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Tid Klockan 13.00-16.10 med ajournering klockan 14.45-15.15 

Plats Härelokalen, Indal 

Beslutande Närvarande ledamöter och ersättare enligt bilaga 1 

Sekreterare Åke Svensson 

Justeras 2007-10-01 

  

  

Underskrifter sekr. Åke Svensson 

  

 ordf. Fredd Sandberg  

  

 just. Rodney Engström  Tommy Eriksson  

  

 Protokollet omfattar §§ 185–206 

  

 Tillkännagivandet angående justering av detta protokoll anslaget på 
Sundsvalls kommuns anslagstavla i Sundsvalls kommunalhus 
2007-10-01, betygar 

 Ex officio 

  

 Åke Svensson 
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§ 185 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 Rodney Engström och Tommy Eriksson med 
Hans Forsberg Svensson och Ronny Fröwall som ersättare i händelse 
av förhinder för Rodney Engström och Tommy Eriksson. 
 
Noteras att utöver tilläggslistan så delas följande material ut till 
ledamöterna: 

• Sundsvalls Naturguide 

• Årsredovisning 2006 för Svenska Kommun Försäkrings AB 

• Aktuella projekt i centrala Sundsvall, stadsbyggnadskontoret, 16 s. 

• Arenor för idrott och kultur/Förslag till nya mötesplatser, 
Slutrapport september 2007 från tjänstemannagruppen 

 
Under sammanträdets ajournering – paus – sjunger Håkan Alfredsson 
till eget gitarrackompanjemang. 
 
– – – – 
 

Ordförandens sign Justerandes sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

     
     

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

 2007-09-24 3 
 

 

§ 186 Välkommen till Indal 
Kim G Ottosson (v) hälsar kommunfullmäktiges ledamöter välkommen 
till Indal.  
 
Information om Indal lämnas av Mats Mehlin (c), skoleleven William 
Olsson om Hallstaberget och Håkan Alfredsson om Musikforum Indal. 
 
– – – – 
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§ 187 Information från kommundirektören 
Kommundirektören informerar om aktuella frågor:  
 
• FÖRETAGSamma Sundsvall 30 augusti 
 
• Unga långtidsarbetslösa 

o Statistik för åren 2005-2007 gällande arbetslösa ungdomar  
18-24 år 

 
• Sundsvalls Naturguide 
 
• Nytt från socialtjänsten 

o Boende för ensamkommande flyktingbarn öppnar i Granloholm 
o Finsta hemtjänst först ut att använda IT-stödet TES (Teknik, 

Enkelhet och Säkerhet) i skarp drift 
o Knarket på krogen ska bort genom storsatsning 
o Inköpsstopp i socialtjänsten 

 
• Samarbete i Sundsvallsregionen 

o Sundsvalls och Härnösands bredbandsföretag vill slå samman 
verksamheterna i ett bolag 

o Sundsvall Elnät AB och HEMAB utreder 
o Syftet är bättre ekonomi, ökad tillgänglighet och bredare utbud 

av leverantörer och tjänster 
o Ett nytt bolag ska ge möjlighet för fler kommuner i regionen att 

ansluta sig 
 
• Järnvägsstudie Resecentrum Sundsvall 

o Alternativa järnvägslösningar 
o Väl fungerande resecentrum 
o Tydligt underlag för beslut 
o Enighet mellan Banverk och kommun 

 
Fördjupade resecentrumstudier 
o Alternativ Esplanaden 

Resecentrum i nedsänkt läge mellan Esplanaden och 
Skolhusallén, samt station Väst på stan 
 

o Alternativ Parkgatan 
Resecentrum vid Sundsvall C, samt station Väst på stan 
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Målsättning för järnvägen 
o Parkgatan i oförändrat läge 
o Järnvägen under Esplanaden, Skolhusallén och Västra Allén 
o Järnvägen på bro över Sidsjöbäcken i stället för dagens 

järnvägsbank 
 

Studien ska svara på frågorna: 
o Var ska stationen ligga? 
o Hur påverkas trafiksystemet i staden? 
o Hur påverkas stadslivet/stadsbilden? 

