om alla barns rätt till skolgång, daterad 2011-10-04
(KS-2011-00823)

•

Motion (SD) om att säga upp avtal med Migrationsverket, daterad
2011-09-26 (KS-2011-00845)

•

Motion (SD) om kameraövervakning vid Navet i Sundsvall, daterad
2011-09-26 (KS-2011-00846)

•

Motion (SD) om att införa förbud mot offentligt tiggeri, daterad
2011-09-26 (KS-2011-00847)

•

Motion (SD) om att inrätta en brottspreventionsenhet i Sundsvalls
kommun, daterad 2011-09-26 (KS-2011-00848)

•

Motion (SD) om maskeringsförbud på allmänna inrättningar, daterad
2011-09-26 (KS-2011-00849)

•

Motion (S) om införande av ”Grön Rutt” i Sundsvall, daterad 201110-31 (KS-2011-00923)

––––
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KS-2011-00905, KS-2011-00907

§ 251 Inkomna interpellationer
Två interpellationer lämnas vid dagens sammanträde.
Med kommunfullmäktiges medgivande framställer Annicka Burman (V)
den 31 oktober 2011 en interpellation till Hans Brynielsson (KD),
socialnämndens vice ordförande, angående barn som blir vräkta.
Med kommunfullmäktiges medgivande framställer Lena Österlund (S)
den 31 oktober 2011 en interpellation till Else Ammor (M),
socialnämndens ordförande, angående barnfattigdom.
Underlag
• Interpellation angående barn som blir vräkta, daterad 2011-10-27
(läses upp på sammanträdet)
• Interpellation angående barnfattigdom, daterad 2011-10-27 (läses upp
på sammanträdet)
––––
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KS-2011-00013

§ 252 Valärenden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

Ordförandens sign

Justerandes sign

att

till ny ledamot i valnämnden efter Linda Asplund (S) för
återstående del av mandatperioden utse Lena Sjöberg (S),
Nedansjövägen 45, 860 13 Stöde,

att

förslag till ny ersättare i socialnämnden efter Peter Jacobsson (M)
för återstående del av mandatperioden lämnas senare av Moderata
Samlingspartiet,

att

förslag till ombud i Kommunförbundet Västernorrland (Länsförbund) för återstående del av mandatperioden lämnas senare,

att

förslag till två ersättare för ombuden i Kommunförbundet Västernorrland (Länsförbund) för återstående del av mandatperioden
lämnas senare,

att

till ny ersättare i nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och
integration (NAVI) efter Johanna Meiding (S) för återstående del av
mandatperioden utse Desislava Cvetkova (S), Västra Vägen 70 C,
857 40 Sundsvall,

att

förslag till ytterligare en revisor i Sundsvalls Sjöfolksstiftelse för
återstående del av mandatperioden lämnas senare,

att

förslag till ytterligare en revisorersättare i Sundsvalls Sjöfolksstiftelse för återstående del av mandatperioden lämnas senare,

att

till ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden efter Emelie Vikberg
Wernström (V) för återstående del av mandatperioden utse Hicham
Elkahtib (V), Fågelgränd 4, 852 35 Sundsvall,
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att

till ny ersättare i socialnämnden efter Hicham Elkathib (V) för
återstående del av mandatperioden utse Christiane Rüdiger (V),
Östra Långgatan 37 A, 852 36 Sundsvall,

att

till ny ersättare i nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och
integration (NAVI) efter Anna Olofsson (S) för återstående del av
mandatperioden utse Lars Olof Högström (S), Jakob Sjöléns Väg
36, 854 62 Sundsvall,

att

förslag till ny nämndeman vid Sundsvalls Tingsrätt efter Eva
Lundgren (M) för återstående del av mandatperioden lämnas senare
av Moderata Samlingspartiet,

att

bifalla Stefan Alms (M) avsägelse av uppdraget som ledamot i
kommunfullmäktige,

att

notera att hemställan om röstsammanräkning för att utse ny ledamot
i kommunfullmäktige för Moderata Samlingspartiet efter Stefan
Alm (M) har lämnats till länsstyrelsen,

att

bifalla Martin Johanssons (S) avsägelse av uppdraget som ledamot i
kommunfullmäktige,

att

notera att hemställan om röstsammanräkning för att utse ny ledamot
i kommunfullmäktige för Arbetarepartiet Socialdemokraterna efter
Martin Johansson (S) har lämnats till länsstyrelsen,

att

bifalla Lars Löfgrens (M) avsägelse av uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige och nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration (NAVI),
notera att hemställan om röstsammanräkning för att utse ny ersättare
i kommunfullmäktige för Moderata Samlingspartiet efter Lars
Löfgren (M) har lämnats till länsstyrelsen,

att

Ordförandens sign

Sammanträdesdatum

att

notera anmälan av länsstyrelsens röstsammanräkningsprotokoll om
ny ersättare i kommunfullmäktige för Moderata Samlingspartiet
(efter Lars Löfgren) utsedd för perioden 2011-10-19 – 2014-10-31
Barbro Larsson (M), Lekängsvägen 2 A, 853 53 Sundsvall,

att

förslag till ny ersättare i nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration (NAVI) efter Lars Löfgren (M) för
återstående del av mandatperioden lämnas senare av Moderata
Samlingspartiet,
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att

notera anmälan av länsstyrelsens röstsammanräkningsprotokoll om
ny ledamot i kommunfullmäktige för Moderata Samlingspartiet
Moderaterna (efter Stefan Alm) utsedd för perioden 2011-10-13 –
2014-10-31 Jan Heijbel, Östra Långgatan 7 B, 4 tr, 852 36
Sundsvall,

att

notera anmälan av länsstyrelsens röstsammanräkningsprotokoll om
ny ersättare i kommunfullmäktige för Moderata Samlingspartiet
(efter Jan Heijbel) utsedd för perioden 2011-10-13 – 2014-10-31
Jennie Stockhaus, Edebyvägen 50, 860 13 Stöde,

att

notera anmälan av länsstyrelsens röstsammanräkningsprotokoll om
ny ledamot i kommunfullmäktige för Arbetarepartiet Socialdemokraterna (efter Martin Johansson) utsedd för perioden 2011-10-13 –
2014-10-31: Bo Markusson, Malmövägen 106, 857 30 Sundsvall,

att

notera anmälan av länsstyrelsens röstsammanräkningsprotokoll om
ny ersättare i kommunfullmäktige för Arbetarepartiet Socialdemokraterna (efter Bo Markusson) utsedd för perioden 2011-10-13 –
2014-10-31: Magnus Ragnarsson, Kvarndammsvägen 15, 853 56
Sundsvall.

