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Tid 
Ajournering 

Klockan 13.00-18.35 
Klockan 15.00-15.25 

Plats Kommunfullmäktigesalen i kommunalhuset 

Beslutande Närvarande ledamöter och ersättare enligt bilaga 1 

Sekreterare Åke Svensson 

Justeras 2006-12-04 

  

  

Underskrifter sekr. Åke Svensson 

  

 ordf. Fredd Sandberg  

  

 just. Kjell B Andersson  Mari Anne Andersson 

  

 Protokollet omfattar §§ 9–29 

  

 Tillkännagivandet angående justering av detta protokoll anslaget på 
Sundsvalls kommuns anslagstavla i Sundsvalls kommunalhus 
2006-12-04, betygar 

 Ex officio 

  

 Åke Svensson 
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§ 9 Justering 

Att jämte ordföranden Fredd Sandberg eller 1:e vice ordföranden 
Hans Lennart Wormbs eller 2:e vice ordföranden João Pinheiro justera 
dagens protokoll utses Kjell B Andersson och Mari Anne Andersson 
med Ewa Back och Anita Bdioui som ersättare i händelse av förhinder 
för Kjell B Andersson och Mari Anne Andersson. 
 
Noteras att ärendet Anmälan av länsstyrelsens röstsammanräknings-
protokoll för efterträdarval i kommunfullmäktige, § 29, behandlades 
direkt efter denna ärendepunkt. 
 
– – – – 
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§ 10 Allmänhetens frågestund 
Ordföranden vänder sig till den publik som finns vid sammanträdet och 
förklarar att det nu finns möjlighet att ställa frågor till ledamöterna i 
fullmäktige och att om frågan inte ställs till någon särskild ledamot, 
kommer svar att lämnas av den ledamot som presidiet finner lämplig. 
 
Anders Eriksson, uppger att han representerar Folkets Röst, frågar dels 
om kommunfullmäktige vill ha en partipolitisk nämnd, dels om 
kommunfullmäktige vill att medborgarna skall kunna folkomrösta om 
en hamnarena. 
 
Svar lämnas av Fredd Sandberg (s), kommunfullmäktiges ordförande, 
och Elisabeth Unander (s), ordförande i Demokratiberedningen.  
 
Ingvar Jacobsson om att bjuda in bjuda in Lisa Syrén och Anders 
Eldeman till Sundsvall för sändning av radioprogrammen Ring så 
spelar vi och Melodikrysset, om plogning vid busshållplatser, om 
behov av skyddsnät på Alnöbron och om Hundskolan. 
 
Fredd Sandberg (s), kommunfullmäktiges ordförande, lämnar 
kommentarer.  
 
En kvinna, vars namn inte kunde uppfattas, frågar om lösspringande 
katter. 
 
Anita Bdioui (s), miljönämndens ordförande, besvarar frågan.  
 
Ordföranden konstaterar därefter att det inte finns fler frågor från 
allmänheten. 
 
– – – – 
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§ 11 Korta frågor - korta svar 
 
Mats Mehlin (c) om förslag att avveckla ambulanser i Liden; svar 
lämnas av Fredd sandberg (s) och Anita Bdioui (s). 
  
Naima Tahri (m) om att skicka hem en kvinna från sjukhuset då 
kvinnan inte kan klara sig själv; svar lämnas av Martin Johansson (s). 
  
Maria Lilja (fp) om två mobbningsfall i Sundsvalls skolor; svar lämnas 
av Leif Nilsson (s).  
 
Mats Johan Adner (m) om att det i kommunala handlingar används 
både tkr och kkr som förkortningar för tusentals kronor. 
 
Jan-Olov Sellén (c) om många barn som inte får plats i förskolan; svar 
lämnas av Leif Nilsson (s). 
  
Lena Österlund (s) om möjlighet att behålla kvalitet i vården när 
regeringen har tagit bort utbildningsbidraget som använts för att 
validera vårdbiträden till undersköterskor eller underskötare; svar 
lämnas av Magnus Sjödin (m). 
  
Eva Lohman (m) om kön i barnomsorgen; svar lämnas av Leif Nilsson 
(s). 
  
Mats Johan Adner (m) om kostnader för att läsa in gymnasiekompetens 
utomlands; svar lämnas av Leif Nilsson (s).  
 
Naima Tahri (m) återkommer till sin tidigare fråga; svar lämnas av 
Martin Johansson (s).  
 
– – – – 
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Dnr 32/06  040 
 

§ 12 Mål och resursplan 2007 med plan för 
2008-2009 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa att Lokal regeringsförklaring för Sundsvall 

2007-2010, som socialdemokraterna, vänsterpartiet och 
miljöpartiet de gröna utarbetat, gäller som ett övergripande 
mål- och strategidokument under mandatperioden och att de 
delar som avser år 2007 – 2009 ses som ett komplement till den 
Mål och resursplan som fastställs i och med beslut i detta 
ärende. 

 
Kommunfullmäktige beslutar vidare 
 
att godkänna majoritetens förslag till Mål och resursplan för 2007 

med plan för 2008-2009 i enlighet med föreliggande förslag, 
 

att bemyndiga kommunstyrelsen att år 2007 inom ramen för 
anvisat belopp kompensera nämnderna för pris- och 
löneökningar, 
 

att för år 2007 bevilja kommunrevisionen ett anslag med 2 395 tkr,
 

att bemyndiga miljönämnden att för år 2007 höja taxorna för 
prövning och tillsyn enligt miljöbalken, djurskyddslagen och 
strålskyddslagen, samt för miljökontorets uppdragsverksamhet 
med högst 2 %, 
 

att förslag till mål och strategier för Stadsbacken AB under åren 
2007 – 2009 godkännes, 
 

att fastställa utdebiteringen för år 2007 till 22:29 per skattekrona, 
 

att fastställa låneramen för år 2007 till högst 5 000 mkr för omsätt-
ning av befintliga krediter och upptagande av nya lån, och  
 

att upphäva fullmäktiges tidigare beslut från den 27 februari 2006, 
§ 609, och den 19 juni 2006, § 708, om anslag för anordnande 
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av Plusjobb åren 2007 och 2008 utifrån att det i kommun-
styrelsens förslag inarbetats de anslag som erfordras med hän-
syn till de nya förutsättningarna för anordnande av Plusjobb. 

 
Kommunfullmäktige beslutar därtill om följande särskilda uppdrag med 
finansiering inom kommunstyrelsens, nämndernas respektive Stads-
backenkoncernens egna ramar:  
 
Kommunstyrelsen: 

• Öka satsningen på ett uthålligt folkhälsoarbete genom att 
tillsätta en ny tjänst. 

• Kommunstyrelsen ska tillsammans med berörda förvaltningar 
arbeta fram ett förslag för hantering av reavinster och 
reaförluster. 

• Fastighetsnämnden ska i samverkan med kommunstyrelsen ta 
fram ett förslag till genomförande av en central hantering av 
kommunens fordon. 

• Fastighetsnämnden och kommunstyrelsen ska utarbeta ett 
förslag till nytt internhyressystem, grundat på förslag från 
fastighetsnämnden. 

• Insatser för att förbättra attityderna i kommunen och kommun-
koncernens verksamhetsområden till företag och företagare. 

• Utveckla jämställdhetsarbetet (ca 0,1 mkr). 
 
Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration: 

• Förstärka integrationsarbetet med utgångspunkt i arbetslinjen. 
 
Stadsbyggnadsnämnden: 

• Arbetet med stadsvisionen ska permanentas för att stärka 
Sundsvalls hållbara utveckling. 

• Sanering av gamla deponier (ca 1 mkr 2007, 2 mkr 2008 och 3 
mkr 2009). 

 
Kultur- och fritidsnämnden: 

• Kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden ska gemensamt 
utreda möjligheterna att öka inslagen av kultur inom 
äldreomsorgen, i syfte att bryta isolering och ensamhet och 
uppnå högre livskvalitet hos brukarna. 

• Kultur- och fritidsnämnden ska utreda hur fritidsanläggningar 
överförda till föreningsdrift sköts och underhållits. 

