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Protokollet omfattar §§ 518 – 536

Justeras

Anita Bdioui
Ordförande

Christel Öhgren
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Habib Effati
Justerare
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Justering
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Habib Effati med
Kim G Ottosson som ersättare.
––––
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§ 518 Aktuellt från kommunstyrelsekontoret
Kommundirektören informerar om följande punkter:
Vad händer just nu
• Socialtjänsten har en konsult som arbetar med organisationsutveckling och ledningsfunktionen. Hennes uppdrag löper året ut.
• Fastighetskontoret har Mats Vestling som tillförordnad direktör till
dess att den pågående rekryteringen för direktör för teknik och
verksamhetsstöd är klar. Förvaltningen ska utvecklas mer renodlat
mot verksamhetsstöd.
• Kommunstyrelsekontorets omorganisation pågår och förslaget
kommer att presenteras för kommunstyrelsen i november.
• Kommundirektionen arbetar med verksamhetsplanen. Den kommer
att tas upp på kommunstyrelsens sammanträde i december.
Stora projekt
• Kulturhus och teater – vinnaren tillkännages den 18 november.
• Evenemangsarenan – avtal som säkrar investeringsnivån 150 mkr är
snart klart.
• E4 Sundsvall – planprocessen fortlöper enligt plan.
• Järnvägen – avsiktsförklaringen är på väg upp för politisk
behandling och fördjupade studier har påbörjats.
• Fördjupad översiktsplan Tunadal-Korsta-Ortviken – samråd pågår.
––––
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Dnr 359/08 030

§ 519 Diskussion om hantering av motioner
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

uppdra till samordningsutskottet att ta fram ett förslag på
hantering av motioner.

Bakgrund
Vid kommunstyrelsens sammanträde i september beslutades att det på
dagens sammanträde skulle diskuteras hur motioner ska hanteras.
Överläggning
Ordförande börjar med att sammanfatta frågeställningarna som
framkom vid kommunstyrelsens förra sammanträde.
Därefter följer en diskussion där följande förslag framkom.
- Återinför formen besvarad, men lägg till en förklarande text.
Om det är redan igångsatta åtgärder som föreslås i motionen bör
det skrivas i svaret när åtgärden startade.
- Inför en bestämd form för hur motioner ska skrivas.
- Inför en inledande diskussion i kommunfullmäktige över
motionerna. För att skapa en friare debatt samt ge utrymme för
korrigeringar i motionerna och för att kunna lämna
förtydliganden som inte ryms i motionsskrivelsen.
- Motionerna ska vara korrekta innan de lämnas in, det är
gruppledarnas ansvar att att-satser m.m. stämmer.
- Motionären bör få ta del av tjänstemannaskrivelsen innan
motionen ska behandlas i utskotten. Bland annat för att få
möjlighet att lämna förslag på fler remissinstanser.
- Förvaltningarna ska ha möjlighet att återkomma till motionären
om motionen inte är korrekt eller otydlig. Då bör motionären
lämna en ny motion för att undvika feltolkningar om motionens
intentioner.
- Motioner ska behandlas lika av hela kommunen, oavsett
remissinstans.
- Tillsätt en fullmäktigeberedning som går igenom motionerna
innan de remitteras.
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Ordförande sammanfattar dagens diskussion och föreslår att
samordningsutskottet får i uppdrag att ta fram ett förslag över hur
motioner ska hanteras.
––––
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Dnr 192/08 106

§ 520 Remiss om Västernorrlands Klimat- och
energistrategi, förslag till yttrande
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

anta förvaltningarnas förslag till yttrande och överlämna detta
till Länsstyrelsen i Västernorrlands län.

Bakgrund
Länsstyrelsen har Regeringens uppdrag att skapa en klimat- och energistrategi för Västernorrlands län. Syftet med uppdraget är att starta en
process för att nå ett regionalt samförstånd om att
• Minska klimatförändringarna
• Främja energiomställningen
• Öka andelen förnyelsebar energi
• Främja energieffektivisering och effektivare transportsystem
Sundsvalls kommun och tre kommunala bolag har beretts möjlighet att
yttra sig över förslaget till den 13 oktober. De tre kommunala bolagen
är Sundsvall Energi AB, Mitthem AB och Sundsvalls hamn AB.
Beslutsunderlag
• Samordningsutskottets protokoll 2008-10-07 § 305 (e-post)
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse inkl. förslag till yttrande
2008-09-26
• Remissutgåva av Västernorrlands Klimat- och energistrategi
2008-08-27
––––
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Dnr 247/08 044

§ 521 Delårsrapport januari-augusti 2008 för
kommunstyrelsen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna delårsrapport januari-augusti 2008 för kommunstyrelsen.