att

bifalla Petra Ebbings (M) avsägelse av uppdraget som ledamot i
stadsbyggnadsnämnden,

att

till ny ledamot i stadsbyggnadsnämnden efter Petra Ebbing (M) för
återstående del av mandatperioden utse nuvarande ersättaren Jörgen
Tjernell (M), Njurundavägen 43, 862 40 Njurunda,

att

förslag till ny ersättare i stadsbyggnadsnämnden efter Jörgen
Tjernell (M) för återstående del av mandatperioden lämnas senare
av Moderata Samlingspartiet,

att

bifalla Lisa Lööfs (S) avsägelse av uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige,

att

notera att hemställan om röstsammanräkning för att utse ny ersättare
i kommunfullmäktige för Arbetarepartiet Socialdemokraterna efter
Lisa Lööf (S) har lämnats till länsstyrelsen,

att

bifalla Lisa Lööfs (S) avsägelse av uppdraget som ledamot i kulturoch fritidsnämnden,
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att

förslag till ny ledamot i kultur- och fritidsnämnden efter Lisa Lööf
(S) för återstående del av mandatperioden lämnas senare av
Arbetarepartiet Socialdemokraterna,

att

bifalla Joanna Fenells (S) avsägelse av uppdraget som ledamot i
kommunfullmäktige,

att

notera att hemställan om röstsammanräkning för att utse ny ledamot
i kommunfullmäktige för Arbetarepartiet Socialdemokraterna efter
Joanna Fenell (S) har lämnats till länsstyrelsen.

Bakgrund
Linda Asplund (S) befriades av kommunfullmäktige 2011-02-28 § 81
från uppdraget som ledamot i miljönämnden och valnämnden.
Peter Jacobsson (M) befriades av kommunfullmäktige 2011-06-20 § 189
från uppdraget som esättare i socialnämnden.
Johanna Meiding (S) befriades av kommunfullmäktige 2011-09-26 § 229
från uppdraget som ersättare i nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration (NAVI).
Kommunfullmäktige beslöt den 20 juni 2011 § 198 att välja ytterligare
en revisor och revisorersättare till Sundsvalls Sjöfolksstiftelse för tiden
fram till 2014-12-31.
Emelie Vikberg Wernström (V) befriades av kommunfullmäktige
2011-09-26 § 229 från uppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämnden.
Hicham Elkathib (V) befriades av kommunfullmäktige 2011-09-26
§ 229 från uppdraget som ersättare i socialnämnden.
Anna Olofsson (S) befriades av kommunfullmäktige 2011-09-26 § 229
från uppdraget som ersättare i nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration (NAVI).
Eva Lundgren (M) befriades av kommunfullmäktige 2011-09-26 § 229
från uppdraget som nämndeman vid Sundsvalls Tingsrätt.
Stefan Alm (M) har avsagt sig uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.
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Martin Johansson (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.
Lars Löfgren (M) har avsagt sig uppdragen som ersättare i kommunfullmäktige och nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration
(NAVI).
Petra Ebbing (M) har avsagt sig uppdraget som ledamot i stadsbyggnadsnämnden.
Lisa Lööf (S) har avsagt sig uppdragen som ersättare i kommunfullmäktige och ledamot i kultur- och fritidsnämnden.
Joanna Fenell (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
• Koncernstabens skrivelse 2011-10-19, rev 2011-10-24 samt
2011-10-31.
––––
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KS-2011-00796

§ 253 Revidering av år 2012 i fastställd Mål och
resursplan 2012-2014
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

fastställa reviderad Mål och resursplan 2012 enligt föreliggande
förslag från majoriteten (Moderaterna, Folkpartiet liberalerna,
Miljöpartiet de gröna, Centerpartiet och Kristdemokraterna) som
komplettering till tidigare beslutad Mål och resursplan 2012 med
plan för 2013-2014,

att

uppdra till nämnderna att ta fram förslag till reducering motsvarande 1 procent av nettobudgetramen. Socialnämnden och
överförmyndarnämnden omfattas inte av uppdraget, samt

att

fastställa det på kommunstyrelsen 2011-03-14 § 134 behandlade
förslaget till vilka objekt som prioriterades inom ramen för
anslaget på 70 mkr för investeringar i förvaltningsfastigheter.