 
Tidplan 

 
• Arenor för idrott och kultur; slutrapport från tjänstemannagruppen 

september 2007 
 

Ledningsgrupp 
Finansutskottet: 
Anita Bdioui (s), ordförande 
Martin Johansson (s) 
Claes Stockhaus (v) 
Ingrid Möller (mp) 
Magnus Sjödin (m) 
Lars Persson (fp) 
Reinhold Hellgren (c) 
 
Peder Björk (s), ordförande samordningsutskottet 
Kim Ottosson (v), ordförande kultur- och fritidsnämnden 
 
Arbetsgrupp för Arenor för idrott och kultur 
Peter Gavelin, kommundirektör 
Ulla Näsman, kultur- och fritidsdirektör 
Christer Ersson, fastighetsdirektör 
Stefan Söderlund, stadsbyggnadsdirektör 
Åke Norberg, VD Sundsvall Arena AB 
 
Helene Westerlund, projektsamordnare 
Birgitta Gillgren, projektsekreterare 
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Teater/kulturhus vid Kulturmagasinet skapar ett nytt gemensamt 
kulturkvarter 
o Tillsammans med Kulturmagasinet skapa ett sjudande 

kulturkvarter – verksamhetsutveckling 
o Mötesplats för kultur av alla former; öppenhet och mångfald 
o Barn och ungdomar i fokus 
o Teater – Teater Västernorrland och gästspel 
o Kulturskolan, dans och drama 
o Restaurang 

 
Idrotts- och musikarena vid Sporthallen 
o Profil: 

Stora evenemang 
Matcher på elitnivå 
Träning elitlag 

o Sporthallen: träningshall, ungdomar, skolverksamhet 
o Inomhussporter 
o Skapar ett nytt sammanhängande arrangemangsområde 

tillsammans med Tonhallen, Folkets park, IP, äventyrsbadet, 
sporthallen 

 
Investeringskostnader 

 
Rapporten tar även upp 
o Samverkansformer för ägande och drift 
o Konsekvenser för parkeringar och trafik 
o Kreativa näringar 
o Konsekvenser ur hållbarhetsperspektiv 

 
Fortsatt arbetsgång 
o Förslag till kommunfullmäktige 29 oktober  

Om utlysande av arkitekttävlingar och fortsatta utredningar 
tillsammans med externa intressenter 

o Oktober 2007-juni 2008 
Underlag och genomförande av arkitekttävlingar 
Planprogram som belyser hela exploateringsområdena 

o Juni-september 2008 
Beslutsunderlag; kalkyler, finansieringsupplägg, avtal med 
samarbetspartners 

o Hösten 2008 
Behandling av förslag till investeringar i 
kommunfullmäktige 

 
– – – – 
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§ 188 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. 
 
Nils Algren, Järkvissle, om stängning av återvinningsstation i 
Järkvissle. 
 
Peder Björk, ordförande i kommunstyrelsens samordningsutskott, 
besvarar frågan. 
 
Ordföranden konstaterar därefter att det inte finns fler frågor från 
allmänheten. 
 
– – – – 
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§ 189 Korta frågor - korta svar 
Annelie Luthman (fp) om planering för byggande av ny Alnöbro; 
frågan besvaras av stadsbyggnadsnämndens ordförande Leif Nilsson 
(s). 
 
Benny Stridsberg (m) om boendeparkering i centrala staden och om 
ansvar för taxan; frågan besvaras av stadsbyggnadsnämndens 
ordförande Leif Nilsson (s) som lovar att återkomma med besked om 
vem som äger ändra taxan. 
 
Anette Duarte Martins (c) dels om testen av att ha avslagna trafikljus 
vid korsningen Bergsgatan och Bultgatan, dels om samordning av 
Sundsvall Elnäts (Servanets) och Sundsvall Energis arbeten; frågorna 
besvaras av stadsbyggnadsnämndens ordförande Leif Nilsson (s) 
respektive av de båda nämnda bolagens styrelseordförande Kjell 
Andersson (s). 
 
Jan Olov Sellén (c) frågar kommunalrådet Anita Bdioui (s) om hur hon 
känner inför beslut om byggen av teaterhus och sportarena när 
gatulyset inte är tänt på landsbygden; Anita Bdioui besvarar frågan. 
 