• Utöka öppettiderna på fritidsgårdarna genom att engagera 
föreningslivet. 
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Fastighetsnämnden: 
• Förbättra arbetsmiljön i skolan genom att resurser för 

fastighetsunderhåll frigörs inom fastighetsnämnden. 
• Fastighetsnämnden ska i samverkan med kommunstyrelsen ta 

fram ett förslag till genomförande av en central hantering av 
kommunens fordon. 

• Fastighetsnämnden och kommunstyrelsen ska utarbeta ett 
förslag till nytt internhyressystem, grundat på förslag från 
fastighetsnämnden. 

 
Barn- och utbildningsnämnden: 

• Tydligare profilering av skolor och förskolor och bättre 
information ska stärka föräldrars och elevers möjligheter att 
göra bra val av skola och förskola. 

• Stärka mångfalden i skolan och barnomsorgen genom att verka 
för en sammanhållen skola. 

• Förbättra arbetsmiljön i skolan genom att resurser för 
fastighetsunderhåll frigörs inom fastighetsnämnden. 

• Använda kompetensutvecklingsmedel för att stärka 
metodprojekt för barns tidiga språkutveckling och läsförståelse.

 
Socialnämnden: 

• Mångfalden inom socialnämndens ansvarsområde ska stärkas 
för att öka kvaliteten i verksamheten. 

• Individ- och familjeomsorg stärks med 5 mkr genom 
ianspråktagande av balanseringsreserven. 

• Kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden ska gemensamt 
utreda möjligheterna att öka inslagen av kultur inom 
äldreomsorgen, i syfte att bryta isolering och ensamhet och 
uppnå högre livskvalitet hos brukarna. 

 
Stadsbackenkoncernen: 

• Sundsvalls Energi AB ska utreda möjligheten till lägre 
fjärrvärmetaxa i och med produktionskostnaderna sjunker när 
den nya anläggningen i Korsta tagits i drift. 

• Sundsvalls Energi AB ska i samverkan med Stadsbacken AB 
utreda den roll som bolaget ska spela i BioFuel region, samt 
aktivt arbeta för detta. 

 
Kommunfullmäktige beslutar enligt framställt tilläggsyrkande  
 
att uppdra åt kommunstyrelsen att göra en konsekvensbeskrivning 

av hur regeringens nu lagda förslag påverkar nämnden för 
arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration och att lämna 
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förslag på hur negativa effekter kan mildras. 
 

Bakgrund 
Två förslag till Mål och resursplan 2007 med plan för 2008-2009 har 
lagts fram;  
• ett från Allians för Sundsvall, folkpartiet, moderaterna, centerpartiet 

och kristdemokraterna,  
• ett från socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet de 

gröna. 

Överläggning 
Ordföranden inleder ärendets behandling i kommunfullmäktige den 27 
november 2006 med att förklara att kommunfullmäktige har att fast-
ställa mål- och resursplan för 2007 och att denna även ska innehålla en 
ekonomisk plan för åren 2008-2009. 
 
Mål- och resursplanen behandlas nämnd för nämnd och därefter 
beslutas om finansiering och fastställs skattesatsen. Planen 2008-2009 
behandlas i sin helhet. Avslutningsvis kommer kommunstyrelsens 
förslag i övrigt att ställas under proposition. 
 
Ordföranden förklarar att det till ledamöterna har delats ut förslag till 
propositionsordning och beslutsförslag med att-satser.  
 
Dagens överläggning inleds med att majoritetens lokala regerings-
förklaring avges och därefter följer en allmän budgetgenomgång av 
partiernas företrädare. Efter detta följer debatt nämndvis med för-
anmälda partiföreträdare, där turordningen mellan nämnderna följer 
den som anges i innehållsförteckningen i det separata dokumentet och 
den som anges i propositionsordningen. Inlägg och frågor om investe-
ringar och särskilda uppdrag skall göras under respektive nämnd. 
Denna omgång avslutas med möjlighet behandla finansiering. 
 
Kommunfullmäktige godkänner att det av ordföranden redovisade för-
slag till tillvägagångssätt för behandling av mål- och resursplan för år 
2007 och plan för ekonomin 2008-2009 tillämpas. 
 
Allmän inledning 
Anita Bdioui (s) föredrar delar av den lokala regeringsförklaringen och 
lämnar kommentarer till den av kommunstyrelsens majoritet framlagda 
mål- och resursplanen (s)+(v)+(mp) samt yrkar bifall till densamma.  
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Kim G Ottosson (v) föredrar delar av den lokala regeringsförklaringen 
och kommenterar den gemensamma mål- och resursplanen 
(s)+(v)+(mp) och yrkar bifall till densamma. 
 
Sverker Ottosson (mp) föredrar delar av den lokala regerings-
förklaringen och kommenterar den gemensamma mål- och resursplanen 
(s)+(v)+(mp) och yrkar bifall till densamma. 
 
Magnus Sjödin (m) kommenterar mål- och resursplanen från Allians 
för Sundsvall och yrkar bifall till densamma.  
 
Lars Persson (fp) kommenterar mål- och resursplanen från Allians för 
Sundsvall och yrkar bifall till densamma. 
 
Reinhold Hellgren (c) kommenterar mål- och resursplanen från Allians 
för Sundsvall och yrkar bifall till densamma. 
 
Hans Brynielsson (kd) kommenterar mål- och resursplanen från Allians 
för Sundsvall och yrkar bifall till densamma. 
 
Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
Anita Bdioui (s), kommunstyrelsens vice ordförande 
 
Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration  
João Pinheiro (s), nämndens ordförande 
Habib Effati ( ) framställer ett tilläggsyrkande: 
 

att uppdra åt kommunstyrelsen att göra en konsekvensbeskrivning 
av hur regeringens nu lagda förslag påverkar nämnden för arbets-
marknad, vuxenutbildning och integration och att lämna förslag 
på hur negativa effekter kan mildras. 

 
Han menar att det för kommunens kassa i dess helhet inte blir någon 
stor påverkan. 
 
Stadsbyggnadsnämnden 
Ingrid Möller (mp), ledamot i nämnden 
Erland Solander (m) 
 
Kultur- och fritidsnämnden 
Tommy Eriksson (s), nämndens vice ordförande 
Stefan Alm (m) 
Bertil Hörnqvist (kd) 
 
Sammanträdet ajourneras klockan 15.00 - 15.25. 
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Handläggningen återupptas. 
 
Fastighetsnämnden 
Lars-Erik Nyberg (s), nämndens ordförande 
 
Barn- och utbildningsnämnden 
Leif Nilsson (s), nämndens ordförande 
Sven Bredberg (m) 
Annelie Luthman (fp) 
 
Socialnämnden 
Martin Johansson (s), nämndens ordförande 
Eva Lohman (m) 
 
Miljönämnden 
Anita Bdioui (s), nämndens ordförande 
 
Överförmyndarnämnden 
Elisabeth Unander (s), nämndens ordförande 
 
Förtroendenämnden 
Elisabeth Unander (s), nämndens ordförande 
 
Den så kallade fria debatten  
Ewa Back (s) 
 
Lars Persson (fp) 
 
Reinhold Hellgren (c), replikväxling med Martin Johansson (s) och 
Lars Persson (fp) 
 
Sverker Ottosson (mp), replik Reinhold Hellgren (c) 
 
Tommy Eriksson (s) 
 
Magnus Sjödin (m) 
 
Eva Lohman (m), replik Martin Johansson (s) och Magnus Sjödin (m) 
 
Leif Nilsson (s) 
 
Anita Bdioui (s), replik Lars Persson (fp) och Magnus Sjödin (m)  
 
Lena Österlund (s) 
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Kim G Ottosson (s) 
 
Andreas Åslin (fp) 
 
Habib Effati ( ), replik Kim G Ottosson (v) 
 
Magnus Sjödin (m), replikväxling med Sverker Ottosson (mp) 
 
Ingeborg Wiksten (fp) 
 
Leif Nilsson (s), replik Erland Solander (m), Anita Bdioui (s) och 
Magnus Sjödin (m) 
 
Lars-Erik Nyberg (s) 
 
Sverker Ottosson (mp), replikväxling med Magnus Sjödin (m) 
 
Claes Stockhaus (v), replikväxling med Lars Persson (fp)  
 
Sverker Ottosson (mp), replikväxling med Magnus Sjödin (m) 

Propositionsordning m.m. 
Det anmäls att (m), (fp) (c) och (kd) inte deltar i det beslut som rör den 
så kallade lokala regeringsförklaringen (den första att-satsen). 
 
