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Justering
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Lars Persson med
Reinhold Hellgren som ersättare.
––––
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Dnr 550/07 060

§ 369 Finansiering av verksamheten vid Norra
berget 2008
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

anvisa kommunstyrelsen 1 800 000 kronor för verksamheten på
Norra berget under 2008,

att

finansiering sker i kompletteringsbudget 2008, nya ärenden,
samt

att

i Mål och resursplan för 2009 besluta om den fortsatta
inriktningen av verksamheten på Norra berget.

Bakgrund
Vid ärendets behandling i kommunfullmäktige 28 januari 2008, § 286,
beslutade kommunfullmäktige efter votering att återremittera ärendet
till kommunstyrelsen, med uppdraget att komplettera beslutsunderlaget
med förslag till en alternativ, förstärkt verksamhetsbudget för 2008.
Norra berget är ett uppskattat utflyktsmål både bland sundsvallsbor och
besökare. Norra berget är också en arbetsplats för många och verksamheten har visat sig lämplig för olika typer av arbetsmarknadsåtgärder.
En utredning har genomförts inom kommunstyrelsekontoret i syfte att
hitta en långsiktig lösning på vilken inriktning verksamheten på Norra
berget ska ha. Kommunstyrelsekontoret bedömer dock att det behövs
ett anslag från kommunfullmäktige för att kunna driva verksamheten
vidare under 2008 och i avvaktan på en mer långsiktig lösning från
2009 och framåt.
Kommunstyrelsekontoret föreslår att kommunfullmäktige ska anvisa
kommunstyrelsen 1 800 tkr för verksamheten på Norra berget under
2008. Kommunstyrelsekontorets förslag i förvaltningsskrivelserna från
21 november 2007 respektive 13 februari 2008 grundar sig på att med
det föreslagna anslaget kan verksamheten på Norra berget klaras på en
låg men rimlig nivå under 2008. Vidare grundar sig förlaget på att
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kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov under 2008 är
begränsat till 5,0 mkr och att ärenden som redan är beslutade ska
finansieras inom den ramen.
Kommunfullmäktige har alltid möjlighet att omprioritera anslag under
löpande budgetår. Utifrån att anslaget till oförutsedda behov kommer
att förbrukas till andra ändamål under året, bör ett utökat anslag till
föreningen Norra berget för 2008 finansieras inom ramen för det till
nämnderna tilldelade anslagen.
Överläggning
Finansutskottet 4 december 2007
Lars Persson (fp) och Eva Lohman (m) framför att de återkommer i
kommunstyrelsen med sina ställningstaganden.
Kommunstyrelsen 14 januari 2008
Lars Persson (fp) yrkar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsekontoret, med uppdraget att ge förslag till en förstärkt verksamhetsbudget för 2008. Han menar att risken annars är att 2008 blir ett ”mellanår”
för Norra berget i avvaktan på en permanent lösning. Detta vore olyckligt, eftersom Norra berget har stor betydelse för Sundsvall.
Magnus Sjödin (m) ställer sig bakom Lars Perssons yrkande.
Leif Nilsson (s) yrkar bifall till finansutskottets förslag. Han framhåller
att den summa om 1,8 mkr som nämns i förslaget inte utgör hela den
kommunala satsningen på Norra berget; en del förvaltningar bidrar
också. Totalt satsar kommunen över 3 mkr på Norra berget, och verksamheten kommer inte att försämras under 2008. Den förändring som
sker beror framförallt på att plusjobben försvinner.
Reinhold Hellgren (c) ställer sig bakom Lars Perssons yrkande. Han
föreslår också att återremissen kompletteras med ett uppdrag att se över
ledningsfrågor vad gäller verksamheten på Norra berget.
Hans Brynielsson (kd) ställer sig bakom Lars Perssons yrkande, och
efterfrågar en totalredovisning avseende kommunens hela satsning på
Norra berget.
Ordföranden påpekar att en sådan redovisning finns i möteshandlingarna, och att kommunens hela satsning uppgår till närmare 3,5 mkr för
2008. Han framhåller också att kommunstyrelsen aldrig tidigare gett så
mycket som 1,8 mkr. I stället för att göra 2008 till ett ”mellanår” inne-
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bär förslaget tvärtom att kommunen gör en kraftfull satsning under
2008 för att bibehålla verksamheten på Norra berget.
Ordföranden framhåller också att resonemang om ledningsfrågor ingår
i den utredning avseende Norra berget som genomfördes under hösten
2007. Utredningen är ett bra underlag för kommande MRP-diskussioner.
Lena Österlund (s) ställer sig bakom Leif Nilssons yrkande, och framhåller också att frågor som rör ledning av verksamhet inte bör hanteras
på kommunstyrelsenivå.
Ordföranden förklarar att han uppfattat två yrkanden, dels Lars
Perssons återremissyrkande, dels Leif Nilssons yrkande om bifall till
finansutskottets förslag.
Han ställer först yrkandet om återremiss under proposition, och finner
att kommunstyrelsen beslutat att ärendet ska avgöras idag.
Därefter ställer ordföranden yrkandet om bifall till finansutskottets förslag under proposition, och finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla förslaget.
Kommunfullmäktige 28 januari 2008
Lars Persson (fp) yrkar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen,
med uppdraget att komplettera beslutsunderlaget med förslag till en
alternativ, förstärkt verksamhetsbudget för 2008. Han menar att risken
annars är att 2008 blir ett ”mellanår” för Norra berget i avvaktan på en
permanent lösning. En sådan permanent lösning kommer att diskuteras
inom ramen för Mål och resursplanearbetet 2009-2011. I mellantiden är
det olyckligt om verksamheten bantas, eftersom Norra berget har stor
betydelse för Sundsvall.
Leif Nilsson (s) framhåller att verksamheten på Norra berget kunnat
utvecklas mycket positivt sedan 2000, med stöd av bl.a. EU-medel samt
