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Tid 
Ajournering 

Kl. 13.00 – 17.10 
Kl. 15.15 – 15.45 

Plats Kommunfullmäktigesalen i kommunhuset, Norrmalmsgatan 4 

Beslutande Närvarande ledamöter och ersättare enligt bilaga 1 

Sekreterare Christel Öhgren 

Justeras 2008-12-02 

  

  

Underskrifter Marianne Sjöblom Christel Öhgren 
 Ordförande  Sekreterare 

  

  

 Ingrid Möller Leif Nilsson 
 Justerare Justerare 

  
 
Protokollet omfattar §§ 439 – 455 
 

Bevis/anslag 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Avser sammanträde med 

Kommunfullmäktige 
 
Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum 

2008-11-24 2008-12-02 2008-12-03 
Protokollet finns tillgängligt på Internet (www.sundsvall.se) eller hos 

Kommunstyrelsekontoret, administrativa avdelningen 
 
Anslaget tas ned tidigast Enligt uppdrag (namnteckning) Namnförtydligande 

2008-12-29  Christel Öhgren 
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§ 439 Justering 

Att jämte ordföranden Marianne Sjöblom eller 1:e vice ordföranden 
Rodney Engström justera dagens protokoll utses Ingrid Möller och Leif 
Nilsson med Christina Nordenö och Kim G Ottosson som ersättare. 

 

Det noteras till protokollet att ärende 441 Information från kommun-
direktören utgår och ersätts av Information om Medborgarpanel 
Sundsvalls första frågeomgång. 
 
– – – – 
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Dnr 409/08  102 
 

§ 440 Anmälan av länsstyrelsens röstsamman-
räkningsprotokoll för efterträdarval i 
kommunfullmäktige 

 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att till sina handlingar lägga läns-
styrelsens beslut den 7 november 2008 utvisande följande 
 
att ny ersättare för Arbetarepartiet-Socialdemokraterna efter Malin 

Hamrin är Sameer Lafta; samt 
  
att ny ersättare för Centerpartiet efter Hanna Häggström är Maj-

Louise Englund. 
 

Beslutsunderlag 
• Länsstyrelsens beslut 2008-11-07 
 
– – – – 
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Dnr 549/07  106 
 

§ 441 Information om Medborgarpanel Sundsvalls 
första frågeomgång 

Kommunstyrelsekontorets utredare, Anders Sjölander, informerar om 
medborgarpanelens första frågeomgång som handlade om kollektiv-
trafiken i Sundsvall. Vid tillfället för den första frågeomgången hade 
490 personer anmält sig till medborgarpanelen. Av dessa svarade drygt 
85 % på frågorna. 
 
Anders Sjölander berättar om panelens sammansättning; män, kvinnor, 
ålder. Han redogör också kort för resultatet av de svar som kommit in. 
 
Ordförande tackar för informationen. 
 

– – – – 
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Dnr 133/06  821 
 

§ 442 Information om ”Arkitekttävling för nytt 
kultur- och teaterhus” 

 
Peter Gavelin informerar om tävlingens fysiska område och om de 
uppgifter som ingått. Tävlingen som har haft ett brett deltagande, med 
180 bidrag från 31 länder, har genomförts anonymt. 
 
Alla bidrag har varit utställda på Sveateatern mellan den 6 juni och 13 
september, dessutom har en enklare utställning funnits på Kulturmaga-
sinet. Peter Gavelin berättar om juryn och dess arbete som avslutades 
genom prisutdelningen i Kulturmagasinet den 18 november. 
 
Vinnarbidraget ”Kräfta” är ritat av den finske arkitekten Harri 
Mäkiaho.  
 
Vidare berättar Peter Gavelin om det arbete som styrgruppen nu står 
framför och som ska mynna ut i ett underlag som kommunfullmäktige 
ska ta ställning till i februari. 
 
Ordförande tackar för informationen. 
 

– – – – 
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Dnr 16/08  032 
 

§ 443 Allmänhetens frågestund 
 
Ordföranden förklarar att två skriftliga frågor lämnats till presidiet inför 
allmänhetens frågestund. Hon redogör kort för innehållet och menar att 
de inte kan besvaras eftersom de ställer krav på beslut i fullmäktige. 
 