Mats Mehlin (c) frågar om 

1. försöket med landstinget om uppgradering eller samarbete kring 
ambulanser 

2. var det diskuterade närfjärrvärmemeverket skall ligga 
3. stängning – inte bara av återvinningsstationen i Järkvissle – utan 

också i Norrhassel. 
 
Frågorna besvaras av 

1. socialnämndens ordförande Lena Österlund (s) som lovar att 
återkomma med besked 

2. ordföranden i Sundsvall Energi AB Kjell Andersson (s) 
3. ordföranden i kommunstyrelsens samordningsutskott Peder 

Björk (s) 
 
Eva Lohman (m) om hur Sundsvall förbereder sig för ”Fritt val” som 
regeringen vill införa; kommunstyrelsens ordförande Anita Bdioui (s) 
besvarar frågan. 
 
Stefan Alm (om) om de kommunala bolagen använder sig av 
bemanningsföretag; kommunstyrelsens ordförande Anita Bdioui (s) 
besvarar frågan och lovar att ta upp frågan i Stadsbacken AB. 
  
– – – –
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§ 190 Klimatförändring i regionalt perspektiv och 
behov av anpassningar 

 
Mats Bergmark, produktionschef MittSverige Vatten AB, håller ett 
föredrag utifrån den angina rubriken. 
 
Ordföranden tackar för ett utomordentligt intressant föredrag. 
 
Sammanträdet ajourneras klockan 14.45-15.15. 
 
– – – – 
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Dnr 309/07 253 
 

§ 191 Järnvägsstationen 2, Sundsvall, 
fastighetsreglering 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 
 
att bemyndiga stadsbyggnadsnämnden att genom fastighets-

reglering överlåta fastigheten Järnvägsstationen 3 samt del av 
fastigheten Stenstaden 1:1 till Fastighets AB Norrporten 
(559458-6138), Box 225, 851 04  SUNDSVALL och att från 
Fastighets AB Norrporten förvärva del av Stuvaren 1; samt 
 

att i övrigt godkänna av stadsbyggnadsnämnden upprättat förslag 
till överenskommelse och ansökan om fastighetsreglering med 
Fastighets AB Norrporten. 

Bakgrund 
Preliminär överenskommelse och ansökan om fastighetsreglering har 
upprättats där kommunen överlåter fastigheten Järnvägsstationen 3 
samt del av fastigheten Stenstaden 1:1 till Fastighets AB Norrporten. 
Vidare överlåter Fastighets AB Norrporten del av fastigheten Stuvaren 
1 till kommunen. I mellanskillnadslikvid erlägger Fastighets AB Norr-
porten 1 200 000 kronor. Fastigheterna är belägna inom detaljplanelagt 
område. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2007-09-10, § 218 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-08-10 
• Stadsbyggnadsnämndens skrivelse 2007-06-25 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2007-06-20, § 166 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2007-06-08 
• Överenskommelse och ansökan om fastighetsreglering jämte två 

bilagor 
 
– – – – 
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Dnr 310/07 253 
 

§ 192 Sköns Prästbord 1:72, överlåtelse av 
fastighet 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 
 
att bemyndiga stadsbyggnadsnämnden att överlåta fastigheten 

Sköns Prästbord 1:72 till Immobilia Fastigheter AB 
(556469-5467), Esplanaden 26, 852 36 SUNDSVALL, för en 
köpeskilling om 3 498 000 kronor och i huvudsak på de villkor 
som anges i upprättat köpeavtal. 

Bakgrund 
Stadsbyggnadskontoret har träffat överenskommelse med Immobilia 
Fastigheter AB om överlåtelse av fastigheten Sköns Prästbord 1:72. 
 
Fastigheten är belägen i Birsta sydvästra industriområde utmed 
Klökanvägen. Enligt gällande detaljplan är den avsedd för industri-
ändamål. Köparen avser att uppföra en kombinerad verkstads- och 
lagerbyggnad. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2007-09-10, § 219 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-08-06 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2007-06-20, § 167 
• Stadsbyggnadsnämndens skrivelse 2007-05-28 
• Köpeavtal 
 