arbetsmarknadspolitiska insatser. Nu har flera av dessa möjligheter
försvunnit, och finansieringsfrågan har hamnat i ett annat läge. Den
utredning som genomförts ger vid handen att kommunen sammanlagt
satsar 3,4 mkr på Norra berget under 2008, vilket är den största
kommunala satsningen någonsin. Detta sker just för att upprätthålla
verksamheten i avvaktan på en permanent finansieringslösning. Leif
Nilsson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Replik lämnas av Lars Persson (fp).
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Reinhold Hellgren (c) ställer sig bakom Lars Perssons yrkande om
återremiss. Han yrkar därutöver att ledningsorganisationen vid Norra
berget utreds, för att säkra att verksamheten bedrivs på bästa sätt.
Magnus Sjödin (m) ställer sig bakom Lars Perssons m.fl. yrkande om
återremiss.
Kjell Bergkvist (c) ställer sig bakom Lars Perssons m.fl. yrkande om
återremiss. Han yrkar därutöver att ärendet kompletteras med uppgift
om vad de 15,75 anställda som nämns i underlaget arbetar med, samt
uppgift om vilka intäkter som finns i verksamheten.
Hans Brynielsson (kd) ställer sig bakom Lars Perssons m.fl. yrkande
om återremiss.
Kim G Ottosson (v) framhåller att ett snabbt avgörande av ärendet är
angeläget, då personalen på Norra berget idag står i ovisshet om sin
framtid. Hon yrkar därför avslag på Lars Perssons m fl återremissyrkande och att ärendet ska avgöras idag.
Replik lämnas av Lars Persson (fp).
Leif Nilsson (s) påpekar, med anledning av Reinhold Hellgrens
tilläggsyrkande, att ledningsfrågor i enskilda verksamheter inte är en
fråga för kommunfullmäktige. Han påminner om att Sundsvalls
kommun har representanter i styrelsen för föreningen Norra berget,
som torde hålla sig informerade om ledningsfrågorna. Leif Nilsson
yrkar ånyo bifall till kommunstyrelsens förslag.
Replikväxling följer med Reinhold Hellgren (c) och Lars Persson (fp).
Linus Johansson (m) ställer sig bakom Lars Perssons m.fl. yrkande om
återremiss.
Ordföranden förklarar att han uppfattat två formella yrkanden, dels
Lars Perssons yrkande om återremiss, dels Kim G Ottossons yrkande
att ärendet ska avgöras idag.
Därutöver föreligger tre materiella yrkanden, dels Leif Nilssons
yrkande om bifall till kommunstyrelsens förslag, dels Reinhold
Hellgrens yrkande om att utreda Norra bergets ledningsorganisation
och dels Kjell Bergkvists yrkande att begära redogörelse för vad de
15,75 anställda som nämns i underlaget arbetar med samt vilka intäkter
som finns i verksamheten.
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Ordföranden ställer först återremissyrkandet under proposition. Han
finner att kommunfullmäktige beslutat att frågan ska avgöras idag.
Votering begärs och verkställs.
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsproposition. Den
som bifaller att frågan skall avgöras idag röstar ja. Den det ej vill röstar
nej. Vinner nej så är frågan återremitterad.
Resultatet blir 38 ja, 37 nej, 5 frånvarande och 1 ledamot avstår från att
rösta.
Kommunfullmäktige beslutar därmed efter votering att återremittera
ärendet, eftersom mer än en tredjedel av ledamöterna röstat för en
återremiss.
Det noteras att tre ledamöter anmäler jäv i ärendet; Linus Johansson
(m), Martti Knuuttila (s) och Olle Åkerlund (s).
Kommunstyrelsen 25 februari 2008
Lars Persson (fp) föreslår följande alternativa beslut, i stället för första
och andra att-satsen i kommunstyrelsekontorets förslag till beslut:
- att anvisa kommunstyrelsen 2 800 000 kronor för verksamheten på
Norra Berget under 2008
- att finansiering sker i kompletteringsbudget 2008, nya ärenden, samt i
förekommande fall genom nämndernas eget kapital.
Reinhold Hellgren (c), Magnus Sjödin (m), Gunilla Molin (kd) och
Habib Effati ( ) ställer sig bakom Lars Perssons yrkande.
Lars Hillerström (mp) ställer en fråga om kommunfullmäktiges
protokoll från 28 januari, som ingår i beslutsunderlaget. Där framgår att
Linus Johansson (m) gjort ett yrkande, trots att han anmält jäv i
ärendet.
Ordföranden konstaterar att detta yrkande inte torde ha varit giltigt.
Leif Nilsson (s) påpekar att Linus Johansson gjorde sitt yrkande innan
han anmälde jäv.
Peder Björk (s) yrkar bifall till kommunstyrelsekontorets förslag. Han
påpekar också att Lars Perssons mfl förslag är otydligt, i formuleringen
rörande andra att-satsen ”i förekommande fall”. Kan man tydligare
specificera vilka nämnder som avses?
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Lars Persson (fp) svarar att man menar att finansieringen i huvudsak
ska tas från kompletteringsbudgeten, men i det fall denna inte räcker är
man öppen för att ta beslut om att använda medel ur nämndernas eget
kapital.
Ordföranden förklarar att hon uppfattat två yrkanden avseende första
och andra att-satsen, dels Lars Perssons (fp) mfl yrkande om alternativa
formuleringar (första och andra att-satsen), dels Peder Björks yrkande
om bifall till kommunstyrelsekontorets förslag. Hon ställer dessa
yrkanden mot varandra, och finner att kommunstyrelsen beslutat att
bifalla kommunstyrelsekontorets förslag.
Därefter ställer ordföranden den tredje att-satsen under proposition, och
finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla
kommunstyrelsekontorets förslag.
Reservation
Mot beslutets första och andra att-sats reserverar sig
Magnus Sjödin (m), Habib Effati ( ), Lars Persson (fp), Reinhold
Hellgren (c), Erland Solander (m) samt Gunilla Molin (kd).
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-02-13
• Kommunfullmäktiges protokoll 2008-01-28, § 286
• Kommunstyrelsens protokoll 2008-01-14, § 333
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-11-21
––––
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Dnr 328/07 040