Kommunsekreteraren förtydligar att frågorna varken är kungjorda eller 
beredda, därmed kan inte kommunfullmäktige ta några beslut. 
 
Ordföranden konstaterar därefter att det inte finns fler frågor från 
allmänheten. 
 
– – – – 
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Dnr 17/08  032 
 

§ 444 Korta frågor - korta svar 
 
• Anette D Martins (C) frågar hur kommunen är som arbetsgivare och 

hur lönerna ligger i kommunen med tanke på hur många chefer som 
slutar, speciellt inom socialtjänsten. 

Anita Bdioui (S) kommunstyrelsens ordförande svarar att personal-
omsättningen inom kommunen inte är onormalt hög och den lönekart-
läggning som gjorts visar att kommunen ligger bra till vad gäller 
löneläget. Börje Bergström (S) vice ordförande i socialnämnden 
kompletterar svaret med att de som lämnar socialtjänsten går till mer 
kvalificerade tjänster, ofta hos andra arbetsgivare. Detta visar att de har 
en bra kompetens och att en anställning hos Sundsvalls kommun är 
meriterande. 
 
• Tom Emanuelz (M) påpekar vikten av bra regelverk kring 

attestering av fakturor och frågar hur det ser ut för kommunen. 
Anita Bdioui (S) kommunstyrelsens ordförande håller med om att det 
är mycket viktigt och säger att där det inte fungerat har det tagits fram 
rutiner för att säkra upp arbetet. 
 
• Mats Mehlin (C) frågar varför lunchmaten på vissa skolor ofta tar 

slut. Går det att undvika? 
K Lennart Andersson (S) fastighetsnämndens ordförande svarar att 
fastighetskontoret levererar maten efter den beställning som skolan 
lägger. 
• Mats Mehlin (C) tycker inte det ger svar på frågan. 
K Lennart Andersson (S) säger att han svarat på det han kan. 
 
• Habib Effati (  ) frågar om en kommunmedborgare som känner sig 

överkörd av kommunen i samband med en vräkning. 
Börje Bergström (S) vice ordförande i socialnämnden säger att de ska 
kontakta socialtjänsten eftersom det inte går att diskuterar enskilda fall 
i detta forum. 
 
– – – – 
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§ 445 Kultur som tillväxtfaktor 
 
Kim G Ottosson (V) kultur- och fritidnämndens ordförande inleder 
dagens tema om kultur som tillväxtfaktor. 
 
Övriga deltagare i dagens tema är Ulla Näsman direktör för Kultur & 
Fritid, Staffan Forssell vd för Scenkonstbolaget, Andreas Brännlund 
konstnärlig företagare och Kajsa Karlman från gymnasieprogrammet 
mode och design. 
 
Under kommunfullmäktiges paus visas en film från en modevisning 
under temat ”The big bang”. En del av kreationerna, som är gjorda av 
elever från programmet mode och design, visades också upp av elev-
erna själva. 
 
Ordförande tackar de deltagande i dagens tema. 
 
– – – – 
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Dnr 1/08  102 
 

§ 446 Valärenden 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anteckna att förslag till ersättare för ombud i Kommunförbundet 

Västernorrland (Länsförbund) efter Hans Lennart Wormbs (M) för 
återstående del av valperioden lämnas senare; 

  
att till ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden efter Hjördis Bredberg 

(M) för återstående del av valperioden utse Sara Andersson (M), 
Skedlovägen 70, 862 96 Njurunda; 

  
att till ny ledamot i demokratiberedningen efter Hanna Häggström (C) 

för återstående del av valperioden utse Björn Hallström (C), Båge-
vägen 95B, 856 52 Sundsvall; 

  
att till ny ledamot i Attmars Sparbank efter Karin Eriksson (C) för 

återstående del av valperioden utse Karin Gidlund (C), Skedvik 125, 
864 92 Matfors; 

  
att anteckna att förslag till ny ersättare i fastighetsnämnden efter 

Johnny Nyman (FP) för återstående del av valperioden lämnas 
senare; 