Bakgrund
Kommunstyrelsekontorets har sammanställt förslag till delårsrapport
för kommunstyrelsen avseende perioden 1 januari till 31 augusti 2008.
Delårsrapporten omfattar kommunstyrelsekontoret, kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess kommunövergripande verksamheter samt hushållsavfall.
Delårsrapporten fokuserar på åtgärder för att uppnå satta mål och
kommentarer kring ekonomiska avvikelser samt prognos för helåret.
Rapporten tar också upp exempel på viktigare händelser under
perioden.
Överläggning
På samordningsutskottets sammanträde 2008-10-07 efterfrågades ett
förtydligande av uppgifterna om utfall och prognos för verksamhetens
intäkter som finns i tabell 9.2 i delårsrapporten. På dagens sammanträde informerar ekonomidirektören att det rör sig om ett skrivfel i
rapporten. Rättelse kommer att göras i rapporten.
Andreas Nelvig (M) önskar ytterligare förtydligande. Ekonomidirektören tar med sig frågan och lämnar svar på kommunfullmäktiges
kommande sammanträde.
Beslutsunderlag
• Samordningsutskottets protokoll 2008-10-07 § 306 (e-post)
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-09-24
• Delårsrapport januari-augusti 2008 för kommunstyrelsen
––––
Justerandes signatur
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Dnr 247/08 044

§ 522 Delårsrapport januari-augusti 2008 för
kommunen och kommunkoncernen
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

godkänna delårsrapport januari-augusti 2008 för kommunen och
kommunkoncernen.

Bakgrund
Kommunstyrelsekontoret har sammanställt bifogade delårsrapport per
2008-08-31, för kommunen och de kommunala bolagen. Rapporten är
uppställd enligt kommunens nya arbetssätt, dvs. att verksamhetsuppföljningen sker processvis och den finansiella uppföljningen sker per
nämnd.
Överläggning
Magnus Sjödin (M) föreslår att diskussionerna om delårsrapporten
borde samordnas för finans- respektive samordningsutskottet eftersom
båda utskotten hanterar ärendet.
Reinhold Hellgren (C) önskar förtydligande över uppgifterna på sidan
123 i handlingarna (sidan 26 i rapporten). Hur är tågordningen för vad
som är med i rapporten och vad som tillkommer.
João Pinheiro (S) undrar varför ekonomiskt bistånd redovisas under
processen arbete och tillväxt. Det är första gången det redovisas under
denna process.
Magnus Sjödin (M) önskar att ekonomidirektören kan redovisa det på
kommunfullmäktiges sammanträde.
Mats Johan Adner (M) saknar mätbara mål i rapporten.
Lena Österlund (S) lämnar en korrigering: Det är två utredare som
anställts vid socialtjänsten, inte tre som det står i rapporten.
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Ordförande föreslår att ekonomidirektören kommer till
kommunfullmäktige för att föredra ärendet och svara på frågor.
Beslutsunderlag
• Samordningsutskottets protokoll 2008-10-07 § 307 (e-post)
• Kommunstyrelsens skrivelse 2008-09-22
• Delårsrapport januari-augusti 2008 för Sundsvalls kommun
––––
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Dnr 350/08 044

§ 523 Revisorernas utlåtande avseende delårsrapport 2008-08-31, Sundsvall-Timrå
Räddningstjänstförbund
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

lägga revisorernas bedömning avseende delårsrapport per 200808-31 för Sundsvall-Timrå Räddningstjänstförbund till sina
handlingar; samt

att

lägga delårsrapporten till sina handlingar.