Bakgrund
Sveriges Kommuner och Landsting redovisade 2011-08-18 en ny skatteprognos för Sundsvalls kommun. Skatteprognosen visar på en minskning
av skatteintäkter för år 2012 och framåt. Den lägre intäkten om 47 mkr
sammantaget med socialnämndens behov av budgetförstärkning föranleder
en revidering av MRP för 2012. År 2013 och framåt kommer att hanteras i
processen för kommande mål och resursplaner.
Förslaget till investeringar i förvaltningsfastigheter har 2011-03-14 § 134
varit uppe för behandling i kommunstyrelsen i form av information.
Överläggning
Magnus Sjödin (M), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Peder Björk (S), Marianne Sjöblom (S), Kim G Ottosson (V) Leif Nilsson
(S), Bodil Hansson (S), och Lena Österlund (S), yrkar bifall till
Socialdemokraternas och Vänsterpartiets eget inlämnade förslag till
reviderad Mål och resursplan 2012.
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Ordföranden förklarar att det finns två förslag till beslut, dels kommunstyrelsens förslag och dels Peder Björks (S) m.fl. förslag. Han ställer
proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs och genomförs med följande propositionsordning. Den
som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar JA, den som vill bifalla
Peder Björk (S) m.fl. förslag röstar NEJ.
Voteringen resulterar i 40 JA-röster, 36 NEJ-röster och 5 som avstår, se
bilaga.
Ordförande konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare
från Socialdemokraterna, nämligen Peder Björk, Anita Bdioui, Diana
Kapitanska, Kjell Andersson, Lars-Åke Andersson, Roland Grafström,
Michael Sjödin, Anders Hedenius, Bodil Hansson, Stefan Eriksson,
Dorthy Eriksson, Cathrine Edström, Leif Nilsson, Arianne Sundman,
Håkan Byberg, Soili Sollén, Jonas Väst, João Pinheiro, Elisabeth
Unander, Roger Johansson, Christina Nordenö, Niklas Säwén, Lena
Österlund, Bo Markusson, Britt-Marie Ståhl Olsson, Jan-Olov Lampinen,
Tommy Eriksson, Marianne Sjöblom, Burhan Hussain, Ulla-Britt
Lagergren, Linda Asplund och Ann-Charlotte Evrung, och samtliga
ledamöter och tjänstgörande ersättare från Vänsterpartiet, nämligen Hans
Zetterkvist, Christiane Rüdiger, Annicka Burman och Kim G Ottosson.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll, 2011-10-17 § 299
• Koncernstabens skrivelse, 2011-09-29
• Koalitionen för Sundsvalls förslag till revidering av år 2012 i
fastställd mål och resursplan för Sundsvalls kommun 2012-2014,
daterad 2011-09-26
• Koncernstabens PM, 2011-03-01
• Koncernstabens bilaga 2 ”Sammanställning över nämndernas ramar
2012 utifrån reviderad MRP 2012 (2011 års prisnivå)”
• Protokoll, 2011-10-07 och 2011-10-05, om förhandling enligt MBL §
11 rörande revidering av år 2012 i fastställd Mål- och resursplan
(MRP) 2012-2014
• Uppdaterad sammanställning över uppdrag ur ärendet ”Revidering av
år 2012 i fastställd Mål och resursplan 2012-2014

Ordförandens sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Sekreterares sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida

2011-10-31

20

• Kommunstyrelsens protokoll, 2011-03-14 § 134
• Socialdemokraterna och Vänsterpartiets förslag till revidering av år
2012 i sitt eget förslag till mål och resursplan för Sundsvalls kommun
2012-2014, inlämnad 2011-10-17
• Avsnitt resurstilldelning, drift och investeringar i Mål och resursplan
för 2012 med plan för 2013-2014 (delas ut på sammanträdet)
––––
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KS-2011-00779

§ 254 Delårsrapport januari–augusti 2011 för
kommunen och kommunkoncernen
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna delårsrapport januari-augusti 2011 för kommunen och
kommunkoncernen,

att

hänskjuta överförmyndarnämndens begäran om tillskott på 0,5
mkr för 2011 till överföring av resultat 2011, samt

att

flytta fram slutredovisning av uppdrag till 2012 och 2013 enligt
koncernstabens förslag 2011-09-20.

Bakgrund
Koncernstaben har sammanställt delårsrapporten för januari-augusti 2011.
Resultatet uppgår till 245,0 mkr för kommunen, vilket är 44,6 mkr sämre
än resultatet för samma period 2010. Resultatprognosen för 2011 uppgår
till 119,7 mkr.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll, 2011-10-17 § 301
• Koncernstabens skrivelse, 2011-09-20
• Delårsrapport januari-augusti 2011 för kommunen och kommunkoncernen
• Kommunrevisionens granskning av delårsrapport 2011, oktober 2011
(separat utskick).
––––
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KS-2011-00702

§ 255 Redovisning av investeringsmedel som inte tas
i anspråk under 2011
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna koncernstabens redovisning av investeringsmedel som
inte tas i anspråk 2011, samt

att

uppdrag 20 i processen lednings- och verksamhetsstöd i Mål och
resursplan 2012, även ska omfatta att redovisa en modell för hur
budget till beslutade ej genomförda projekt kan omprövas.

Bakgrund
Kommunfullmäktige begärde 2011-06-20 § 195, i samband med att delårsrapporten för januari-april behandlades, en redovisning av de investeringsmedel som inte tas i anspråk under 2011. Redovisningen avser investeringsmedel som ligger under kommunstyrelsen och stadsbyggnadsnämnden.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll, 2011-10-17 § 303
• Koncernstabens skrivelse, inkl. bilagor, 2011-09-16
––––
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KS-2011-00755

§ 256 Överlåtelse av del av fastigheten Högom 3:180
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

överlåta fastigheten Högom 3:180 om ca 23 800 m2 till Läktarproffs Fastighets AB, Sundsvall; för en köpeskilling om 4 760 000
kronor.

Bakgrund
Stadsbyggnadsnämnden föreslår att kommunen överlåter del av fastigheten Högom 3:180 till Läktarproffs Fastighets AB, för en köpeskilling
om 4 760 000 kronor.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll, 2011-10-17 § 305
• Koncernstabens skrivelse, 2011-09-14
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll, 2011-08-31 § 220
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse, 2011-08-05
• Förslag till köpeavtal och köpebrev, inkl. kartbilaga
––––
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KS-2011-00754

§ 257 Förvärv av fastigheten Korsta 7:39
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

förvärva fastigheten Sundsvall Korsta 7:39 av Rolf Gran för
3 700 000 kronor,

att

erlägga 925 000 kronor i personlig ersättning enligt expropriationslagens regler,

att

erlägga 75 500 kronor i annan ersättning för flyttkostnader, förtida
lösen av lån m.m.,

att

tillföra stadsbyggnadsnämndens investeringsbudget för 2011,
4 700 500 kronor att finansieras genom ianspråktagande av likvida
medel, samt

att

investeringsutgiften vid förvärvet av fastigheten ska ingå i en
framtida exploateringskalkyl och därmed utgöra underlag för
markpriser vid en exploatering.