§ 370 Vårens MRP-process – principiella ställningstaganden
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår enligt finansutskottets förslag kommunfullmäktige besluta
att

utredningar som överlämnats till politisk behandling noteras i
analysrapporterna så att utredningarna beaktas i det partipolitiska arbetet under april-maj och att övergripande ställningstagande noteras i partiets förslag till Mål- och resursplan 20092011;

att

utöver förtroendevalda i kommunfullmäktige, nämnder och
styrelser har förvaltningschefer, bolagschefer, ekonomiansvariga
vid förvaltningar och bolag, samt processgruppsmedlemmar
närvarorätt vid seminarierna;

att

kommunfullmäktige arvoderar sina ledamöter och ersättare och
respektive nämnd och bolag sina ledamöter och ersättare enligt
gällande regler.

Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade den 26 november 2007 (§ 244) om en
ny arbetsmodell för framtagande av mål- och resursplan.
Under våren 2008 kommer en kommunövergripande analys att göras.
Den presenteras vid fem seminarier, och därefter följer en politisk
beredning inom respektive parti. Den 13 maj lämnar partierna sina
förslag till Mål- och resursplan för 2009-2011 till finansutskottet.
Under den partipolitiska beredningen har partierna ett sekretariatsstöd
till sitt förfogande.
Förvaltningscheferna har uppdraget att ställa samman och presentera en
analysrapport för var och en av kommunens huvud- och stödprocesser.
Analysrapporterna för huvudprocesserna presenteras vid de analysseminarier som genomförs under v 11 och 12, och rapporterna för
lednings- och verksamhetsstöd presenteras för finansutskottet den 1 och
15 april.
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Överläggning
Finansutskottet 13 februari 2008
Ekonomen föredrar ärendet.
Eftersom ärendet handlar om hur kommunfullmäktiges ledamöter ska
arvoderas enas utskottet om att lyfta ärendet till kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige för beslut. Ärendet ska behandlas på
kommunstyrelsens extra sammanträde.
Beslutsunderlag
• Finansutskottets protokoll 2008-02-13, § 331
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-01-24
––––
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