Bakgrund
Revisorerna i kommunalförbundet Sundsvall-Timrå Räddningstjänstförbund har granskat förbundets delårsrapport per 2008-08-31. Enligt
kommunallagen ska revisorerna årligen granska och bedöma om
resultatet i kommunalförbundets delårsrapport är förenligt med
direktionens mål. Revisorernas bedömning ska överlämnas till
kommunfullmäktige i Sundsvalls och Timrå kommuner inför dess
behandling av delårsrapporten.
Beslutsunderlag
• Samordningsutskottets protokoll 2008-10-07 § 308 (e-post)
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-09-30
• Revisorernas bedömning av Kommunalförbundet Sundsvall-Timrå
Räddningstjänstförbunds delårsrapport per 2008-08-31, daterad
2008-09-29
• Delårsrapport 2 2008 per 2008-08-31 för Sundsvall-Timrå
Räddningstjänstförbund
––––
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Dnr 311/08 252

§ 524 Förvärv av fastigheten Korsta 7:51, Skön
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

förvärva fastigheten Korsta 7:51 av Lennart Backman för en
köpeskilling på 1 125 000 kronor;

att

tillföra stadsbyggnadsnämndens investeringsbudget för 2008,
1 125 000 kronor att finansieras genom ianspråktagande av
likvida medel;

att

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

Bakgrund
Ägaren av fastigheten Korsta 7:51 önskar att kommunen förvärvar
fastigheten i Petersvik. Anledningen till stadsbyggnadsnämndens
förslag att förvärva fastigheten Korsta 7:51, är det pågående arbetet
med fördjupad översiktsplan i området Tunadal-Korsta-Ortviken och
att ägaren bedömer att han därigenom inte har någon framtid med sitt
boende i området. Stadsbyggnadsnämnden föreslår att kommunen
förvärvar fastigheten för 1 125 00 kronor.
Överläggning
Magnus Sjödin (M) önskar att få lämna samma protokollsanteckning
som delar av Alliansen lämnade vid finansutskottets sammanträde
2008-09-30.
Hans Brynielsson (KD) och Habib Effati ( ) ställer sig bakom Magnus
Sjödins protokollsanteckning.
Protokollsanteckning
Ordförande tillåter Moderaterna, Folkpartiet, Centerparitet, Kristdemokraterna och Habib Effati ( ) att lämna följande protokollsanteckning: I
den fortsatta hanteringen av dessa ärenden bör det tas fram riktlinjer som
kan utgöra beslutsunderlag för såväl aktuella som kommande ärenden.
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Beslutsunderlag
• Finansutskottets protokoll 2008-09-30 § 450
• Kommunstyrelsekontoret skrivelse 2008-09-18, rev 2008-09-30
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2008-08-27 § 194
• Stadsbyggnadsnämndens skrivelse 2008-09-01
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse med bilagor 2008-08-06
––––
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Dnr 310/08 252

§ 525 Förvärv av fastigheten Korsta 7:61, Skön
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

förvärva fastigheten Korsta 7:61 av Peter Forslin för en
köpeskilling på 1 290 000 kronor;

att

tillföra stadsbyggnadsnämndens investeringsbudget för 2008,
1 290 000 kronor att finansieras genom ianspråktagande av
likvida medel;

att

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

Bakgrund
Ägaren av fastigheten Korsta 7:61 önskar att kommunen förvärvar
fastigheten i Petersvik. Anledningen till stadsbyggnadsnämndens
förslag att förvärva fastigheten Korsta 7:61, är det pågående arbetet
med fördjupad översiktsplan i området Tunadal-Korsta-Ortviken och
att ägaren bedömer att han därigenom inte har någon framtid med sitt
boende i området. Stadsbyggnadsnämnden föreslår att kommunen
förvärvar fastigheten för 1 290 00 kronor.
Överläggning
Magnus Sjödin (M) önskar att få lämna samma protokollsanteckning
som delar av Alliansen lämnade vid finansutskottets sammanträde
2008-09-30.
Hans Brynielsson (KD) och Habib Effati ( ) ställer sig bakom Magnus
Sjödins protokollsanteckning.
Protokollsanteckning
Ordförande tillåter Moderaterna, Folkpartiet, Centerparitet, Kristdemokraterna och Habib Effati ( ) att lämna följande protokollsanteckning: I
den fortsatta hanteringen av dessa ärenden bör det tas fram riktlinjer som
kan utgöra beslutsunderlag för såväl aktuella som kommande ärenden.
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Beslutsunderlag
• Finansutskottets protokoll 2008-09-30 § 451
• Kommunstyrelsekontoret skrivelse 2008-09-18, rev 2008-09-30
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2008-08-27 § 195
• Stadsbyggnadsnämndens skrivelse 2008-09-01
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse med bilagor 2008-08-06
––––
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Dnr 253/08 106

§ 526 Lägesrapport angående Region MittSverige
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

godkänna rapporten angående arbetet med Region MittSverige.