Bakgrund
Stadsbyggnadsnämnden föreslår att kommunen förvärvar fastigheten
Sundsvall Korsta 7:39 av Rolf Gran för 3 700 000 kronor samt att
kommunen utger 925 000 kronor i personlig ersättning och 75 500 kronor
i annan ersättning i samband med förvärvet av fastigheten.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll, 2011-10-17 § 306
• Koncernstabens skrivelse, 2011-09-13
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll, 2011-08-31 § 219
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse, 2011-06-30
• Förslag till köpeavtal och köpebrev, inkl. kartbilaga
• ASPECT:s värdeutlåtande, 2011-04-14
––––
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KS-2011-00753

§ 258 Bildande av kollektivtrafikmyndighet i
Västernorrlands län
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

Ordförandens sign

Justerandes sign

att

kollektivtrafikmyndigheten bildas per 2012-01-01 och organiseras som ett kommunalförbund med direktion och arbetsutskott, med sammansättning enligt förslagen i utredningen,
samt att ett interimsorgan bildas per 2011-11-01,

att

utse tre ordinarie ledamöter och tre ersättare i förbundsdirektionen vid kommunfullmäktiges sammanträde i oktober,

att

Länstrafikbolaget omstruktureras och överlåts till kollektivtrafikmyndigheten och behålls, som ett passivt bolag, så länge
avtalen gäller,

att

verksamhet och personal överförs till myndigheten per
2012-01-01,

att

fastställa finansieringsmodellen,

att

anta förslagen till ändringar avseende ökning av antal ledamöter
i arbetsutskottet från fem till sju, förtydliganden i reglementet
för revisorer enligt förslag daterat 12 oktober 2011, samt ändring
i mening under förbundsordningens punkt 11 till ”Direktionen
ska kvartalsvis eller tertialvis avlämna rapporter över
verksamheten till förbundsmedlemmarna”, enligt e-post från
utredaren den 13 oktober 2011,

att

med ändringarna redogjorda i att-sats nummer sex närmast ovan,
godkänna styrdokumenten – samarbetsavtal, förbundsordning,
reglemente och reglemente för revisorer, övertagande av
personal och förvärv/aktieöverlåtelse med revers,

att

rekrytering av myndighetschef påbörjas under hösten 2011,
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att

uppdra till kollektivtrafikmyndigheten att samordna persontransporttjänster för färdtjänst/riksfärdtjänst (för resor med
bil/specialfordon inom länet) i en beställningscentral,

att

Sundsvalls kommun fortsättningsvis ansvarar för upphandling
av persontransporttjänster för färdtjänst och riksfärdtjänst,

att

Sundsvalls kommun även fortsättningsvis ansvarar för upphandling av persontransporter för skoltransporter, samt

att

godkänna att kommunalförbundet Västernorrlands kollektivtrafikmyndighet övertar 5 procent av aktierna AB Transitio från
de gamla ägarna, inklusive Västernorrlans läns Trafik AB:s
andel om 0,5 procent.

att

utse följande tre ledamöter och tre ersättare till den nya myndigheten ”Kommunalförbundet Västernorrlands läns kollektivtrafikmyndighets förbundsdirektion” fr.o.m. 2012-01-01:
Ledamöter
Sven Bredberg (M), Basgränd 2 O, 856 44 Sundsvall
Sverker Ottosson (MP), Färjevägen 36, 865 31 Alnö
Leif Nilsson (S), Jacob Sjöléns väg 40, 854 62 Sundsvall
Ersättare
Habib Effati (M), Fredsgatan 21, 852 35 Sundsvall
Stefan Falk (FP), Hornsgatan 7, 853 57 Sundsvall
Annicka Burman (V), Fågelgränd 10, 852 35 Sundsvall

Bakgrund
Ärendet rör etableringen av den nya kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län från och med 2012-01-01.
Överläggning
Sverker Ottosson (MP) yrkar att att-sats nummer sex istället ges
formuleringen, att ”anta förslagen till ändringar avseende ökning av antal
ledamöter i arbetsutskottet från fem till sju, förtydliganden i reglementet
för revisorer enligt förslag daterat 12 oktober 2011, samt ändring i mening
under förbundsordningens punkt 11 till ’Direktionen ska kvartalsvis eller
tertialvis avlämna rapporter över verksamheten till
förbundsmedlemmarna’, enligt e-post från utredaren den 13 oktober
2011”. Vidare yrkar han tillägg av ytterligare en att-sats som läggs in som
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nummer sju med lydelsen att ”med ändringarna redogjorda i att-sats
nummer sex närmast ovan, godkänna styrdokumenten – samarbetsavtal,
förbundsordning, reglemente och reglemente för revisorer, övertagande av
personal och förvärv/aktieöverlåtelse med revers.”
Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag med Sverker Ottossons ändrings- och tilläggsyrkanden, samt om
fullmäktige väljer de föreslagna ledamöterna och ersättarna till
kollektivtrafikmyndighetens förbundsdirektion. Ordföranden finner att så
är fallet.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll, 2011-10-17 § 308
• E-post 2011-10-13 från Sigbritt Ahl, projektledare
• Reglemente för revisorerna, daterad 2011-10-12
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2011-10-06 § 63
• Koncernstabens tjänsteskrivelse, 2011-09-19
• Ägarrådet för Västernorrlands trafik AB:s skrivelse, 2011-09-09
• Ägarrådet för Västernorrlands trafik AB:s förslag, 2011-09-09 med
bilagor
• Presentationsmaterial AB Transitio, 2011-06-30
––––
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KS-2011-00762

§ 259 Energiplan för Sundsvalls kommun
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

kommunens Energi- och klimatstrategi fortsatt skall gälla avseende
de fem övergripande målen och inarbetas i kommunens översiktsplan, samt

att

med anledning av Energimyndighetens översyn av Lag (1977:439)
om kommunal energiplanering, avvakta med framtagande av ny
energiplan för Sundsvalls kommun.

Bakgrund
Ärendet handlar om att avvakta med att ta fram ny energiplan för Sundsvalls kommun enlig lag (1977:439), då Energimyndigheten har i uppdrag
att göra en översyn av lagen.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll, 2011-10-17 § 311
• Koncernstabens skrivelse, 2011-09-21
––––
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KS-2010-00501

§ 260 Lokalstrategi för arenor i Sundsvalls kommun –
förlängd tidsfrist
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

förlänga tiden för framtagande av förslag till lokalstrategi för
arenor i Sundsvalls kommun, samt

att

lokalstrategi för arenor i Sundsvalls kommun behandlas i kommunfullmäktige senast i maj 2012.

Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade 2010-10-25 § 835 att berörda förvaltningar
under ledning av koncernstaben ska återkomma med ett förslag till
lokalstrategi för arenor i Sundsvalls kommun, att denna strategi ska
avvakta beslut från ”Varumärket Sundsvall” och ”Strategi för hållbar
tillväxt”, och att förslaget för lokalstrategi ska behandlas i kommunfullmäktige senast mars 2011. Eftersom ”Varumärket Sundsvall” och
”Strategi för hållbar tillväxt” antogs av kommunfullmäktige först 201106-20 behöver det tidigare framtagna förslaget bearbetas och
kompletteras. Följaktligen föreslår koncernstaben att tiden för
framtagande av lokalstrategi för arenor i Sundsvalls kommun förlängs
samt att ärendet behandlas i kommunfullmäktige senast i maj 2012.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll, 2011-10-17 § 314
• Koncernstabens tjänsteskrivelse, 2011-06-27
• Kommunfullmäktiges protokoll, 2011-03-28 § 141
––––
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KS-2011-00067

§ 261 Översyn av Fastighetsstrategi för Sundsvalls
kommun – förlängd tidsfrist
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

förlänga tiden för den av kommunfullmäktige 2011-02-28 § 82
beslutade översynen av fastighetsstrategins motiv avseende fastighetsförsäljning samt avstämning av motiven mot antagen mål och
resursplan, samt

att

uppdraget redovisas senast i september 2012.

Bakgrund
Kommunfullmäktige uppdrog 2011-02-28 § 82 åt kommunstyrelsen att se
över motiven för fastighetsstrategin avseende fastighetsförsäljning och att
stämma av motiven mot antagen mål och resursplan (MRP). Uppdraget
skulle redovisas senast i september 2011. Översynen av fastighetsstrategin
bör utföras av den fastighetsstrateg som ska rekryteras enligt MRPuppdrag LED/VHT 16, 2012. Tjänsten beräknas vara tillträdd under det
första tertialet 2012.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll, 2011-10-17 § 315
• Koncernstabens skrivelse, 2011-09-14
• Kommunfullmäktiges protokoll, 2011-02-28 § 82
––––
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KS-2010-00665

§ 262 Allmänna lokala ordningsföreskrifter – Norra
Kajens exploateringsområde
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

inte revidera ”Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Sundsvalls
kommun” enligt Polismyndigheten i Västernorrlands läns förslag
2010-09-27, samt

att

revidera ”Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Sundsvalls
kommun” inklusive bilagor enligt koncernstabens förslag
2011-09-20.

Bakgrund
Polismyndigheten i Västernorrlands län har 2010-09-27 lämnat förslag om
att revidera Sundsvalls kommuns allmänna lokala ordningsföreskrifter
avseende 14 §, alkoholförtäring på allmän plats, och 18 §, kopplingstvång
för hundar, till att även omfatta den planerade stadsdelen för Norra Kajens
exploatering. Förslaget har uppkommit i samband med Närpolisen i
Sundsvall och Norra Kajen AB:s trygghetsarbete för den nya stadsdelen.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll, 2011-10-17 § 316
• Koncernstabens tjänsteskrivelse, 2011-09-20
• Koncernstabens förslag, 2011-09-20 med bilagorna 1–3F
• Kommunal författningssamling för Sundsvalls kommun 03-01
• Polismyndigheten i Västernorrlands läns skrivelse, 2010-09-27
• Norra Kajen Exploatering AB:s skrivelse, 2010-09-22
––––
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KS-2010-00701

§ 263 Ansvaret för föreningsstöd till invandrarföreningar
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

ansvaret för föreningsstöd till invandrarföreningar överförs från
nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration till
kultur- och fritidsnämnden från och med år 2012.

Bakgrund
Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration (NAVI)
föreslår kommunfullmäktige att ansvaret för föreningsstöd till
invandrarföreningar överförs från NAVI till kultur- och fritidsnämnden.
Överläggning
Johnny Skalin (SD) yrkar att ärendet återremitteras med motiveringen att
det i hanteringen av föreningsstöd inte ska finnas en uppdelning mellan
invandrare och svenskar.
Ordföranden frågar fullmäktige om ärendet ska avgöras idag. Därefter
frågar han om ärendet ska återremitteras. Han finner att ärendet ska
avgöras idag. Därefter frågar ordföranden om kommunfullmäktige
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att
fullmäktige beslutar enligt det liggande förslaget från kommunstyrelsen.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig samtliga ledamöter från Sverigedemokraterna,
nämligen Anna Walfridsson, Johnny Skalin, Sven Nordlund, och Jan
Björnefax.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll, 2011-10-17 § 317
• Koncernstabens tjänsteskrivelse, 2011-09-15
• Kultur- och fritidsnämnden, PM/yttrande och delegeringsbeslut,
2011-06-29
• Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations
(NAVI:s) protokoll, 2010-10-20 § 82
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• Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations
(FAVI:s) tjänsteskrivelse med bilaga, 2010-09-24
• Kommunfullmäktiges protokoll, 2007-06-18 § 167
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KS-2011-00710

§ 264 Reglemente för kommunstyrelsen
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

fastställa reglemente för kommunstyrelsen enligt koncernstabens
förslag 2011-09-16, samt

att

upphäva nu gällande reglemente för kommunstyrelsen.

Bakgrund
Kommunfullmäktige beslöt 2011-03-28 att fastställa reglemente för
kommunstyrelsen enligt ett av koncernstaben upprättat förslag. Det har
dock visat sig att reglementet uppfattats som otydligt och att det i vissa
delar är svårt förstå vad som åsyftas. Koncernstaben har med anledning av
detta arbetat fram ett nytt förslag till reglemente.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll, 2011-10-17 § 319
• Koncernstabens tjänsteskrivelse, 2011-09-16
• Koncernstabens förslag till reglemente för kommunstyrelsen,
2011-09-16
• Reglemente för kommunstyrelsen
––––
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KS-2011-00772

§ 265 Projekt Klarspråk 2010 – Rapport, förslag till
klarspråkspolicy och rutin för klarspråksgranskning
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna rapporten om projekt Klarspråk 2010,

att

anta föreslagen språkpolicy för Sundsvalls kommun 2011-09-19,
samt

att

anta föreslagen rutin för klarspråksgranskning för Sundsvalls
kommun 2011-09-19.