– – – – 
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Dnr 106/07 107 
 

§ 193 Norra Kajen-området - godkännande av 
utvidgning av exploateringsområdet och 
tillskjutande av kapital till bolagets 
överkursfond 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 
 
att den exploateringsverksamhet som det av kommunen delägda 

bolaget Norra Kajen Exploatering AB, 556721-3946, avser 
bedriva även får ske inom område beläget mellan gränsen för 
befintligt exploateringsområde och Europaväg 4 enligt bifogad 
karta; 
 

att Sundsvalls kommun som följd därav tillskjuter ytterligare 3,5 
miljoner kronor till bolagets överkursfond, vilken kapitalinsats 
finansieras genom disposition av likvida medel; samt 
 

att bemyndiga kommunstyrelsen att, genom undertecknande av 
kommunstyrelsens ordförande, ingå de avtal med Norrlands-
pojkarna Fastighets AB, 556448-0175, som är erforderliga mot 
bakgrund av det utvidgade exploateringsområdet alternativt 
överenskomma med Norrlandspojkarna Fastighets AB att ändra 
befintligt aktieägaravtal till följd av utvidgningen. 

 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 2007-04-23, § 127, bland annat  
 
att godkänna aktieägaravtal mellan kommunen och Norrlandspojkarna 
Fastighets AB rörande bildande av ett aktiebolag med föreslagen firma 
Norra Kajen Exploatering AB för utveckling och exploatering av Norra 
Kajen-området; och  
 
att godkänna det till aktieägaravtalet fogade förslaget till 
bolagsordning. 
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I aktieägaravtalet och bolagsordningen beskrivs via en till ärendet 
bifogad karta det tilltänkta exploateringsområdets geografiska av-
gränsning. Området är beläget mellan Heffnersvägen/Lagergatan och 
Sundsvallsfjärden. 
 
Norra Kajen Exploatering AB har nu påbörjat sin verksamhet. Därvid 
har framkommit synpunkter om att exploateringsområdet även bör 
innefatta område mellan Lagergatan och Heffnersvägen fram till 
Industrigatan (fastigheterna Skönsberg 1:3, Lagret 1-5 m.fl.), område 
mellan Heffnersvägen och Europaväg 4 samt område mellan 
Heffnersvägen och Selångersån, enligt redovisning på bifogad karta. 
 
För att ingen tveksamhet skall råda om att kommunen som delägare i 
bolaget medger att dess exploateringsverksamhet kan komma att 
bedrivas även inom det ovan angivna området föreslår bolaget att 
kommunfullmäktige lämnar ett sådant medgivande. 

Överläggning 

Ur finansutskottets protokoll 
Magnus Sjödin (m) frågar om styrgruppens roll. Utskottet enas om att 
denna fråga ska belysas på kommunstyrelsens sammanträde. 

Ur kommunstyrelsens protokoll  
Andreas Nelvig (m) anmäler jäv och lämnar sammanträdet under 
behandlingen av detta ärende. 
 
Fastighetsdirektören lämnar information om ärendet och säger bl.a. att 
det kapital som föreslås tillskjutas skall användas för att förvärva två 
fastigheter, Lagret 2 och Lagret 3. 
 
Lars Hillerström (mp) frågar om gränsdragningen av det nya föreslagna 
området som bl.a. innehåller den fastighet där reningsverket finns. 
 
Fastighetsdirektören förklarar att syftet med att utvidga exploaterings-
området inte är att de fastigheter som finns i det nya området skall 
förvärvas av exploateringsbolaget utan mera att skapa möjlighet att 
planera för en helhet för infrastruktur m.m. i ett område som avgränsas 
av vatten och E4. 
 
Fastighetsdirektören förklarar på fråga av Gunilla Molin (kd) att 
eventuella tillkommande förvärv av fastigheter i det utökade området 
bör kunna bäras av exploateringsbolaget självt. 
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Magnus Sjödin (m) yrkar bifall till finansutskottets förslag. Han tar 
sedan upp frågan från finansutskottet om styrgrupp. 
 
Fastighetsdirektören lämnar en kommentar. Han säger bl.a. att 
exploateringsbolaget skall ta fram plan för området och att kommunens 
beredningsorgan är kommunstyrelsens samordningsutskott och där 
kommunfullmäktige slutligen fattar beslut om planen. Han menar att 
det därför inte finns något behov av en styrgrupp.  