Ordföranden förklarar att han uppfattat att det finns två budgetförslag, 
ett från majoriteten (s)+(v)+(mp) och ett från Allians för Sundsvall. 
 
Ordföranden förklarar vidare att han har uppfattat Habib Effatis ( ) 
yrkande som ett tilläggsyrkande. 
 
Ledamöterna instämmer i ordförandens redogörelse av förslagen.  
 
Ordföranden finner sedan, efter att ha hört kommunfullmäktige, att han 
kan ställa majoritetens förslag och alliansens förslag mot varandra samt 
att han därefter kan låta kommunfullmäktige ta ställning till tilläggs-
yrkandet.  
 
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget från (s)+(v)+(mp).  
 
Votering begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande voterings-
proposition. Ja-röst för bifall till förslaget från (s)+(v)+(mp)  och Nej-
röst för bifall till förslaget från alliansen. Om Nej vinner har kommun-
fullmäktige beslutat att bifalla alliansens förslag.  
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Resultatet blir 42 Ja och 36 Nej samt noteras att två ledamöter avstod 
att rösta och att en ledamot var frånvarande, bilaga 2. 
 
Kommunfullmäktige har således beslutat enligt majoritetens förslag. 
 
Ordföranden låter sedan kommunfullmäktige ta ställning till tilläggs-
yrkandet och han finner att fullmäktige beslutar enligt yrkandet.  
 
Ordföranden konstaterar därefter att alla delar av mål- och resursplanen 
behandlats och att det av (s)+(v)+(mp) framlagda mål- och resursplanen 
för år 2007 i sin helhet, innefattande även plan för ekonomin 2008-
2009, godkänts efter votering. 
 
Ärendet avslutas klockan 17.15. 

Reservation 
Mot beslutet anmäls reservation till förmån för eget framställt yrkande; 
av m-gruppen, nämligen Sven Bredberg, Jacomina Beertema, Erland 
Solander, Magnus Sjödin, Hans Lennart Wormbs, Eva Lohman, Per 
Wahlberg, Benny Stridsberg, Tomas Östman, Else Ammor, Naima 
Tahri, Tom Emanuelz, Stefan Alm, Mats Johan Adner, Rodney 
Engström, Bengt-Arne Lindahl och Per-Magnus Forsberg; av 
fp-gruppen, nämligen Sigge Godin, Arne Engholm, Andreas Åslin, 
Ingeborg Wiksten, Berivan Mohammed, Annelie Luthman, Lars 
Persson och Maria Lilja; av c-gruppen, nämligen Hans 
Forsberg Svensson, Reinhold Hellgren, Anette D Martins, Jan-Olov 
Sellén, Mats Mehlin, Kjell Bergkvist och Linnéa Kjellman; av 
kd-gruppen, nämligen Bertil Hörnqvist, Hans Brynielsson, Gunilla 
Molin och Birgitta Rönnquist. 

Beslutsunderlag 
• Förslag till propositionsordning, utdelat vid sammanträdet (sid. 

316-321) 
• Beslutsförslag med att-satser, utdelat vid sammanträdet (sid. 322-

324) 
• Lokal regeringsförklaring för Sundsvall 2007-2010, Socialdemo-

kraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna, tilläggslistan 
• Investeringsbudget 2007, Allians för Sundsvall, tilläggslistan 
• Mål och resursplan för 2007 med plan för 2008-2009/Förslag från 

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna, 
separat tryck om 162 sidor som även innehåller 
o Kommunstyrelsekontorets skrivelse angående majoritetens 

förslag till Mål och resursplan för 2007 med plan för 2008-2009 
med bilaga över samtliga verksamhetsföremål i förslaget  
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o Nämndernas m.fl. förslag till budgetberedningen 
• Mål och resursplan för 2007 med plan för 2008-2009/Förslag från 

Allians för Sundsvall (Moderaterna, Folkpartiet, Centern och 
Kristdemokraterna), separat tryck om 9 sidor 

• Kommunstyrelsens protokoll 2006-11-13, § 11 
• Finansutskottets protokoll 2006-10-30, § 218 
• Finansutskottets protokoll 2006-10-24, § 208 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-11-08 med bilagor 

o Bilaga 1: Mål och resursplan för 2007 med plan för 2008-2009 
– Socialdemokraterna, vänsterpartiet, miljöpartiet de gröna, 
daterad 2006-10-30, rev 2006-11-07 

o Bilaga 2: Mål och resursplan för Sundsvalls kommun 2007, 
med plan för 2008 & 2009 – Allians för Sundsvall, folkpartiet, 
moderaterna, centerpartiet, kristdemokraterna, datumstämplad 
2006-10-30  

• Protokoll från förhandling 2006-11-08 enligt 11 § MBL – Mål och 
resursplan för 2007 med plan för 2008-2009, jämte tre bilagor 

 
– – – – 
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Dnr 441/06  406 
 

§ 13 Taxa för hushållsavfall år 2007 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar efter votering enligt kommunstyrelsens 
förslag 
 
att fastställa taxa för hushållsavfall för Sundsvalls kommun att 

gälla från och med den 1 januari 2007 enligt kommunstyrelse-
kontorets förslag men med den ändringen att sänkningen av 
viktavgiften skall vara hälften av vad kontoret föreslår. 

Bakgrund 
Reko Sundsvall AB har utarbetat förslag till taxa för hushållsavfall för 
2007. Taxan ska täcka de kostnader som kommunen har för hushålls-
avfall. 
 
För 2007 föreslås inga förändringar i taxans konstruktion. 
 
Förslaget innebär att taxan för de enskilda avloppsanläggningarna 
(slamtömning) räknas upp med 3 % och viktpriset i avfallstaxan juste-
ras ner från 1,63 kr/kg till 1,27 kr/kg exkl. moms (från 2,04 kr/kg till 
1,59 kr/kg inkl moms). 
 
Avfallsförbränningsanläggningen i Korsta som tas i drift under hösten 
2006, har en hög elverkningsgrad vilket gör att skatten på förbränning 
av hushållsavfall blir lägre. Vidare innebär den nya Korstanläggningen 
sänkta kostnader för behandlingen av avfallet, vilket medför att ökade 
entreprenadkostnader och förbättrad tillgänglighet vid återvinnings-
centralerna kan finansieras utan att taxan behöver höjas. 

Överläggning 

Ur kommunstyrelsens protokoll den 13 november 2006 
Lena Österlund (s) yrkar att viktavgiften sänks med hälften av den som 
kommunstyrelsekontoret har föreslagit och att överskottet används för 
återställande av gamla deponier. 
 
Reinhold Hellgren (c) yrkar enligt kommunstyrelsekontorets förslag 
vad gäller viktavgiften och att kostnader för gamla deponier hanteras 
utanför taxan.  
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Magnus Sjödin (m), Hans Brynielsson (kd) och Lars Persson (fp) 
instämmer i Reinhold Hellgrens yrkande. 
 
Ledamöterna önskar att kommunstyrelsekontoret till kommun-
fullmäktiges sammanträde gör en ny beräkning utifrån Lena Österlunds 
yrkande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt Lena Österlunds yrkande. 

Kommunfullmäktige 
Vid ärendets behandling i kommunfullmäktige den 27 november 2006 
yrkar Sigge Godin (fp) bifall till alliansens yrkande i kommunstyrelsen, 
dvs. enligt kommunstyrelsekontorets förslag vad gäller viktavgiften och 
att kostnader för gamla deponier hanteras utanför taxan.  
 
Kjell Bergkvist (c), Reinhold Hellgren (c), Per Wahlberg (m) och  
Hans Brynielsson (kd) instämmer i Sigge Godins yrkande. 
 
Lena Österlund (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. I det 
yrkandet instämmer Ingrid Möller (mp).  
 
Habib Effati ( ) yrkar enligt kommunstyrelsekontorets förslag. 
 
Med ledamöternas godkännande ställer ordföranden de tre yrkandena 
mot varandra 
 
Kommunstyrelsens förslag Lena Österlund (s) m.fl. 
Alliansens förslag Sigge Godin (fp) m.fl. 
Kommunstyrelsekontorets förslag Habib Effati ( ) 
 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommun-
styrelsens förslag. 
 