Bakgrund
Demokratiberedningen konstaterade 2007 i sin ”Delrapport 3 Förslag till
utveckling av kommunens information till medborgarna” att språket i
kommunala handlingar är en viktig faktor ur demokratisk synpunkt.
2008-06-16 beslutade kommunfullmäktige om en förstudie, för att finna
ett arbetssätt som kan leda till att kommunal information och kommunala
dokument blir lätta för alla att förstå. Förstudien låg till grund för beslutet
om ett långsiktigt klarspråksprojekt, som tog i fullmäktige 2009.
Jäv
Kim G Ottosson (V), anmäler jäv.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll, 2011-10-17 § 321
• Koncernstabens skrivelse, 2011-09-19
• Koncernstabens projektslutrapport, 2011-09-19
• Koncernstabens klarspråksrapport, 2011-09-06
• Koncernstabens förslag till språkpolicy, 2011-09-19
• Koncernstabens förslag till rutin för klarspråksgranskning,
2011-09-19
––––
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KS-2011-00773

§ 266 Kommunens klarspråksarbete 2011–2012
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

uppdra åt kommunstyrelsen att fortsätta kommunens klarspråksarbete genom utbildning och stöd på olika nivåer,

att

dylika insatser finansieras av respektive nämnd, och

att

uppdra åt kommunstyrelsen att under perioden 2011-2012, som ett
led i översynen av processen stöd till politiska beslut, initiera utvecklingen av klarspråksvänliga mallar i verksamhetssystemen,
framförallt i ärende- och dokumenthanteringssystemet ”ÄDH”.

Bakgrund
Demokratiberedningen har konstaterat att språket i kommunala handlingar
är en viktig faktor ur demokratisk synpunkt. I juni 2007 föreslog beredningen att stor vikt ska läggas vid att utforma all information och alla
kommunala dokument så att de lätt kan förstås av alla. Kommunfullmäktige beslutade 26 oktober 2009 att genomföra ett långsiktigt klarspråksarbete inom Sundsvalls kommun. Projektet Klarspråk 2010 har
genomfört en första etapp av arbetet.
Jäv
Kim G Ottosson (V) anmäler jäv.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll, 2011-10-17 § 322
• Koncernstabens tjänsteskrivelse, 2011-09-19
––––
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KS-2011-00162

§ 267 Motion (S) om utbildning i och information om
meddelarfrihet och meddelarskydd
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

bifalla Motion om utbildning i och information om meddelarfrihet
och meddelarskydd,

att

ge koncernstaben i uppdrag att ta fram utbildning i meddelarfrihet/
meddelarskydd för förtroendevalda och chefer, samt

att

genomföra en bred informationsinsats rörande innebörden av
meddelarfrihet/meddelarskydd till samtliga anställda inom
Sundsvalls kommun.

Bakgrund
Joao Pinheiro (S) har lämnat in en motion om utbildning i och information
om meddelarfrihet och meddelarskydd till kommunfullmäktige i Sundsvalls kommun den 28 februari 2011. Motionären föreslår att fullmäktige
beslutar följande:
• att Sundsvalls kommun så snart som möjligt genomför utbildningar
med särskild fördjupning kring meddelarfrihet och meddelarskydd för
samtliga förtroendevalda politiker i Sundsvalls kommunkoncern
• att Sundsvalls kommun så snart som möjligt genomför utbildningar
med särskild fördjupning kring meddelarfrihet och meddelarskydd för
samtliga chefer i Sundsvalls kommunkoncern
• att Sundsvalls kommun så snart som möjligt genomför en bred informationsinsats av betydelsen och innebörden av meddelarfrihet och
meddelarskydd till samtliga anställda inom Sundsvalls kommun.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll, 2011-10-17 § 325
• Koncernstabens skrivelse, 2011-08-26
• Motion (S) om utbildning i och information om meddelarfrihet och
meddelarskydd, 2011-02-11
––––
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KS-2010-00135

§ 268 Motion (C) om konkurrens på lika villkor
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

anse motionen besvarad.

Bakgrund
Centerpartiet yrkar i en motion att kommunen utreder möjligheten att
skapa nya arbetsparkeringar i utkanten av Stenstan, att kommunen utreder
en modell att införa en progressiv avgift som är låg för de två första
timmarna och sedan stiger ganska kraftigt, samt att kommunen utreder en
modell med parkeringsskiva som innebär att man får stå max två timmar.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll, 2011-10-17 § 326
• Koncernstabens tjänsteskrivelse, 2011-08-16
• Kommunstyrelsens samordningsutskotts protokoll,
2009-01-20§ 360
• Kommunstyrelsens samordningsutskotts protokoll,
2008-12-09 § 342
• Motion (C) om konkurrens på lika villkor, 2008-05-22
• Sundsvalls kommuns parkeringsutredning, 2009-06-09
––––

Ordförandens sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Sekreterares sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida

2011-10-31

39

KS-2010-00134

§ 269 Motion (SD) om slopade parkeringsavgifter i
centrum
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

anse motionen besvarad.

Bakgrund
Sverigedemokraterna (SD) motionerade 2008 om slopade parkeringsavgifter i centrum; närmare bestämt gratis parkering på helger samt upp
till två timmar på vardagar. Detta i syfte att jämna ut de konkurrensfördelar handeln i Birsta hade enligt (SD).
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll, 2011-10-17 § 327
• Koncernstabens tjänsteskrivelse, 2011-09-12
• Kommunstyrelsens samordningsutskotts protokoll,
2008-12-09, § 344
• Motion (SD) om slopade parkeringsavgifter i centrum, 2008-06-16
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KS-2010-00494

§ 270 Motion (SD) om åtgärder mot drogsamhället
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

avslå motionen.