  
att anteckna att förslag till ny ersättare i stadsbyggnadsnämnden efter 

Anders Persson (FP) för återstående del av valperioden lämnas 
senare; 

  
att anteckna att förslag till ny ersättare i lantmäterinämnden efter 

Anders Persson (FP) för återstående del av valperioden lämnas 
senare; 

  
att bifalla Stig Löfs (S) avsägelse av uppdraget som ledamot i 

kommunfullmäktige; 
  
att hos länsstyrelsen hemställa om röstsammanräkning för att utse ny 

ledamot i kommunfullmäktiges 1:a valkrets för Arbetarepartiet-
Socialdemokraterna; 
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att bifalla Åsa Ulanders (S) avsägelse av uppdraget som ledamot i 
miljönämnden; 

  
att anteckna att förslag till ny ledamot i miljönämnden efter Åsa 

Ulander (S) för återstående del av valperioden lämnas senare; 
  
att bifalla Linda Gidlunds (C) avsägelse av uppdraget som ersättare i 

barn- och utbildningsnämnden; 
  
att till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Linda Gidlund 

(C) för återstående del av valperioden utse Jannice Larsson, 
Odalvägen 20, 862 41 Njurunda; 

  
att bifalla Linda Gidlunds (C) avsägelse av uppdraget som ersättare i 

kommunens handikappråd; 
  
att anteckna att förslag till ny ersättare i kommunens handikappråd 

efter Linda Gidlund (C) för återstående del av valperioden lämnas 
senare; 

  
att bifalla Magnus Björks (C) avsägelse av uppdraget som ledamot i 

Fokusera Utveckling Sundsvall AB; samt 
  
att till ny ledamot i Fokusera Utveckling Sundsvall AB efter Magnus 

Björk (C) för återstående del av valperioden utse Daniel Thorin (C), 
Albäcksgatan 33 B, 852 35 Sundsvall. 

Bakgrund 
Stig Löf (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i kommunfull-
mäktige. 
 
Åsa Ulander (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i miljö-
nämnden. 
 
Linda Gidlund (C) har avsagt sig uppdragen som ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden och ersättare i kommunens handikappråd. 
 
Magnus Björk (C) har avsagt sig uppdraget som ledamot i Fokusera 
Utveckling Sundsvall AB. 

Beslutsunderlag 
• Presidiekonferensens skrivelse 2008-11-07, rev 2008-11-24 
 
– – – – 
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Dnr 349/08  042 
 

§ 447 Samordningsförbundet i Sundsvall – 
delårsrapport 1/1-30/6 2008 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att delge Samordningsförbundet kommunstyrelsekontorets 

synpunkter på delårsrapporten; samt 
  
att lägga delårsrapport för första halvåret 2008 från 

Samordningsförbundet i Sundsvall till handlingarna. 

Bakgrund 
Enligt förbundsordning för samordningsförbundet i Sundsvall så ska 
förbundet upprätta kvartalsvisa uppföljningar med helårsprognos för 
verksamheten och ekonomin som tillställs medlemmarna. 
 
Samordningsförbundet i Sundsvall har upprättat delårsrapport för första 
halvåret 2008. Rapporten har inte varit föremål för granskning av för-
bundets revisorer. 

Jäv 
Per Wahlberg (M) och Eva Lohman (M) anmäler jäv. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2008-11-10 § 540 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-10-20 
• Delårsrapport Samordningsförbundet 2008 
 
– – – – 
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Dnr 377/08  406 
 

§ 448 Förslag till taxa för hushållsavfall för 2009 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa taxa för hushållsavfall för Sundsvalls kommun att gälla 

från 2009-01-01. 

Bakgrund 
Reko Sundsvall AB har utarbetat förslag till taxa för hushållsavfall för 
2009. Taxan ska täcka de kostnader som kommunen har för 
hushållsavfall. 
 
Förslaget innebär att viktpriset i avfallstaxan blir oförändrat 1,45 kr/kg 
exkl. moms (1,81 kr/kg inkl moms). Tömningsavgiften blir också oför-
ändrad. Lägenhetsavgiften för större lägenheter sänks. Vidare införs en 
särskild tömningsavgift för så kallade djupbehållare. 