Votering begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande voterings-
proposition. Kommunstyrelsens förslag kommer att vara Ja-proposition 
i huvudvoteringen och för antagande av Nej-proposition ställs 
alliansens förslag mot kommunstyrelsekontorets förslag.  
 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar att anta alliansens 
förslag som Nej-proposition i huvudvoteringen.  
 
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsproposition för 
huvudvoteringen. Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag och 
Nej-röst för bifall till alliansens förslag. Om Nej vinner har 
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kommunfullmäktige beslutat att bifalla alliansens förslag enligt Sigge 
Godins m.fl. yrkande.  
 
Resultatet blir 42 Ja och 36 Nej samt noteras att två ledamöter avstod 
att rösta och att en ledamot var frånvarande, bilaga 3. 
 
Kommunfullmäktige har således efter votering beslutat enligt 
kommunstyrelsens förslag. 

Reservation 
Mot beslutet anmäls reservation till förmån för eget framställt yrkande; 
av m-gruppen, nämligen Sven Bredberg, Elisabeth Gisslin Burman, 
Erland Solander, Magnus Sjödin, Hans Lennart Wormbs, Eva Lohman, 
Per Wahlberg, Benny Stridsberg, Tomas Östman, Else Ammor, Naima 
Tahri, Tom Emanuelz, Stefan Alm, Mats Johan Adner, Rodney 
Engström, Bengt-Arne Lindahl och Per-Magnus Forsberg,  av 
fp-gruppen, nämligen Sigge Godin, Arne Engholm, Andreas Åslin, 
Ingeborg Wiksten, Berivan Mohammed, Annelie Luthman, Lars 
Persson och Maria Lilja; av c-gruppen, nämligen Hans 
Forsberg Svensson, Reinhold Hellgren, Anette D Martins, Jan-Olov 
Sellén, Mats Mehlin, Kjell Bergkvist och Linnéa Kjellman; av 
kd-gruppen, nämligen Bertil Hörnqvist, Hans Brynielsson, Gunilla 
Molin och Birgitta Rönnquist. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets kompletterande PM, 2006-11-14 
• Kommunstyrelsens protokoll 2006-11-13, § 12 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-10-11 
• Reko Sundsvall AB:s skrivelse 
• Förslag till avfallstaxa 2007 
• Avfallstaxa 2006 
 
– – – – 
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Dnr 481/06  024 
 

 § 14 Förslag till ändringar i ersättnings-
bestämmelserna för förtroendevalda 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bifalla arvodeskommitténs förslag och att notera att de nya 

ersättningsnivåerna som följer av beslutet är följande: 
   
  Arvode i % av 

grundbeloppet 
44 000 kr per 
månad 

 Fastighetsnämndens ordförande 70 % 
 Miljönämndens ordförande 70 % 
 NAVI:s ordförande 70 % 
 Vice ordförande i socialnämnden tillika IFU:s 

ordförande 
60 % 

 Vice ordförande i IFU 10 % 
 Vice ordförande i övriga nämnder 10 % 
 Gruppföreträdare för moderata samlingspartiet 100 % 
 Gruppföreträdare för folkpartiet 50 % 
 Gruppföreträdare för centerpartiet 45 % 
 Gruppföreträdare för miljöpartiet 25 % 
 Gruppföreträdare för kristdemokraterna 25 % 
 Gruppföreträdare för vänsterpartiet 25 % 
 Gruppföreträdare för socialdemokraterna 40 % 
 Gruppföreträdare för sverigedemokraterna 10 % 
  
att  uppdra åt kommunstyrelsen att lämna förslag på finansiering av i 

förslaget angiven kostnadsökning. 

Bakgrund 
Med anledning av ny mandatperiod och ny mandatfördelning i 
kommunfullmäktige har arvodeskommittén lämnat förslag på ändringar 
i ersättningsbestämmelserna för förtroendevalda. 
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Överläggning 
Vid kommunstyrelsens sammanträden den 13 november 2006 noterades 
att uppgifter om ersättning till drogpolitiska gruppens ordförande som 
finns intagna i en bilaga till arvodeskommitténs skrivelse inte är 
aktuella och därför skall strykas samt att en rättad sammanställning 
skall finnas till kommunfullmäktiges sammanträde. 
 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27 november 2006 görs 
inlägg av Jan-Olov Sellén (c) som efterlyser en redovisning av de 
ersättningsnivåer som gäller i dag och av Hans Lennart Wormbs (m) 
som redogör för dagens ersättningsnivåer. 
 
Inlägg görs även av Stefan Alm (m), Habib Effati ( ), Arne Engholm 
(fp) och Magnus Sjödin (m). 
 
Presidiet förklarar att, för det fall kommunfullmäktige beslutar enligt 
arvodeskommitténs förslag, bör beslutet kompletteras med att 
kommunstyrelsen ges ett uppdrag att lämna förslag på finansiering av i 
förslaget angiven kostnadsökning.  
 
Magnus Sjödin (m) och Lars Persson (fp) anmäler att de inte deltar i 
beslutet. 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt arvodeskommitténs förslag och 
presidiets förslag till komplettering.  
 
Kommunfullmäktige beslutar att de nya ersättningsnivåerna skall 
redovisas i protokollet. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2006-11-13, § 6 
• Arvodeskommitténs skrivelse 2006-10-31 med bilagan 

o Utdrag ur ”Bestämmelser om ekonomiska förmåner till för-
troendevalda i Sundsvalls kommun” – kommunal författnings-
samling 02-12, november 2004 (reviderad inför KF) 

 
– – – – 
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Dnr 421/06  289 
 

§ 15 Fastighetsnämndens slutredovisning av 
EU-projektet IP 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna slutredovisningen avseende EU-projektet IP; 

 
att bevilja fastighetsnämnden ett utökat internlån på 4 276 tkr för 

finansiering av kommunens andel av uppkommet underskott i 
projektet. 

Bakgrund 
Fastighetsnämnden har i beslut från 2006-09-27 § 95 hemställt om att 
finansutskottet godkänner slutredovisning av 11 byggprojekt. Fastig-
hetsnämnden föreslår att det sammanlagda underskottet på 188 tkr från 
de projekt som finansierats med kommunstyrelsens investeringsmedel 
för förvaltningsfastigheter regleras mot kommunstyrelsens anslag för 
investeringar i förvaltningsfastigheter. För de projekt som finansierats 
med internlån redovisas ett överskott på 312 tkr som fastighetsnämnden 
föreslår ska återföras till internbanken. 
 
Ett av projekten som ingår är EU-projektet IP och där föreslår fastig-
hetsnämnden att kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen 
samt att underskottet om 4 276 tkr finansieras med utökat internlån. 

Överläggning 
Vid kommunstyrelsen sammanträde den 13 november 2006 noterades 
att det som kommunstyrelsen har att ta ställning till är de två 
att-satserna om EU-projektet IP, men ledamöterna önskade dock, efter 
fråga av Reinhold Hellgren (c), att en redovisning skulle lämnas i 
materialet till kommunfullmäktige med förklaringar av uppkomna 
underskott avseende projekt 35915 Grönborgs skola och projekt 35939 
Vibackeskolan. 

Beslutsunderlag 
• Fastighetskontorets skrivelse 2006-11-15 
• Kommunstyrelsens protokoll 2006-11-13, § 14 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-10-16 
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• Fastighetsnämndens protokoll 2006-09-27, § 95 
• Fastighetskontorets skrivelse 2006-09-06 med bilagorna 1 och 2 
 
– – – – 
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Dnr 32/05  769 
 

§ 16 Rapport från Sundsvalls folkhälsoråd 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utse tre ledamöter i folk-

hälsorådet; 
 

att ge kommunstyrelsen i uppdrag att erbjuda Landstinget 
Västernorrland att utse två ledamöter i folkhälsorådet; 
 

att folkhälsorådet årligen i augusti månad skall rapportera om sitt 
arbete till kommunstyrelsen; 
 

att godkänna rapporten från Sundsvalls folkhälsoråd; 
 

att godkänna förslaget till arbetsordning för folkhälsorådet. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 2006-04-24, § 658, att inrätta ett 
folkhälsoråd i Sundsvall. Vidare beslutades bl.a. att folkhälsorådet i 
november 2006 skall rapportera till kommunfullmäktige om hur arbetet 
går framåt samt att vid samma sammanträde återkomma med förslag 
till arbetsordning. 
 