Bakgrund
I motionen yrkas att kommunen snarast säkerställer resurser för att utbilda
skolans personal att få så pass mycket kunskap att inget barn eller ungdom
som använder droger omärkt ska passera skolans uppmärksamhet, samt att
kommunen när skolans personal nått tillräcklig kunskap i sin tur utbildar
de föräldrar som så önskar. Kommunstyrelsen återremitterade motionen
för komplettering av underlaget med uppgifter om pågående arbete i
frågan.
Ärendet har nu kompletterats med en förteckning över pågående arbete,
och koncernstaben föreslår att motionen avslås.
Överläggning
Johnny Skalin (SD) yrkar bifall till motionen.
Ordförande förklarar att det finns två förslag till beslut, dels
kommunstyrelsens förslag och dels Johnny Skalins (SD) förslag.
Han ställer proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs och genomförs med följande propositionsordning. Den
som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar JA, den som bifaller Johnny
Skalins (SD) förslag röstar NEJ.
Voteringen resulterar i 77 JA-röster, och 4 NEJ-röster, se bilaga.
Ordförande konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll, 2011-10-17 § 328
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• Koncernstabens tjänsteskrivelse, 2011-09-13, med bilaga
• Kommunstyrelsens protokoll, 2009-09-14 § 768
• Motion (SD) om åtgärder mot drogsamhället, 2008-03-31
––––
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KS-2011-00230

§ 271 Motion (M) Konkurrensutsätt ett särskilt boende inom äldreomsorgen
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

med hänvisning till pågående arbete med aktuella MRP-uppdrag,
anse motionen besvarad.

Bakgrund
I en motion (M) från 2007 föreslås att ett av kommunens äldreboenden
konkurrensutsätts. Konkurrensutsättningen kan antingen ske genom avknoppning eller genom att låta en privat aktör ta över. Motionären är övertygad om att en konkurrensutsättning skulle medverka till att utveckla
äldreomsorgen i Sundsvall.
Motionen har behandlats av socialnämnden i början av 2008. Socialnämnden ansåg då att, i avvaktan på ett vägledande beslut om konkurrensutsättning, befintliga särskilda boenden i äldreomsorgen ska
bedrivas i egen regi.
Överläggning
Lena Österlund (S) och Annicka Burman (V) yrkar avslag på motionen.
Ordförande förklarar att det finns två förslag till beslut, dels
kommunstyrelsens förslag och dels Lena Österlunds (S) och Annicka
Burmans (V) förslag. Han ställer proposition på förslagen och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll, 2011-10-17 § 329
• Koncernstabens skrivelse, 2011-08-31
• Socialnämndens protokoll, 2008-02-20 § 27
• Socialtjänstens skrivelse, 2008-01-14
• Motion (M) Konkurrensutsätt ett särskilt boende inom äldreomsorgen,
2007-10-02
––––
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KS-2011-00229

§ 272 Motion (M) Intraprenad inom äldreomsorg
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

med hänvisning till pågående arbete med aktuella MRP-uppdrag,
anse motionen besvarad.

Bakgrund
I en motion (M) från 2007 yrkas att en hemtjänstgrupp och ett särskilt
boende i Sundsvall omvandlas till intraprenad. En intraprenad är ett sätt att
utveckla och förnya äldreomsorgen i Sundsvall till gagn för både boende
och de anställda.
Motionen har behandlats av socialnämnden i början av 2008. Socialnämnden ansåg då att, i avvaktan på ett vägledande beslut om konkurrensutsättning, både hemtjänst och särskilt boende i äldreomsorgen
tillsvidare ska bedrivas i egen regi.
Överläggning
Lena Österlund (S) och Annicka Burman (V) yrkar avslag på motionen.
Ordförande förklarar att det finns två förslag till beslut, dels
kommunstyrelsens förslag, och dels Lena Österlunds (S) och Annicka
Burmans (V) förslag. Han ställer proposition på förslagen och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll, 2011-10-17 § 330
• Koncernstabens skrivelse, 2011-08-31
• Socialnämndens protokoll, 2008-02-20 § 26
• Socialtjänstens skrivelse, 2008-01-10
• Motion (M) Intraprenad inom äldreomsorg, 2007-10-02
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KS-2011-00015

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

att

Ärenden
• Anmälan av länsstyrelsens röstsammanräkningsprotokoll 2011-10-13
för efterträdarval i kommunfullmäktige (KS-2011-00023)
• Rapportering av verkställda beslut enligt LSS Q 2 2011 (KS-2011-00766,
SN-2011-00072)

• Redovisning av förbrukningen av anslaget till kommunfullmäktiges
förfogande för oförutsedda behov, daterad 2011-10-18
• Redovisning av obesvarade motioner oktober 2011 (KS-2011-00820)
––––
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Björk, Peder
Bdioui, Anita
Kapitanska, Diana
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Grafström, Roland
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Hansson, Bodil
Hedenius, Anders
Eriksson, Dorthy
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Lohman, Eva
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Heijbel, Jan
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Lundin, Daniel
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Ammor, Else
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Broman, Stefan
Österlund, Veronica
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Bergsten, Johanna
Bergström, Börje
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Sjödin, Michael
Eriksson, Stefan
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Andersson, Olof
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Närvaro markeras med X, frånvaro markeras med -.