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2007-09-10, § 220 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-07-05 
• Karta över det föreslagna exploateringsområdet 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2007-04-23, § 127 
 
– – – – 
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Dnr 372/07 005 
 

§ 194 Revision av intern IT-strategi för Sundsvalls 
kommun 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 
 
att Intern IT-strategi för Sundsvalls kommun revideras enligt bilagt 

förslag daterat 2007-08-20; 
 

att anta GIS-strategi för Sundsvalls kommun, daterad 2007-08-27, 
vilken skall gälla för hela kommunkoncernen och att den skall 
vara en del av Intern IT-strategi för Sundsvalls kommun; 
 

att Sundsvalls kommun antar och tillämpar Nationell IT-strategi för 
vård och omsorg, Regeringens skrivelse 2005/06:139, i enlighet 
med Sveriges kommuner och landstings rekommendation, SKL 
dnr 2006/1515; samt 
 

att uppdra åt kommunstyrelsen att under 2009 lägga fram en 
grundläggande genomarbetning av Sundsvalls kommuns 
IT-strategi. I samband med denna ska, förutom den interna 
IT-strategin, även äldre strategidokument inom IT-området och 
den utredning kring hela kommunkoncernens IT-verksamhet 
som beslutades i kommunstyrelsen 2007-09-10, § 226, beaktas.  

Bakgrund 
Den interna IT-strategin för Sundsvalls kommun har reviderats med 
hänsyn till följande: 

− Beslut om ny IT-organisationen för Sundsvalls kommun, 
kommunfullmäktige 2005-10-31, § 511 

− Kommunfullmäktiges uppdrag att skapa en GIS-strategi. 
Kommunfullmäktige 2006-06-19, § 692 

− Sveriges Kommuner och Landstings rekommendation att anta 
den nationella IT-strategin för vård och omsorg. 

Överläggning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 24 september 2007 görs 
inlägg av Reinhold Hellgren (c) och Anita Bdioui (s).  
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Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2007-09-10, § 227 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-08-28 
• Intern IT-strategi för Sundsvalls kommun 2002-09-25, reviderad 

2007-08-20 
• GIS-strategi för Sundsvalls kommun 2007-08-27 
 
– – – – 
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Dnr 133/07 214 
 

§ 195 Antagande av detaljplan för delar av Sidsjö 
2:1 och 2:3, Bo Klok Hus öster om Södra 
Bergets Företagsby 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 
 
att anta av stadsbyggnadskontoret upprättat förslag till detaljplan 

för delar av Sidsjö 2:1 och 2:3, Bo Klok hus öster om Södra 
bergets företagsby. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsekontoret föreslår samordningsutskottet att anta upp-
rättat förslag till detaljplan för delar av Sidsjö 2:1 och 2:3, Bo klok hus 
öster om Södra bergets företagsby under förutsättning att stadsbygg-
nadsnämnden godkänner planen. 
 
Stadsbyggnadsnämnden godkände planen den 23 augusti 2007. 

Överläggning 

Ur kommunstyrelsens protokoll 
Erland Solander (m) efterlyser med hänvisning till stadsbyggnads-
nämndens protokoll 2007-08-23, § 215, ett exploateringsavtal. 
 
Lars Hillerström (mp) påtalar att sidan 2 saknas i miljökontorets 
yttrande 2007-04-03 (handlingarna sidorna 318-319). 
 
Inlägg görs av Reinhold Hellgren (c). 
 
Stadsbyggnadsdirektören förklarar att det står fel i stadsbyggnads-
nämndens protokoll, eftersom det rätteligen skulle ha stått 
exploateringskalkyl, att en sådan kalkyl finns upprättad och bör gå med 
handlingarna till kommunfullmäktige och att ett exploateringsavtal 
kommer att upprättas efter kommunfullmäktiges beslut om detaljplan. 
 