Bakgrund
Arbetet med att bilda Region MittSverige, en regionkommun i enlighet
med Ansvarskommitténs förslag, fortskrider. Kommunfullmäktige
beslutade den 16 juni 2008 (§ 378, KS dnr 253/08 106), att Sundsvalls
kommuns vilja är att ingå i en regionkommun tillsammans med Ånge
kommun och Jämtlands län. Därefter har Jämtlands läns landsting
skickat in en ansökan till regeringen om att få bilda en regionkommun
tillsammans med Sundsvalls och Ånge kommuner. För arbetet med att
bilda en ny regionkommun finns en politisk arbetsgrupp med företrädare för hela den tilltänkta regionen som vid nästkommande möte i
november har för avsikt att bilda en ideell förening för ändamålet.
Kommunstyrelsekontoret anser att denna skrivelses information utgör
en logisk följd av de tidigare fattade besluten och återkommer i frågan
när beslut om medlemskap i den ideella föreningen ska fattas.
Överläggning
Ordförande och Reinhold Hellgren (C) informerar kort arbetet som
pågår.
Lars Persson (FP) undrar över Arbetarkommunens roll i arbetet och
ordförande svarar att Arbetarkommunen fått i uppdrag att arbeta för att
få med Härnösands kommun och Timrå kommun i arbetet med Region
MittSverige.
Beslutsunderlag
• Finansutskottets protokoll 2008-09-30 § 452
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-09-15
––––
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Dnr 153/08 800

§ 527 Agenda Kulturarv för Sundsvalls kommun
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Justerandes signatur

att

uppdra till kultur- och fritidsnämnden att ansvara för kulturarvsarbetet i kommunkoncernen i enlighet med utredningens
förslag punkt 8.1.1;

att

uppdra till kultur- och fritidsnämnden att bilda en samrådsgrupp
i enlighet med punkt 8.1.2;

att

uppdra till kultur- och fritidsnämnden i samverkan med ovanstående samrådsgrupp, att utveckla vissa prioriterade kulturmiljöers kvalitet och tillgänglighet i enlighet med punkt 8.1.3 i
utredningen;

att

överföra och samla all operativ hantering av kulturhistoriskt
värdefulla byggnader till fastighetsnämnden i enlighet med
punkt 8.1.4 i utredningen;

att

överföra och samla all hantering av bidrag och andra former av
stöd till icke-kommunal verksamhet till kultur- och fritidsnämnden i enlighet med punkt 8.1.5 i utredningen;

att

överföra och samla all hantering av föremålssamlingar som
kommunen äger eller förvaltar till kultur- fritidsnämnden i
enlighet med punkt 8.1.6 i utredningen;

att

uppdra till kultur- och fritidsnämnden att tillsammans med
kommunstyrelsen utreda möjligheterna att överföra Medelpadsarkiv och Sundsvallsminnen från kommunstyrelsen till kulturoch fritidsnämnden. Hänsyn ska tas till pågående arbete med
förändringen av kommunstyrelsekontorets organisation och
översynen av kommunens arkiv- och dokumenthantering;
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att

i MRP för fritids- och kulturprocessen infoga målen för kulturarvet i enlighet med de tre målen för kulturarvsarbetet, punkt 7.1
i utredningen;

att

uppdra till kultur- och fritidsnämnden att i samverkan med berörda nämnder inkomma till fullmäktige med förslag till de
ekonomiska, organisatoriska och andra eventuella förändringar
som behöver ske med anledning av ovanstående beslut.
Förslagen ska inkomma till fullmäktige under våren 2009 för att
hinna inarbetas i MRP 2010.