Överläggning 
Erland Solander (M) vill lämna en protokollsanteckning. 
 
Kjell Bergkvist (C) och Lars Persson (FP) instämmer i 
protokollsanteckningen. 
 
Peder Björk (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Ordförande godkänner protokollsanteckningen och förklarar att det 
finns ett förslag till beslut, det blir också kommunfullmäktiges beslut.  

Protokollsanteckning 
Erland Solander (M) lämnar en anteckning till protokollet med följande 
innebörd: 
Taxans konstruktion ska ses över på så sätt att den rörliga delen av 
avgiften blir större samt att avsättningen för äldre deponier lyfts ut. 
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Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2008-11-10 § 542 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-10-21, rev 2008-11-06 
• Reko Sundsvall AB:s skrivelse:  

Förslag till renhållningstaxa för 2009 
• Avfallstaxa 2008 samt förslag till avfallstaxa 2009 
 
– – – – 
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Dnr 288/08  206 
 

§ 449 Taxa för stadsbyggnadsnämndens verk-
samhet 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa taxa för stadsbyggnadsnämndens verksamhet att gälla 

från 2009-01-01. 

Bakgrund 
Nu gällande taxa för stadsbyggnadsnämndens verksamhet har, med 
vissa kompletteringar, gällt från den 1 juli 1995. Efter beslut av 
kommunfullmäktige 1996-12-16 gäller den även för lantmäteri-
nämndens verksamheter. 
 
Stadsbyggnadskontoret har företagit en översyn och omarbetning av nu 
gällande taxa för stadsbyggnadsnämndens verksamhet. 

Överläggning  
Ordförande inleder punkten med att informera om en felskrivning i 
kommunstyrelsens protokoll 2008-11-10 § 543, beslutet gäller stads-
byggnadsnämndens verksamhet och inget annat. 
 
Leif Nilsson (S) och Anita Bdioui (S) yrkar bifall till kommun-
styrelsens förslag. 
 
Reinhold Hellgren (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med 
följande undantag: 
att undanta uteserveringar från den avgift som anges i tabell 15 punkt 
3 gällande upplåtelse av allmän plats,  
att kostnaden inarbetas i MRP för 2010. 
 
Magnus Sjödin (M) och Hans Brynielsson (KD) yrkar bifall till 
Reinhold Hellgrens förslag 
 
Habib Effati (  ) yrkar på återremiss för att tydliggöra konsekvenserna 
av Reinhold Hellgrens förslag. 
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Ordförande förklarar att det finns tre förslag till beslut, dels Leif 
Nilsson m.fl. förlag, dels Reinhold Hellgren m.fl. förslag och dels 
Habib Effatis yrkande om återremiss. Hon ställer proposition på det 
formella yrkandet, ska ärendet avgöras idag eller inte och finner att 
ärendet ska avgöras idag. 
 
Därefter ställer hon proposition på de två återstående yrkandena och 
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Votering begärs och genomförs med följande propositionsordning; 
den som röstar för kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som röstar 
för Reinhold Hellgrens förslag röstar nej. Kommunfullmäktige 
godkänner voteringsordningen. Resultatet blir 43 ja, 36 nej, 1 som 
avstår och 1 frånvarande, se bilaga 2. Därmed beslutar kommun-
fullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag. 

Reservation 
Mot beslutet reserverar sig samtliga från Centerpartiet, nämligen Hans 
Forsberg Svensson, Reinhold Hellgren, Anette D Martins, Jan-Olov 
Sellén, Mats Mehlin, Kjell Bergqvist och Linnéa Kjellman, Folkpartiet, 
nämligen Maria Lilja, Lars Persson, Ulla Grelsson, Ingeborg Wiksten, 
Börje Alström, Andreas Åslin och Sigge Godin, Kristdemokraterna, 
nämligen Bertil Hörnqvist, Hans Brynielsson, Gunilla Molin och 
Karl-Erik Lundin, Moderaterna, nämligen Per-Magnus Forsberg, 
Bengt-Arne Lindahl, Rodney Engström, Elisabeth Gisslin Burman, 
Stefan Alm, Tom Emanuelz, Sven Bodin, Else Ammor, Mikael 
Gäfvert, Jörgen Tjernell, Per Wahlberg, Eva Lohman, Bertil Swenson, 
Magnus Sjödin, Erland Solander, Tomas Östman och Linus Johansson, 
samt Habib Effati (  ). 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2008-11-10 § 543 
• Kommunstyrelsekontorets direktiv 2008-11-12 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-10-10 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse om ”Förtydligande av förslag till 