Noteras att handlingarna i ärendet till kommunfullmäktige kommer att 
kompletteras med ett fullständigt yttrande från miljökontoret och en 
exploateringskalkyl.  
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Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2007-09-10, § 228 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-08-23 
• Stadsbyggnadsnämndens skrivelse 2007-08-24 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2007-08-23, § 215 
• Stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2007-08-08, § 252 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2007-08-08 
• Antagande av detaljplan för delar av Sidsjö 2:1 och 2:3, Bo Klok 

Hus öster om Södra Bergets Företagsby Södermalm, Sundsvalls 
kommun (med komplett yttrande från miljökontoret) 

• Stadsbyggnadskontorets skrivelse om exploateringskalkyl jämte 
exploateringskalkyl (handlingarna sid. 124-127) 

 
– – – – 
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Dnr 193/07 030 
 

§ 196 Svar på enskild motion (c) om kommunens 
konstinnehav  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 
 
att bifalla motionen och samtidigt understryka vikten av att 

säkerhetsaspekten tas i beaktande vid en publicering av 
kommunens konst i digital form. 

Bakgrund 
I motion angående kommunens konstinnehav föreslår Anette Duarte 
Martins (c) att kommunens samlade konstinnehav görs i katalogform så 
att alla kommuninvånare kan ta del av den konst som finns och att den 
skall göras i en nätupplaga så att den, vid nyanskaffning av konst enkelt 
kan redigeras. 

Överläggning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 24 september 2007 tackar 
Reinhold Hellgren (c) för svar. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2007-09-10, § 229 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-08-17 
• Kultur- och fritidsnämndens protokoll, 2007-06-20, § 79 
• Kultur & Fritids yttrande 2007-05-16 
• Motion (c) om kommunens konstinnehav 
 
– – – – 
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Dnr 143/07 030  
 

§ 197 Svar på enskild motion (c) om måttsjon 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 
 
att avslå motionen. 

Bakgrund 
Centerpartiet har i en enskild motion till kommunfullmäktige i 
Sundsvalls kommun föreslagit att ett pedagogiskt-psykologiskt 
resurscentrum för läs- och skrivsvårigheter samt dyskalkyli inrättas. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen instämmer i att det är mycket ange-
läget att arbeta med barns och ungas läs-, skriv- och matematik-
utveckling. Språkutveckling och läsförståelse är också ett prioriterat 
långsiktigt utvecklingsarbete inom barn- och utbildningsförvaltningens 
samtliga förskolor och skolor. Däremot anser förvaltningen att det är 
viktigare att höja lärarkompetensen i varje skola och att de resurser som 
redan finns centralt fortsätter att utveckla stödjande strukturer för 
lärarnas arbete. 
 
Vid beredningen av ärendet har förvaltningen samrått med 
miljökontoret. 

Överläggning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 24 september 2007 yrkar 
Anette Duarte Martins (c), Lars Persson (fp) och Kjell Bergkvist (c) 
bifall till motionen. 
 
Birgitta Rönnquist (kd), Eva Lohman (m) och Martin Johansson (s) 
yrkar avslag på motionen i enlighet med kommunstyrelsens förslag.  
 
Ordföranden ställer de två yrkandena – bifall till motionen respektive 
avslag – mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag, dvs. att avslå motionen. 

Reservation 
C-gruppen, nämligen Hans Forsberg Svensson, Reinhold Hellgren, 
Anette Duarte Martins, Jan Olov Sellén, Mats Mehlin, Kjell Bergkvist 
och Linnéa Kjellman, och fp-gruppen, nämligen Sigge Godin, Andreas 
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Åslin, Pär Hammarberg, Ingeborg Wiksten, Berivan Mohammed, 
Annelie Luthman, Lars Persson och Maria Lilja, anmäler reservation 
mot beslutet och hänvisar till eget framfört yrkande. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2007-09-10, § 230 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-08-17 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2007-06-20, § 62 
• Barn- och utbildnings yttrande 2007-05-18 
• Motion (c) om måttsjon 
 
– – – – 
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Dnr 295/07 030 
 

§ 198 Svar på motion (sd) om utökade bussturer 
nattetid 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 
 
att avslå Sverigedemokraternas motion om utökade bussturer 

nattetid. 

Bakgrund 
En motion har inkommit från Sverigedemokraterna till kommunfull-
mäktige. Motionen avser en utökning av bussturer nattetid fram till 
klockan 03.15. Motivet är att därigenom minska utrymmet för svart-
taxiverksamhet samt att erbjuda kommunens innevånare allmänna 
transporter anpassade till de tider som krogarna i centrum stänger. 

Överläggning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 24 september 2007 yrkar 
Håkan Åslin (sd) bifall till motionen. 
 