Folkhälsorådet har haft tre sammanträden, i juni, september och 
oktober. Vid sammanträdet i juni deltog även Lena Österlund som 
representant för utvecklingsutskottet. 
 
Folkhälsorådet har prioriterat de områden där insatser bedöms som 
angelägna. 
 
Vägar bör skapas för att påverka den fysiska planeringen i stort i hälso-
främjande riktning. 
 
Polisen efterfrågar möjlighet att kunna påverka planeringen av föränd-
ringar i staden i syfte att bidra till ökad trygghet och säkerhet. 
 
För de prioriterade områdena kommer verksamma metoder för för-
bättring av folkhälsan att väljas. 

Ordförandens sign Justerandes sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

     
     

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

 2006-11-27 22 
 

 
Rådet är underställt kommunstyrelsen och är rådgivande i frågor som 
rör folkhälsan till Sundsvalls kommun samt rådets övriga huvudmän. 
Ordförande och vice ordföranden föreslås bli utsedda av 
kommunstyrelsen. Rapportering av verksamheten skall årligen till 
kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2006-11-13, § 15 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-10-12 med bilagorna: 

Förslag till arbetsordning för folkhälsorådet 
Minnesanteckningar från folkhälsorådets sammanträde 2006-06-12 
Minnesanteckningar från folkhälsorådets sammanträde 2006-09-08 
Minnesanteckningar från folkhälsorådets sammanträde 2006-10-11 

• Kommunfullmäktiges protokoll 2006-04-24, § 658 
 
– – – – 
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Dnr 424/06  003 
 

§ 17 Nytt revisionsreglemente 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att antaga av revisorerna upprättat och av kommunstyrelsekontoret 

reviderat förslag till nytt revisionsreglemente; 
 

att reglementet ska gälla från och med 2007-01-01 och tillämpas 
för de revisorer som tillträder sitt uppdrag under år 2007; samt 
 

att för de revisorer som fullföljer sitt granskningsuppdrag av-
seende 2006 års verksamhet skall tillämpas nu gällande regle-
mente antaget av kommunfullmäktige 2000-04-17, senast revi-
derat 2004-11-29. 

Bakgrund 
Riksdagen har den 3 maj 2006 fattat beslut om ändringar i kommunal-
lagen vad gäller revision, ansvarsprövning och ägarstyrning av 
kommunala aktiebolag. Beslutet innebär i korthet följande. 
 

• Minsta antalet revisorer skall vara fem 
• Revisorsersättare skall inte längre utses 
• Skärpning av valbarhetsreglerna 
• Skärpning av fullmäktiges beslut i ansvarsprövningsprocessen 
• Förstärkning på kravet att anlita sakkunnigbiträden 
• Utökat krav på vad som skall bifogas revisionsberättelsen 
• Förtydligande av att kraven på insyn, styrning och kontroll även 

gäller för de indirekt ägda kommunala bolagen (dotterbolagen) 
 
Lagändringen medför att behov föreligger att revidera nu gällande 
reglemente för kommunens revisorer. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2006-11-13, § 17 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-10-09 
• Kommunrevisionens skrivelse 2006-09-28 
• Protokoll nr 7, 2006-09-11 
• Reglemente för Sundsvalls kommuns revisorer 
 
– – – –
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Dnr 37/03  455 
 

§ 18 Åtgärder avseende buller och framkomlighet 
för området runt Korsta 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att att bordlägga ärendet. 

 

Bakgrund 
I samband med beslut om utbyggnad av befintligt avfallsbaserat kraft-
värmeverk i Korsta beslutade kommunfullmäktige att uppdra till stads-
byggnadsnämnden, i samråd med miljönämnden, att i enlighet med 
förslagen i detaljplanen projektera och föreslå åtgärder avseende bl.a. 
buller och framkomlighet i området runt Korsta. I detta arbete skulle de 
närboende beredas möjlighet att vara aktivt delaktiga i att finna trafik-
lösningar. 
 
Den av kommunfullmäktige efterfrågade redovisningen togs fram av 
stadsbyggnadskontoret och miljökontoret och kommunstyrelsekontoret 
överlämnade redovisningen till finansutskottet 2004-11-02 med förslag 
om att Kommunfullmäktige skulle föreslås godkänna stadsbyggnads-
kontorets och miljökontorets utredningar och förslag till åtgärder av-
seende buller och framkomlighet för området runt Korsta. 
 
Finansutskottet beslutade den 2 november 2004 återremittera till 
kommunstyrelsekontoret för att få belyst åtgärdernas genomförande, 
kostnader, hur medfinansiering av Sundsvall Energi AB och Sundsvalls 
Hamn AB ska ske, samt för att få belyst jordvallens betydelse. 
 
Utifrån kommunfullmäktiges förslag genomfördes tre utredningar av 
stadsbyggnadskontoret. De två första utredningarna har presenterats på 
samrådsmötet med boende längs Jacobséns väg den 21 juni 2004 och 
Sundsvalls Hamn AB på deras första samrådsmöte. Den sista utred-
ningen har presenterats för Sundsvalls Hamn AB på deras andra sam-
manträde i augusti. 
 
I miljödom och i miljökonsekvensbeskrivning för Korstaverkets ut-
byggnad har frågor om buller och trafik till och från anläggningen be-
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handlats. Utifrån miljödomen för Korstaverkets utbyggnad finansierar 
Sundsvall Energi AB bullerdämpande åtgärder för vissa fastigheter. 
 
Efter samtal med kommunens företrädare om medfinansiering i de före-
slagna åtgärderna meddelade Sundsvalls Hamn AB, stadsbyggnads-
kontoret, i skrivelse daterad 2005-12-14, att deras styrelse 2005-04-08 
beslutat att inte delta i finansiering av projektet med cirkulationsplats/ 
rondell, stigningsfält, bullervall m.m. vid infarten till Korstaverket och 
Tunadalshamnen. Det samarbets- och nyttjanderättsavtal som finns 
mellan Sundsvalls Hamn AB och Sundsvalls kommun innebär att åt-
gärder inne på fastigheten kan finansieras via förändringar i arrendet, 
däremot kan inte markarrendet i avtalet användas som verktyg för att 
direkt täcka finansiering från Sundsvalls Hamn AB för åtgärder utanför 
området. 
 
Totala kostnaden inkl projekteringskostnader för buller- och fram-
komlighetsåtgärder har beräknats till ca 10 - 12 miljoner kronor. 
Utifrån bedömning av trafikmängder och kostnader för att vidta buller-
åtgärder har kommunstyrelsekontoret och fastighetskontoret beräknat 
Sundsvall Energi AB:s kostnadsandel för bulleråtgärder till 1,8 miljo-
ner kronor. Av återstående kostnader 8,2 –10,2 miljoner kronor finns ca 
6 miljoner reserverade i fastighetsnämndens investeringsbudget för 
2006 - 2007. Under 2006 färdigställs gång- och cykelvägen för ca 1 
miljon kronor. 
 
Eftersom utredningarna visat att en bullervall blir dyr och svår att 
åstadkomma har Sundsvalls kommun gått vidare med SCC:s förslag om 
att ersätta denna med bullerplank. Trygghetsskapande åtgärder innebär 
därmed även att få en utformning som bidrar till att människor väljer att 
använda gångtunnlar, gång- och cykelvägar m.m. så att ett trafiksäkert 
beteende uppnås. Den nu föreslagna utformningen av gång- och cykel-
vägen med bullerplank är bättre än tidigare förslag på höga bullervallar. 
 
Inom ramen för den fortsatta projekteringen får övervägas om det kan 
göras ytterligare förbättringar med syfte att öka den upplevda känslan 
av trygghet. Grundläggande för åtgärderna är dock att de buller-
dämpande effekter som är avsedda att uppnås också faktiskt uppnås. 
 