ändring av taxa för stadsbyggnadsnämnden” 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse om ”Exempel på ändringens 

innebörd för bygglov och tillståndsärenden (tabell 16) 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2008-09-24 § 248 och  

2008-06-18 § 157 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelser 2008-09-16 och 2008-06-26 

samt 2008-05-28 inkl. taxor 
 
– – – – 
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Dnr 363/08  024 
 

§ 450 Komplettering av Bestämmelser om 
ekonomiska förmåner till förtroendevalda i 
Sundsvalls kommun, avseende gruppledare i 
kommunfullmäktige 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna denna skrivelse såsom komplettering av 

Bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendevalda i 
Sundsvalls kommun; 

  
att de kompletterande bestämmelserna ska träda i kraft från och 

med 1 november 2008; och  
  
att stöd som ej står i överensstämmelse med de kompletterande 

bestämmelserna därmed snarast ska avvecklas. 

Bakgrund 
Idag saknas specificering av vilka av gruppledarnas kringkostnader 
som kommunfullmäktige ska stå för. Kommunstyrelsekontoret föreslår 
att ett förtydligande görs, som en komplettering till gällande be-
stämmelser. Förtydligandet omfattar arbetsplats, mobiltelefon och 
möteslokaler. 

Jäv 
Samtliga gruppledare, nämligen Magnus Sjödin (M), Ingrid Möller 
(MP), Hans Brynielsson (KD), Reinhold Hellgren (C), Lars Persson 
(FP), Kjell Andersson (S), Kim G Ottosson (V), Claes Stockhaus (V) 
och Johnny Skalin (SD) anmäler jäv. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2008-11-10 § 551 
• Kommunstyrelsekontoret skrivelse 2008-07-18 
• Arvodeskommitténs protokoll 2008-09-10 § 2 
• Bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendevalda i 

Sundsvalls kommun, senast ändrad av arvodeskommittén  
2008-03-25 § 1 

 
– – – – 
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Dnr 376/08  006 
 

§ 451 Sammanträdesdagar 2009 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa följande sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 

2009: 
26 januari, 23 februari, 30 mars, 27 april, 25 maj, 15 juni,  
28 september, 26 oktober, 23 november och 14 december. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsekontoret har tagit fram förslag till sammanträdesdagar 
för 2009. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2008-11-10 § 552 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-10-27 inkl. bilaga 
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Dnr 249/08  030 
 

§ 452 Svar på enskild motion (C) angående 
äldreboende 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motionen. 

Bakgrund 
Kjell Bergqvist (C) har till kommunfullmäktige motionerat angående 
äldreboende. I motionen föreslås att planering påbörjas för ett äldre-
boende i Kovlands centrum. 
 
Socialtjänsten har utarbetat ett förslag till yttrande över motionen. I 
yttrandet har synpunkter inhämtats från berörda förvaltningar, såsom 
kommunstyrelsekontoret, fastighetskontoret och stadsbyggnads-
kontoret. En boendeplan avseende äldreboenden i Sundsvalls kommun 
ska presenteras för socialnämnden i november 2008. Socialnämnden 
har för avsikt att redovisa aktuella behov och lokalisering av äldre-
boenden med syfte att dessa ska prioriteras i investeringsbudgeten de 
kommande fem åren. 

Överläggning 
Kjell Bergkvist (C) och Mats Mehlin (C) yrkar bifall till motionen. 
 
Jan-Olov Sellén (C) yrkar på följande tilläggsyrkande: 
att kommunen ställer sig positiv till att andra aktörer än kommunen 
bygger och driver boenden för äldre. 
 