Ordförandens sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Sekreterares sign

Utdragsbestyrkande

Bilaga 2

Voteringslista
§ 253 Revidering av år 2012 i fastställd Mål och resursplan
2012-2014

Sida

Sammanträdesdatum

1 (3)

2011-10-31
Ledamöter

Parti

Björk, Peder
Bdioui, Anita
Kapitanska, Diana
Andersson, Kjell B
Sjöbom-Olsson, Marie
Grafström, Roland
Fenell, Joanna
Hansson, Bodil
Hedenius, Anders
Eriksson, Dorthy
Öhrberg, Janina
Nilsson, Leif
Ulander, Åsa
Byberg, Håkan

Tjänstgörande ers

Väst, Jonas
Pinheiro, João
Unander, Elisabeth
Johansson, Roger
Nordenö, Christina
Säwén, Niklas
Edström, Cathrine
Österlund, Lena
Johansson, Martin
Sjöberg, Lena
Lampinen, Jan-Olov
Lagergren, Ulla-Britt
Eriksson, Tommy
Sjöblom, Marianne
Hussain, Burhan
Asplund, Linda
Evrung, Ann-Charlotte
Sjödin, Magnus
Emanuelz, Tom
Adner, Mats-Johan
Åslund Andersson, Ulla-Carin
Jansson, Viktoria
Gäfvert, Mikael
Lohman, Eva
Bredberg, Sven
Broström, Malin
Habib Effati
Andersson, Sara
Engström, Margareta
Engström, Rodney
Forsberg, Per-Magnus
Solander, Erland
Jan Heibel
Swenson, Bertil
Lundin, Daniel
Bredberg, Hjördis
Ammor, Else

(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)

Ordförandens sign

Justerandes sign

Sollén, Soili

Justerandes sign

JA

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Lars-Åke Andersson
Michael Sjödin

Stefan Eriksson
Arianne Sundman

Britt-Marie Ståhl Olsson

David Svensson

Christina Ericsson
Åse Johansson
Jörgen Tjernell

Sigbritt Ericsson

Sekreterares sign

NEJ

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Utdragsbestyrkande

AVSTÅR

FRÅNV.

Bilaga 2

Voteringslista
§ 253 Revidering av år 2012 i fastställd Mål och resursplan
2012-2014

Sida

Sammanträdesdatum

2 (3)

2011-10-31
Gisslin Burman, Elisabeth
Westman, Alexandra
Åström, Efva
Nilsson, Elin
Ahlberg, Pär
Falk, Stefan
Carlsson, Leif
Lilja, Maria
Engholm, Arne
Luthman, Annelie
Persson, Lars
Norgren, Ulla
Forsberg, Hans
Mehlin, Mats
Kjellman, Linnéa
Zetterkvist, Hans
Stockhaus, Claes

Burman, Annicka
Ottosson, Kim G
Brynielsson, Hans
Villaverde, Angel
Rex, Mathias
Ottosson, Sverker
Möller, Ingrid
Algotsson, Maria
Walfridsson, Anna
Skalin, Johnny
Nordlund, Sven
Björnefax, Jan

(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(FP)
(FP)
(FP)
(FP)
(FP)
(FP)
(FP)
(C)
(C)
(C)
(V)
(V)
(V)
(V)
(KD)
(MP)
(MP)
(MP)
(MP)
(MP)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)

Inga-Britta Karlsson

Marianne Nilsson

Tobias Schelin
Kjell Bergkvist

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Christiane Rüdiger

X
X
X
X
X
X

40

Ordförandens sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Sekreterares sign

36

Utdragsbestyrkande

X
X
X
X
5

0

Bilaga 3

Voteringslista
§ 270 Motion (SD) om åtgärder mot drogsamhället
Sammanträdesdatum

Sida

2011-10-31
Ledamöter

Parti

Björk, Peder
Bdioui, Anita
Kapitanska, Diana
Andersson, Kjell B
Sjöbom-Olsson, Marie
Grafström, Roland
Fenell, Joanna
Hansson, Bodil
Hedenius, Anders
Eriksson, Dorthy
Öhrberg, Janina
Nilsson, Leif
Ulander, Åsa
Byberg, Håkan

Tjänstgörande ers

Väst, Jonas
Pinheiro, João
Unander, Elisabeth
Johansson, Roger
Nordenö, Christina
Säwén, Niklas
Edström, Cathrine
Österlund, Lena
Johansson, Martin
Sjöberg, Lena
Lampinen, Jan-Olov
Lagergren, Ulla-Britt
Eriksson, Tommy
Sjöblom, Marianne
Hussain, Burhan
Asplund, Linda
Evrung, Ann-Charlotte
Sjödin, Magnus
Emanuelz, Tom
Adner, Mats-Johan
Åslund Andersson, Ulla-Carin
Jansson, Viktoria
Gäfvert, Mikael
Lohman, Eva
Bredberg, Sven
Broström, Malin
Habib Effati
Andersson, Sara
Engström, Margareta
Engström, Rodney
Forsberg, Per-Magnus
Solander, Erland
Jan Heibel
Swenson, Bertil
Lundin, Daniel
Bredberg, Hjördis
Ammor, Else

(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)

Ordförandens sign

Justerandes sign

Sollén, Soili

Justerandes sign

Lars-Åke Andersson
Michael Sjödin

Stefan Eriksson
Arianne Sundman

Britt-Marie Ståhl Olsson

David Svensson

Christina Ericsson
Åse Johansson
Jörgen Tjernell

Sigbritt Ericsson

Sekreterares sign

1 (2)
JA

NEJ

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Utdragsbestyrkande

AVSTÅR

FRÅNV.

Bilaga 3

Voteringslista
§ 270 Motion (SD) om åtgärder mot drogsamhället
Sammanträdesdatum

Sida

2011-10-31
Gisslin Burman, Elisabeth
Westman, Alexandra
Åström, Efva
Nilsson, Elin
Ahlberg, Pär
Falk, Stefan
Carlsson, Leif
Lilja, Maria
Engholm, Arne
Luthman, Annelie
Persson, Lars
Norgren, Ulla
Forsberg, Hans
Mehlin, Mats
Kjellman, Linnéa
Zetterkvist, Hans
Stockhaus, Claes

Burman, Annicka
Ottosson, Kim G
Brynielsson, Hans
Villaverde, Angel
Rex, Mathias
Ottosson, Sverker
Möller, Ingrid
Algotsson, Maria
Walfridsson, Anna
Skalin, Johnny
Nordlund, Sven
Björnefax, Jan

(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(FP)
(FP)
(FP)
(FP)
(FP)
(FP)
(FP)
(C)
(C)
(C)
(V)
(V)
(V)
(V)
(KD)
(MP)
(MP)
(MP)
(MP)
(MP)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)

Inga-Britta Karlsson

Marianne Nilsson

Kjell Bergkvist

Christiane Rüdiger

2 (2)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

77

Ordförandens sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Sekreterares sign

X
X
X
X
4

Utdragsbestyrkande

0

0