Fastighetsnämndens investeringsbudget uppgår till drygt 12 miljoner 
per år, d.v.s. till ungefär samma belopp som hela denna åtgärd beräk-
nats till. Att Sundsvall Energi AB i enlighet med sin miljödom tar de 
kostnader för bulleråtgärder som kan anses motsvara deras verksamhet 
bidrar till att fastighetskontorets totala kostnad minskar. Hela kostnaden 
finansieras dock inom kommunkoncernen. Eftersom projektet inte kan 
finansieras i sin helhet under ett år inom befintlig investeringsbudget 
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får en successiv ombyggnad ske. Det kan eventuellt bli möjligt att söka 
medfinansiering via det nya mål 2-programmet (EU) under 2007. Möj-
ligheten till detta bör bevakas av fastighetsnämnden. 

Överläggning 

Ur kommunstyrelsens protokoll den 13 november 2006 
Biträdande utvecklingschefen redogör för ärendet. 
 
Inlägg görs av Anita Bdioui (s), Lars Hillerström (mp), Magnus Sjödin 
(m), Lars Persson (fp), Reinhold Hellgren (c) och Christer Berglund (s). 
 
Kommentarer lämnas av biträdande utvecklingschefen och 
kommundirektören. 
 
Ledamöterna diskuterar beslutförslagets andra att-sats i vilken det står 
att åtgärderna – förutom vad som åvilar Sundsvall Energi AB – 
”successivt får lösas inom ramen för fastighetsnämndens investerings-
budget” och om behov och möjlighet att precisera ”successivt” på så 
sätt att ett årtal anges för när åtgärderna skall vara lösta. De noterar att 
frågan kan tas upp vid kommunfullmäktiges sammanträde. 
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar därtill att ärendet inför kommunfull-
mäktiges behandling skall kompletteras med 

• Den dokumentation som finns i ärendehandlingarna om vad de 
boende i området tycker 

• En ny karta eftersom den som finns i kommunstyrelse-
handlingarna på sidan 182 inte speglar dagens förhållanden; den 
nya kartan bör lämnas till gruppledarna så snart som möjligt 

Kommunfullmäktige 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27 november 2006 yrkar  
Lars Persson (fp) ärendet bordläggs eftersom diskussioner inte hunnit 
föras om möjligheten att i beslutet precisera ”successivt” genom att 
ange ett årtal när åtgärderna skall vara genomförda. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet. 

Beslutsunderlag 
• Protokoll från samrådsmöten, komplettering inför KF 
• Karta, komplettering inför KF 
• Kommunstyrelsens protokoll 2006-11-13, § 17 
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• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-09-28 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2004-10-05 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2004-10-01 med karta 
• Sundsvalls Hamn AB:s skrivelse 2005-04-12 
• Kommunstyrelsekontorets protokoll 2004-11-02, § 273 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2004-02-23, § 182 
 
– – – – 
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Dnr 14/06  030 
 

§ 19 Svar på motion (v) om försök med arbetstids-
förkortningar 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar efter votering 
 
att att motionens intentioner tillgodoses genom beslutad mål- och 

resursplan för 2007 med plan för 2008-2009; samt  
 

att  motionen därmed skall anses vara besvarad. 

Bakgrund 
Vänsterpartiet har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att 
kommunen inrättar försöksverksamhet med 3-3-modellen och 6 tim-
mars arbetsdag samt att försöksverksamheten görs tillräckligt omfat-
tande så att försöket kan utvärderas på ett riktigt sätt. 

Överläggning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27 november 2006 yrkar 
Lars Persson (fp) avslag på motionen. Habib Effati ( ), Eva Lohman 
(m) och Hans Brynielsson (kd) instämmer i avslagsyrkandet. 
 
Claes Stockhaus (v) hänvisar till det yrkande Lars Hillerström (mp) 
framställde vid ärendets behandling i kommunfullmäktige den 30 
oktober 2006, nämligen att motionens intentioner tillgodoses genom det 
förslag till mål- och resursplan för 2007-2009 som s+v+mp har lagt 
fram och kommunfullmäktige tidigare i dag har beslutat om och att 
motionen därmed skall anses vara besvarad. 
 
Ordföranden ställer de två yrkandena mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt Claes Stockhaus förslag. 
   
Votering begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande voterings-
proposition. Ja-röst för bifall till yrkandet från Claes Stockhaus och 
Nej-röst för bifall till yrkandet från Lars Persson m.fl. Om Nej vinner 
har kommunfullmäktige beslutat att bifalla Lars Perssons m.fl. yrkande 
som innebär att kommunfullmäktige har beslutat att avslå motionen. 
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Resultatet blir 42 Ja och 38 Nej och det noteras att en ledamot är 
frånvarande, bilaga 4. 
 
Kommunfullmäktige har således beslutat enligt Claes Stockhaus 
yrkande.  

Reservation 
Mot beslutet anmäls reservation till förmån för eget framställt yrkande; 
av m-gruppen, nämligen Sven Bredberg, Elisabeth Gisslin Burman, 
Erland Solander, Magnus Sjödin, Hans Lennart Wormbs, Eva Lohman, 
Per Wahlberg, Benny Stridsberg, Tomas Östman, Else Ammor, Naima 
Tahri, Tom Emanuelz, Stefan Alm, Mats Johan Adner, Rodney 
Engström, Bengt-Arne Lindahl och Per-Magnus Forsberg, ; av 
fp-gruppen, nämligen Sigge Godin, Arne Engholm, Andreas Åslin, 
Ingeborg Wiksten, Berivan Mohammed, Annelie Luthman, Lars 
Persson och Maria Lilja; av c-gruppen, nämligen Hans 
Forsberg Svensson, Reinhold Hellgren, Anette D Martins, Jan-Olov 
Sellén, Mats Mehlin, Kjell Bergkvist och Linnéa Kjellman; av 
kd-gruppen, nämligen Bertil Hörnqvist, Hans Brynielsson, Gunilla 
Molin och Birgitta Rönnquist. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2006-10-30, § 751 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2006-09-25, § 728 
• Kommunstyrelsens protokoll 2006-09-11, § 176 
• Socialtjänstens skrivelse 2006-09-11  
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-09-05 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-06-26 
• Socialnämndens protokoll 2006-05-17, § 106 
• Socialtjänstens skrivelse 2006-03-31 
• Motion från vänsterpartiet (v) 2006-01-13 
 
– – – – 
 

Ordförandens sign Justerandes sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

     
     

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

 2006-11-27 30 
 

 
Dnr 343/06  030 
 

§ 20 Svar på motion (fp) om förändring av 
kommunfullmäktiges arbetsordning 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bifalla motionen; samt  

 
att ändra kommunfullmäktiges arbetsordning i enlighet med 

kommunstyrelsekontorets förslag, daterat 2006-10-11. 

Bakgrund 
I juni 2006 lämnade Lars Persson (fp) in ifrågavarande motion i vilken 
yrkas att kommunfullmäktiges arbetsordning kompletteras enligt 
följande. 
 
”Ledamot som väckt motion, interpellation eller fråga och som lämnat 
sitt uppdrag vid dess besvarande, får delta i överläggningen i ärendet. 
 
Ersättare som lämnat in motion, interpellation eller skriftlig fråga vid 
tillfälle då denne tjänstgjort, får delta i överläggningen i ärendet även 
om han/hon inte är tjänstgörande ledamot när ärendet behandlas.” 
 
Vidare yrkas att bestämmelsen i 28 § p. 7 i arbetsordningen, som en 
konsekvens av detta, stryks. 
 
De i kommunfullmäktige företrädda politiska partierna har beretts till-
fälle att yttra sig över motionen, dessa har dock inte hörts av. Kommun-
styrelsekontoret har lagt fram ett förslag för hur arbetsordningen kan 
ändras utifrån motionärens yrkande. 

Överläggning 
Vid ärendets behandling i kommunfullmäktige den 27 november 2006 
yrkar Lars Persson (fp) att det i beslutet bör tillföras att motionen 
bifalls. 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med den 
komplettering Lars Persson föreslagit. 
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Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2006-11-13, § 19 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-10-11 med bilaga 
• Motion från folkpartiet liberalerna 
 
– – – – 
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Dnr 154/06  030 
 

§ 21 Svar på motion (fp) om fler föräldrar i politi-
ken 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att uppmana nämnder och styrelser att åter under den nya mandat-

perioden diskutera motionens frågeställning. 