Bakgrund
Utredningen Agenda Kulturarv för Sundsvall kartlägger de kulturarv
som förvaltas av Sundsvalls kommun i dag, samt ger förslag till framtida mål, prioriteringar samt organisations- och samarbetsformer.
Beslut om utredningen fattades av kommunfullmäktige i januari 2005
genom bifall till en motion (s) om kulturarvet i Sundsvall.
Kartläggningen visar att Sundsvalls kommun äger och/eller förvaltar ett
40-tal kulturarvsobjekt. Nettokostnaden för att hantera dessa beräknas
till cirka 11,4 mkr/år. Kostnaderna, liksom ansvaret, är spridda på flera
olika kommunala förvaltningar. Utredningen konstaterar att detta
försvårar samordning av insatser och resurser. Utredningen Agenda
kulturarv har pågått 2005—2007. Med anledning av att arbetet har
pågått under flera år med bred kompetens tack vare många inblandade
så föreslår kommunstyrelsekontoret att utredningens förslag bör
genomföras i enlighet med beslutsförslagets att-satser.
Beslutsunderlag
• Samordningsutskottets protokoll 2008-10-07 § 310 (e-post)
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-09-22
• Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2008-02-20 § 15
• Kultur- och fritidskontorets skrivelse 2008-01-28
• Agenda Kulturarv för Sundsvall inkl. bilagor, slutrapport
januari 2008
• Motion (S) om Sundvalls kulturarv 2003-09-24
• Motion (C) Sundsvalls kulturarv 2004-08-18
––––
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Dnr 141/08 030

§ 528 Svar på motion (FP) om dyslexiutredningar
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

hänskjuta ärendet utan eget förslag till kommunfullmäktiges
sammanträde.

Bakgrund
Folkpartiet föreslår i en motion att kommunen på eget initiativ, i egen
regi eller genom tjänsteköp, skyndsamt beslutar genomföra dyslexiutredningar. Bakgrunden till motionen är att många barn står i kö under
lång tid för utredning hos landstinget.
Överläggning
Lars Persson (FP) och Magnus Sjödin (M) yrkar bifall till motionen.
Martin Johansson (S) återkommer till kommunfullmäktiges
sammanträde med fler uppgifter från barn- och utbildningsförvaltningen om kostnader, vilka möjligheter kommunen har att köpa in de
tjänster som föreslås och vilka konsekvenser eventuella inköp medför.
Majoriteten, nämligen Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och
Miljöpartiet återkommer i ärendet till kommunfullmäktige.
Hans Brynielsson (KD) återkommer i ärendet till kommunfullmäktiges
sammanträde.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2008-09-15 § 508
• Samordningsutskottets protokoll 2008-09-09 § 299
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-07-16
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2008-04-29 § 45
• Barn- och utbildningskontorets skrivelse 2008-04-09
• Motion (FP) om dyslexiutredningar 2008-03-05
––––
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Dnr 530/07 030 och 531/07 030

§ 529 Svar på separata motioner (MP) och (C) om
hundrastgårdar i Sundsvall
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

bifalla motionerna; samt

att

upplåtelse av kommunal mark för anläggande av hundrastgårdar
får ske på de villkor som stadsbyggnadsnämnden beslutar om.

Bakgrund
Miljöpartiet de Gröna yrkar i en motion att kommunfullmäktige
beslutar att Sundsvalls kommun skall verka för en eller flera rastgårdar
för hundar. Syftet med rastgårdarna är att dessa skall kunna utgöra en
spontan mötesplats för hundägare. Motionären pekar på att sådana
rastgårdar finns i Stockholm, varför de även borde finnas i Sundsvall.
Centerpartiet yrkar i en motsvarande motion att kommunfullmäktige
beslutar att uppdra åt stadsbyggnadskontoret att undersöka möjligheten
att i Sundsvall hitta lämpligt område som kan upplåtas som rastgård för
hundar. Motionären påtalar att det är lika viktigt för hundarna att vara
sociala som för hundägare kan träffas och utbyta information och/eller
vara sociala.
Överläggning
Reinhold Hellgren (C) yrkar på att det läggs in en tidsangivelse när
anläggningen ska vara färdigställd. Eva Lohman (M), Lars Persson
(FP) och Hans Brynielsson (KD) ställer sig bakom Reinholds Hellgrens
yrkande.
Leif Nilsson (S) och Ingrid Möller (MP) yrkar bifall till samordningsutskottets förslag.
Ordförande förklarar att det finns två förslag till beslut, dels Reinhold
Hellgren m.fl. förslag och dels Leif Nilsson m.fl. förslag. Hon ställer
proposition på de båda yrkandena och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt samordningsutskottets förslag.
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Reservation
Mot beslutet reserverar sig samtliga ledamöter från Moderaterna,
nämligen Magnus Sjödin, Eva Lohman, Andreas Nelvig, Mats Johan
Adner och Per-Magnus Forsberg, Folkpartiet, nämligen Lars Persson
och Pär Hammarberg, Centerpartiet, nämligen Reinhold Hellgren och
Mats Mehlin, Hans Brynielsson (KD) samt Habib Effati ( ).
Beslutsunderlag
• Samordningsutskottets protokoll 2008-09-23 § 304
• Kommunfullmäktiges protokoll 2008-05-26 § 365
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse inkl. bilagor 2008-09-04
• Motion (MP) och (C) om hundrastgårdar i Sundsvall 2007-11-26
––––
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Dnr 415/07 030