Lars Persson (FP) vill lämna en skriftlig protokollsanteckning som 
ordförande godkänner. 
 
Lars Persson (FP), Eva Lohman (M) och Reinhold Hellgren (C) yrkar 
bifall till Jan-Olov Selléns tilläggsyrkande. 
 
Börje Bergström (S) och Olle Åkerlund (S) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
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Ordförande bedömer att tilläggsyrkandet blir ett nytt ärende och att 
hon, i enlighet med bestämmelserna i 5 kap 45 § KL, vägrar lägga fram 
förslaget till beslut. Hon förklarar vidare att det finns två förslag till 
beslut, dels Kjell Bergqvist m.fl. yrkande om bifall till motionen och 
dels Börje Bergström m.fl. yrkande om bifall till kommunstyrelsens 
förslag. Hon finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag om avslag till motionen. 

Protokollsanteckning 
Lars Persson, gruppledare för Folkpartiets fullmäktigegrupp lämnar 
följande anteckning till protokollet: 
Folkpartiet menar att behovet av äldreboenden i kommunen kommer att 
förändras. En diskussion om vart och på vilket sätt äldreboenden ska 
tillskapas bör hanteras inom planen för kommunens boendeplan för 
äldreomsorgen och den fortsatta diskussionen om Sundsvalls äldre-
omsorg. 

Reservation 
Mot beslutet reserverar sig samtliga från Centerpartiet, nämligen Jan-
Ola Andersson, Reinhold Hellgren, Anette D Martins, Jan-Olov Sellén, 
Mats Mehlin, Kjell Bergqvist och Linnéa Kjellman. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2008-11-10 § 549 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-09-30 
• Socialnämndens protokoll 2008-09-24 § 161 
• Socialtjänstens skrivelse 2008-2008-09-03 
• Gemensam skrivelse 2008-09-01 från socialtjänsten, 

fastighetskontoret och stadsbyggnadskontoret 
• Enskild motion (C), daterad 2008-05-21 
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Dnr 356/08  102 
 

§ 453 Interpellation till kommunstyrelsens ordfö-
rande Anita Bdioui (S) från Lars Persson 
(FP) om den trafikfarliga rondellen i 
Johannedal 

Med kommunfullmäktiges medgivande framställer Lars Persson (FP) 
den 10 oktober 2008 en interpellation till kommunstyrelsens ordförande 
Anita Bdioui (S) om den trafikfarliga rondellen i Johannedal. Inter-
pellationen avslutas med följande frågor: 
 
1. Anser du att rondellen är trafiksäker för alla trafikanter? 
2. Kommer Sundsvalls kommun att skyndsamt göra rondellen mer 

trafiksäker för alla trafikanter? 
 
Anita Bdioui (S), kommunstyrelsens ordförande lämnar följande svar 
på frågorna: 
 
1. Rondellens utformning och funktion medverkar till en god 

trafiksäkerhet på platsen. Rimliga krav på trafiksäker miljö är 
uppfyllda. 

2. Med hänvisning till svaret på föregående fråga planerar kommunen 
inte några skyndsamma åtgärder. Däremot kan det i ett senare skede 
bli aktuellt att överväga vissa förbättringar i linjeföringen in i 
rondellen för att ytterligare sänka hastigheten och därmed minska 
risken att köra in i muren. 
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§ 454 Redovisning av förbrukningen av anslaget till 
kommunfullmäktiges förfogande för oförut-
sedda behov 

 
Kommunfullmäktige beslutar att till sina handlingar lägga ekonomi-
avdelningens meddelande 2008-11-19. 
 
– – – – 
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Dnr 5/08  006 
 

§ 455 För kännedom 
 

• Socialnämndens protokoll 2008-10-22 § 183 om rapportering enligt 
16 kap 6 § socialtjänstlagen av icke verkställda beslut. 

• Socialnämndens protokoll 2008-10-22 § 184 om rapportering av ej 
verkställda beslut enligt lagen (1993:387) om stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS) 28 a §. 

• Kommunrevisionen informerar om genomförda granskningar av 
översiktlig granskning delårsrapport och försörjningsstöd. 
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