Bakgrund 
Folkpartiet menar i motionen Fler föräldrar i politiken att det borde 
införas start och stopptider för de politiska sammanträdena. Partiet 
yrkar i motionen att enligt motionens intentioner se över kommunens 
sammanträdestider för att möjliggöra för fler föräldrar att delta i det 
politiska arbetet. Motionen har remitterats till nämnderna och till 
presidiekonferensen. 

Överläggning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27 november 2006 yrkar  
Ingeborg Wiksten (fp) bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2006-11-13, § 21 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-10-18 
• Socialnämndens protokoll 2006-06-21, § 132 
• Socialtjänstens skrivelse 2006-05-16 
• Kultur & Fritids skrivelse 2006-04-10 
• Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll 2006-04-05,  

§ 50 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2006-06-21, § 62 
• Barn- och utbildningskontorets skrivelse 2006-06-13, 

rev 2006-06-21 
• Fastighetsnämndens arbetsutskotts protokoll 2006-05-10, § 48 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2006-08-04 
• Presidiekonferens protokoll 2006-04-05, § 169 
• Motion från folkpartiet (fp), daterad 2006-02-20 
 
– – – –
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Dnr 174/06  030 
 

§ 22 Svar på motion (v) om nämndsmötestider 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att uppmana nämnder och styrelser att åter under den nya mandat-

periodens inledning diskutera frågan om andra sammanträdes-
dagar. 

Bakgrund 
Vänsterpartiet yrkar i motionen Nämndsmötestider att mötesagendan 
för de kommunala nämnderna från och med 2007 planeras på ett sådant 
sätt att så få krockar som möjligt uppstår. 
 
Det har också inkommit en synpunkt till Synpunkt Sundsvall med för-
slag om att nämnderna ska sammanträda på olika dagar. 

Överläggning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27 november 2006 yrkar  
Claes Stockhaus (v) bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2006-11-13, § 21 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-10-18, rev 2006-10-24 
• Socialnämndens protokoll 2006-09-20, § 180 
• Socialtjänstens skrivelse 2006-2006-08-18 
• Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2006-09-06, § 84 
• Kultur- och fritidskontorets 2006-08-16 
• Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations 

protokoll 2006-08-30, § 77 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2006-08-30, § 74 
• Barn- och utbildningskontorets skrivelse 2006-08-07 
• Presidiekonferens protokoll 2006-08-22, § 182 
• Fastighetsnämndens arbetsutskotts protokoll 2006-06-08, § 55 
• Överförmyndarnämndens yttrande 2006-06-08 
• Motion från vänsterpartiet (v), datumstämplad 2006-03-27 
 
– – – –
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Dnr 155/06  030 
 

§ 23 Svar på motion (fp) om jämställdhet för funk-
tionshindrade 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna att socialnämndens beslutade åtgärder för att föra in 

jämställdhetsfrågorna inom alla verksamhetsområden innebär 
att motionens förslag är tillgodosett; samt 
 

att motionen är besvarad. 

Bakgrund 
Folkpartiet Liberalerna (fp) har i en motion föreslagit att en skyndsam 
översyn ur ett jämställdhetsperspektiv skall göras av stödet till funk-
tionshindrade. 
 
Socialnämnden har 2006-08-23 yttrat sig över motionen. I yttrandet 
sägs att socialtjänsten inte i befintlig redovisning kunnat påvisa att 
funktionshindrade är mer utsatta ur jämställdhetsperspektiv än andra 
kategorier inom socialtjänsten. Vidare konstateras att jämställdhets-
frågan är viktig men eftersatt och att socialnämnden kommer att an-
gripa problematiken långsiktigt och inom alla verksamhetsområden. 
Socialnämnden kommer att arbeta in jämställdhetsfrågorna i 
kommande Mål- och resursplan så de blir en naturlig del i det ordinarie 
arbetet. Bl.a. skall en årlig uppföljning ur ett jämställdhetsperspektiv 
göras av insatser/bistånd. 
 
Vid årsskiftet 2005/2006 hade 689 personer insatser enligt LSS. (Lagen 
om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade). Det är ett 
omfattande arbete att ompröva alla beslut som gjorts för dessa personer. 
Rimligen bör årlig uppföljning av insatserna, på det sätt som social-
nämnden beslutat, kunna sägas uppfylla motionens förslag. 
 
Med de av socialnämnden beslutade åtgärderna anser kommunstyrelse-
kontoret att motionens förslag är tillgodosett. 
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Överläggning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27 november 2006 yrkar 
Lars Persson (fp) bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2006-11-13, § 22 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-10-16 
• Socialnämndens protokoll 2006-08-23, § 153 
• Socialtjänstens yttrande 2006-06-13 
• Motion från Folkpartiet Liberalerna (fp), datumstämplad  

2006-02-21 
 
– – – – 
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Dnr 112/06  030 
 

§ 24 Svar på enskild motion (m) om att inrätta ett 
näringslivscenter för att främja företagandet i 
Sundsvall 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar efter votering enligt kommunstyrelsens 
förslag  
 
att anse motionen besvarad. 

 

Bakgrund 
Moderaterna föreslår i motion inkommen den 27 februari 2006 att ett 
näringslivscenter inrättas i Sundsvall för att främja kontakterna mellan 
kommunen och näringslivet, och därmed skapa bättre förutsättningar 
för fler företag och ökad tillväxt. Motionen behandlades av utveck-
lingsutskottet den 30 maj 2006 och där beslutades att återremittera 
ärendet till kommunstyrelsekontoret för att utifrån motionärens 
komplettering göra ett bredare remissförfarande. En komplettering till 
den ursprungliga motionen inkom den 2 juni 2006. 
 
Motionen från moderaterna tar upp frågan hur företagsklimatet kan 
förbättras. Mycket av det som föreslås i motionen kan relateras till 
företagslotsens arbete och den handlingsplan för förbättrat företags-
klimat som antogs hösten 2005. Vidare finns flera av de förslag motio-
nen tar upp såsom tjänstegarantier, flytt av företagslotsen samt in-
rättandet av en helpdeskfunktion med i den åtgärdslista som är resul-
tatet av Sterias pilotstudie kring tillstånds- och upphandlingsprocessen. 
 
I remissvaren framgår att förvaltningarna samt Företagarna i Sundsvall 
är positiva till att ett näringslivscenter inrättas men har däremot olika 
syn på hur näringslivscentrat ska utformas. När det gäller att skapa ett 
näringslivscenter inom befintliga ramar anser både stadsbyggnads- och 
miljökontoret att det inom förvaltningen inte finns resurser att avsätta 
till detta. 
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Sammanfattningsvis föreslår kommunstyrelsekontoret att resultaten av 
Sterias studie bör, tillsammans med förvaltningarnas remissvar, först 
behandlas innan organisatoriska förändringar genomförs kring företags-
lotsens arbete såsom det föreslås i den ursprungliga motionen och dess 
komplettering. 
 
Vidare anser kontoret att begreppet företagslots bör behållas och inte 
ersätts av ett ”näringslivscenter” då detta endast skapar en begrepps-
förvirring. Kontoret anser även att en näringslivschef ej bör rekryteras. 
 
Kommunstyrelsekontoret föreslår dock att kontoret får i uppdrag att 
tillsammans med kommunstyrelsekontorets upphandlingsenhet under-
söka om rutinerna kring direktupphandlingar kan ändras och om alla 
direktupphandlingar bör läggas ut på hemsidan. 
 
Slutligen anser kontoret att istället för att överväga organisatoriska för-
ändringar är det sannolikt ett effektivare arbetssätt att inarbeta motio-
nens intentioner i det nu pågående arbetet med mål- och resursplanen 
bl.a. vid översynen av huvudprocesserna arbete och tillväxt samt sam-
hällsbyggnad. Kommunstyrelsekontoret föreslår därför kommunstyrel-
sen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

Överläggning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27 november 2006 yrkar  
Per Wahlberg (m) bifall till motionen. Annelie Luthman (fp), Reinhold 
Hellgren (c), Hans Brynielsson (kd), Magnus Sjödin (m) och Mats 
Johan Adner (m) instämmer i yrkandet om bifall till motionen. 
 