§ 530 Svar på motion (FP) om stärkt arbete för
mänskliga rättigheter i Sundsvall
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

avslå motionen;

att

kommunstyrelsekontoret får i uppdrag att utreda och till
demokratiberedningen lämna förslag om hur ett systematiskt
arbete med mänskliga rättigheter kan organiseras vid olika
ambitionsnivåer; samt

att

överlåta på demokratiberedningen att lämna förslag till
kommunfullmäktige om huruvida ett systematiskt arbete med
mänskliga rättigheter ska organiseras i Sundsvalls kommun samt
hur ett sådant arbete ska organiseras.

Bakgrund
I en motion till kommunfullmäktige inkommen 25 september 2007
föreslår Folkparitet liberalerna Sundsvall att kommunfullmäktige ska
uppdra till demokratiberedningen att utreda och lämna förslag på hur
kommunens arbete med frågor som berör mänskliga rättigheter kan
stärkas.
Demokratiberedning har yttrat sig över motionen och menar att arbetet
kan bli mycket omfattande och att arbetsbelastningen för demokratiberedningen därmed skulle bli stor. De föreslår istället att kommunfullmäktige skulle kunna tillsätta en ny tidsbegränsad beredning för att
leda kommunens arbete för att stärka mänskliga rättigheter.
Överläggning
Lars Persson (FP) tackar för svaret och tillägger att det finns två
aspekter i motionen, dels mänskliga rättigheter och dels kommunfullmäktiges roll. Han yrkar också att det i andra att-satsen ändras från
kommunstyrelsekontoret till fullmäktigeberedning och att tredje attsatsen stryks.
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Peder Björk (s) och Kim G Ottosson (V) yrkar bifall till
samordningsutskottets förslag.
Magnus Sjödin (M), Habib Effati ( ) och Reinhold Hellgren (C)
återkommer i ärendet till kommunfullmäktiges sammanträde.
Lena Österlund (S) kommenterar att det saknas ett ekonomiskt
perspektiv i underlaget.
Ordförande förklarar att det finns två förslag till beslut, dels Lars
Perssons yrkande och dels Peder Björk m.fl. yrkande. Hon ställer
proposition på de båda yrkandena och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt samordningsutskottets förslag.
Reservation
Lars Persson (C) reserverar sig mot beslutet.
Beslutsunderlag
• Samordningsutskottets protokoll 2008-10-07 § 311 (e-post)
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-09-23
• Kommunfullmäktiges demokratiberednings yttrande 2008-06-09
• Motion (FP) om stärkt arbete för mänskliga rättigheter i Sundsvall
2007-09-25
––––
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Dnr 258/08 030

§ 531 Svar på enskild motion (C) om
grovsophämtning i hela kommunen
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

avslå motionen.