Lena Österlund (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Ordföranden ställer de två yrkandena mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Votering begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande voterings-
proposition. Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag och Nej-
röst för bifall till Per Wahlbergs yrkande om bifall till motionen. Om 
Nej vinner har kommunfullmäktige beslutat att bifalla motionen.  
 
Resultatet blir 42 Ja och 38 Nej och det noteras att en ledamot är 
frånvarande, bilaga 5. 
 
Kommunfullmäktige har således efter votering beslutat att bifalla 
kommunstyrelsens förslag. 

Ordförandens sign Justerandes sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

     
     

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

 2006-11-27 38 
 

Reservation 
Mot beslutet anmäls reservation till förmån för eget framställt yrkande; 
av m-gruppen, nämligen Sven Bredberg, Elisabeth Gisslin Burman, 
Erland Solander, Magnus Sjödin, Hans Lennart Wormbs, Eva Lohman, 
Per Wahlberg, Benny Stridsberg, Tomas Östman, Else Ammor, Naima 
Tahri, Tom Emanuelz, Stefan Alm, Mats Johan Adner, Rodney 
Engström, Bengt-Arne Lindahl och Per-Magnus Forsberg, ; av 
fp-gruppen, nämligen Sigge Godin, Arne Engholm, Andreas Åslin, 
Ingeborg Wiksten, Berivan Mohammed, Annelie Luthman, Lars 
Persson och Maria Lilja; av c-gruppen, nämligen Hans 
Forsberg Svensson, Reinhold Hellgren, Anette D Martins, Jan-Olov 
Sellén, Mats Mehlin, Kjell Bergkvist och Linnéa Kjellman; av 
kd-gruppen, nämligen Bertil Hörnqvist, Hans Brynielsson, Gunilla 
Molin och Birgitta Rönnquist. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2006-11-13, § 23 
• Utvecklingsutskottets protokoll 2006-09-26, § 139 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-09-11 
• Utvecklingsutskottets protokoll 2006-05-30, § 100 
• Socialtjänstens yttrande 2006-08-23 
• Socialtjänstens yttrande 2006-05-05 
• Kultur & Fritids yttrande 2006-05-09 
• FAVI:s yttrande 2006-05-05 
• Stadsbyggnadskontorets yttrande 2006-04-15 
• Företagarna Västernorrlands yttrande 2006-09-11 
• Miljökontorets yttrande 2006-08-31 
• Motion från moderaterna (m) 2006-02-21 
• Kompletterande motion från moderaterna (m) 2006-06-01 
 
– – – – 
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Dnr 451/06  030 
 

§ 25 Svar på enskild motion (m) om 
arvodeskommitténs storlek 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 
 
att – med ändring av kommunfullmäktiges beslut 2004-05-24, 

§ 240 – arvodeskommittén skall bestå av samtliga partier 
representerade i kommunfullmäktige och att kommitténs 
majoritet skall bestå av det eller de partier som utgör underlag 
för majoritet i kommunfullmäktige. 

Bakgrund 
Hans Lennart Wormbs har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om 
arvodeskommitténs storlek. Efter en tidigare motion från Wormbs beslutade 
kommunfullmäktige 2004-05-24 § 240 ”att arvodeskommittén skall bestå 
av samtliga partier representerade i kommunfullmäktige och spegla 
partiernas proportionella fördelning i kommunfullmäktige och att 
kommitténs majoritet skall bestå av det/de partier som utgör underlag för 
majoritet i kommunfullmäktige”.  
 
Som motionären påpekar får skrivningen ”spegla partiernas proportionella 
fördelning i kommunfullmäktige” som konsekvens att om Sverigedemo-
kraterna skall få en plats i arvodeskommittén kommer arvodeskommittén att 
bestå av närmare 40 ledamöter vilket naturligtvis är helt orimligt. 
 
Om skrivningen ”spegla partiernas proportionella fördelning i kommun-
fullmäktige” stryks i fullmäktiges beslut kvarstår att arvodeskommittén 
skall bestå av samtliga partier representerade i kommunfullmäktige och att 
kommitténs majoritet skall bestå av det eller de partier som utgör underlag 
för majoritet i kommunfullmäktige. Med denna skrivning räcker dagens 11 
ledamöter för att tillgodose dessa krav. Alternativt kan antalet ledamöter i 
kommittén utökas till 13 om moderaternas fullmäktigemandat anses 
motivera att de får två platser i arvodeskommittén. 

Överläggning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27 november 2006 yrkar  
Hans Lennart Wormbs (m) bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2006-11-13, 24 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-11-02 
• Motion från moderaterna (m), datumstämplad 2006-10-18 
 
– – – – 
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Dnr 69/06  102 
 

§ 26 Valärenden 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anteckna att förslag till ny ersättare i socialnämnden efter Lena 

Nordstrand Felländer (c) för återstående del av mandatperioden 
lämnas senare; 
 

att utse Claes Stockhaus (v), Kårsta 104, 860 40 Indal, till ledamot 
i presidiekonferensen för återstående del av mandatperioden; 
 

att utse Lars Henningsson (sd), Solbergsvägen 19, 862 94 
Njurunda, till ledamot i presidiekonferensen för återstående del 
av mandatperioden; 
 

att bifalla Mésud Shakelys (fp) avsägelse av uppdraget som 
ersättare i kommunfullmäktige; samt 
 

att hos länsstyrelsen hemställa om röstsammanräkning för att utse 
ny ersättare i kommunfullmäktige för Folkpartiet liberalerna 
efter Mésud Shakely. 
 

Bakgrund 
Lena Nordstrand Felländer (c) befriades den 6 november 2006 från 
uppdraget som ersättare i socialnämnden. 
 
Kommunfullmäktige utsåg den 6 november 2006 ledamöter i 
presidiekonferensen. Ledamöter saknas från v och sd. 
 
Mésud Shakely (fp) har avsagt sig uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
• Presidiekonferensens skrivelse 2006-11-27, tilläggslistan 
 
– – – – 
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Dnr 460/06  031 
 

§ 27 Svar av socialnämndens vice ordförande 
Lena Österlund (s) på en interpellation från 
Mésud Shakely (fp) om den alarmerande 
drogsituationen i Sundsvall 

Med kommunfullmäktiges medgivande framställer Mésud Shakely (fp) 
den 30 oktober 2006 en interpellation till socialnämndens ordförande 
Martin Johansson (s) om den alarmerande drogsituationen i Sundsvall. 
 
Det noteras att svaret tas emot av Lars Persson (fp) eftersom Mésud 
Shakely (fp) inte längre är med i kommunfullmäktige. 
 
Efter inlägg av Lars Persson och svarande förklaras interpellations-
debatten vara avslutad. 
 
– – – – 
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Dnr 492/06  031 
 

§ 28 Interpellation till barn- och utbildnings-
nämndens ordförande Leif Nilsson (s) från 
Lars Persson (fp) om missat statligt stöd för 
personal i förskolan 

Med kommunfullmäktiges medgivande framställer Lars Persson (fp) 
den 27 november 2006 en interpellation till barn- och utbildnings-
nämndens ordförande Leif Nilsson (s) om missat statligt stöd för 
personal i förskolan. 
 
Barn- och utbildningsnämndens ordförande Leif Nilsson (s) meddelar 
att interpellationen kommer att besvaras vid ett kommande 
sammanträde. 
 
– – – – 
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§ 29 Anmälan av länsstyrelsens 
röstsammanräkningsprotokoll för 
efterträdarval i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att till sina handlingar lägga 
länsstyrelsens beslut den 20 november 2006 utvisande följande: 

att ny ledamot för Moderata Samlingspartiet efter Anna Englund 
är Mats Johan Adner; 
 

att ny ersättare för Moderata Samlingspartiet efter Mats Johan 
Adner är Daniel Lundin; 
 

att ny ledamot för Sverigedemokraterna efter Katarina Höglin är 
Jan Björnefax; 
 

att någon ny ersättare för Sverigedemokraterna kunde inte utses; 
 

att ny ersättare för Folkpartiet liberalerna efter Victoria McDonald 
är Andreas Åslin; samt 
 

att ny ersättare för Folkpartiet liberalerna efter Solveig Hellquist är 
Jenny Sjödin. 
 

Beslutsunderlag 
• Länsstyrelsens beslut 2006-11-20 
 
– – – – 
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