Bakgrund
Linnéa Kjellman (C), föreslår i en motion till kommunfullmäktige att
alla villaägare i kommunen erbjuds gratis hämtning av grovsopor,
minst en gång per år. Kommunstyrelsekontoret har inhämtat synpunkter
från Reko på förslaget i motionen. Samråd har också skett med
stadsbyggnadskontoret.
Överläggning
Reinhold Hellgren (C) yrkar bifall till motionen.
Peder Björk (S) yrkar bifall till samordningsutskottets förslag om
avslag till motionen.
Ordförande förklarar att det finns två förslag till beslut, dels Reinhold
Hellgrens yrkande om bifall till motionen och dels Peder Björks
yrkande om avslag till motionen. Hon ställer proposition på de båda
yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt samordningsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
• Samordningsutskottets protokoll 2008-10-07 § 312 (e-post)
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-09-11
• Reko Sundsvalls skrivelse
• Motion (C) om grovsophämtning i hela kommunen 2008-05-21
––––
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Dnr 9/08 002

§ 532 Delegationsbeslut – utskotten
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

till sina handlingar lägga beslut som fattats med stöd av kommunstyrelsens delegationsbemyndigande av utskotten:
Finansutskottet den 16 och 30 september 2008; samt
Samordningsutskottet den 23 september 2008.

––––
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Dnr 10/08 002

§ 533 Delegationsbeslut enligt punkt 2.1 –
beslutade upphandlingar
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

till sina handlingar lägga två beslut under perioden 22-25
september 2008 som fattats med stöd av punkt 2.1 i Delegation
av kommunstyrelsens beslutanderätt.

––––
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Dnr 11/08 002

§ 534 Delegationsbeslut – personalfrågor
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

till sina handlingar lägga ett beslut om pension som fattats den
10 september 2008, nr 10, med stöd av kommunstyrelsens
delegationsbemyndigande i personalfrågor.

––––
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§ 535 Delegationsbeslut enligt punkt 6.15 –
kameraövervakningar
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

till sina handlingar lägga tre beslut som fattats under tiden den
23 september – 1 oktober 2008:
•

Linjegods i Sundsvall AB, Kolvägen 14 i Sundsvall
(Ks dnr 303/08 308)

•

Swedish Connection AB, Skönsbergsvägen 3 i Sundsvall
(Ks dnr 305/08 308)

•

Max Hamburgerrestauranger AB, Antennvägen 5 i
Sundsbruk, Sundsvalls kommun
(Ks dnr 319/08 308)

med stöd av punkt 6.15 i Delegation av kommunstyrelsens
beslutanderätt.
––––
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Dnr 6/08 006

§ 536 För kännedom
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

lägga ärendena till handlingarna.

Ärenden
SUNDSVALLS KOMMUN
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll den 27 augusti 2008 § 84
om Svar på revisionsrapport – Lärarnas arbetstider
• Socialnämndens protokoll den 27 augusti 2008 § 135 om
Revisionsrapport – uppföljning av 2005 års revisionsrapport
• Socialnämndens arbetsutskotts protokoll den 10 september 2008 §
70 om Svar på revisionsrapport avseende uppföljning av enskild
verksamhet
• Socialnämndens protokoll den 24 september 2008 § 158 om Svar
på begäran om förtydligande från kommunens revisorer
• Fastighetsnämndens protokoll den 25 september 2008 § 76 om
Synpunkt Sundsvall 2007-09-01—2008-08-31 Rapport
fastighetskontoret
SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING
• Cirkulär 08:63 Budgetförutsättningar för åren 2009-2011
• Cirkulär 08:66 Budgetpropositionen för år 2009
• Cirkulär 08:67 Avtal om notkopiering inom de kommunala
musik/kulturskolorna läsåret 2008/2009
• Cirkulär 08:68 Värdesäkring av ersättning som betalas till lärare,
skolledare och syofunktionärer som inte fått försäkringsskydd enligt
AGS-KL
• Cirkulär 08:69 Preliminär utjämning 2009 m.m.
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KOMMUNREVISIONEN
• Skrivelse den 19 september 2008 om kompletterande frågor
beträffande Revisionsrapport – Lärarnas arbetstider
• Skrivelse den 19 september 2008 om Revisionsrapport –
jämförelsetal för 2007
• Skrivelse den 26 september 2008 om yttrande angående
revisionsrapport ”Uppföljning av 2005 års granskning av intern
kontroll av verksamheten”
REGION GÄVLEBORG, REGION DALARNA OCH
REGIONFÖRBUNDET, Uppsala län
• Inbjudan till kurs i ”Avloppsvattenteknik” den 5 november 2008 i
Bollnäs
––––
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