Mathias Rex (mp) yrkar avslag på motionen och således bifall till 
kommunstyrelsens förslag. I det yrkandet instämmer Bodil Hansson (s), 
Lars Persson (fp), Reinhold Hellgren (c) och Kim G Ottosson (v). 
 
Bodil Hansson (s) hänvisar till en motion som skall lämnas in under 
dagen och är undertecknad av de tre majoritetspartierna. 
 
När ordföranden ställer de två yrkandena mot varandra finner han att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Reservation 
Håkan Åslin och Jan Björnefax (båda sd) anmäler reservation till 
förmån för eget framställt yrkande. 

Beslutsunderlag 
• Stadsbyggnadskontorets sammanställning av ekonomiska förutsättningar 

för busstrafiken, 2007-09-12 
• Kommunstyrelsens protokoll 2007-09-10, § 231 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2007-07-03 
• Motion (sd) om utökade bussturer nattetid 

 
– – – –
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Dnr 261/07 030 
 

§ 199 Svar på enskild motion (c) om de gröna 
näringarna 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 
 

att avslå motionen. 

Bakgrund 
Centern föreslår i motion att en temadag om miljö, miljöteknik och de 
gröna näringarna förbereds, samt att en speciell besöksdag med fokus 
på denna framtidens företagare ordnas. 
 
Kommunstyrelsekontoret anser att satsningarna på att hjälpa företagen i 
sitt miljöarbete och att stödja miljöteknikföretagen får störst genom-
slagskraft om de koncentreras i projekten Nätverk för Affärsdrivet 
miljö- och energiarbete (NAME) samt i Sustainable North Sweden, 
nätverket för miljöteknikföretag i länet, och föreslår därför att inga 
separata arrangemang anordnas inom dessa områden. 
 
Initiativtagare till och drivkraft bakom företagsdagen är näringslivs-
rådet. Kommunstyrelsekontoret föreslår därför att frågan om möjlig-
heterna att arrangera besök också hos företag verksamma inom de 
gröna näringarna på nästa företagsdag, tas upp i näringslivsrådet av 
centerpartiets representant eller av företagslotsen. 

Överläggning 
Vid finansutskottets sammanträde den 4 september 2007 yrkade 
Reinhold Hellgren (c) att finansutskottet skall framställa som ett önske-
mål till näringslivsrådet att även ta med ”De gröna näringarna” bland 
de företag som ska tillfrågas om besök på Företagsdagen 2008. 
Utskottet beslutade för egen del i enlighet med Reinhold Hellgrens 
förslag. 
 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 24 september 2007 görs 
inlägg av Linnéa Kjellman (c). 
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Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2007-09-10, § 232 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-08-21 
• Motion (c) om de gröna näringarna 
 
– – – – 
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Dnr 112/07 100 
 

§ 200 Remissyttrande – Hållbar samhälls-
organisation med utvecklingskraft, SOU 
2007:10 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i huvudsak enligt kommunstyrelsens 
förslag 
 
att anta kommunstyrelsekontorets förslag till yttrande daterat 

2007-08-15 med ändringar under punkt 23 och 31 som 
kommunfullmäktige beslutat om samt att till kommunens 
yttrande bilägga yttranden från de partier som så önskar. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsekontoret föreslår i remissyttrandet att i huvudsak 
tillstyrka Ansvarskommitténs slutbetänkande Hållbar samhällsorganisa-
tion med utvecklingskraft, SOU 2007:10. Partierna har inkommit med 
synpunkter på yttrandet som delvis står i motsättning till varandra. 
Kommunstyrelsekontoret föreslår att finansutskottet tar ställning till 
vilka synpunkter från de politiska partierna som ska inarbetas i yttran-
det för att därefter föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfull-
mäktige att anta det kompletterade yttrandet och överlämna det till 
finansdepartementet. 

Överläggning 

Ur kommunstyrelsens protokoll 
Anita Bdioui (s), Lars Persson (fp), Hans Brynielsson (kd), Magnus 
Sjödin (m), Reinhold Hellgren (c) och Peder Björk (s) förklarar att de 
ställer sig bakom kommunstyrelsekontorets förslag till yttrande jämte 
förslag på synpunkter på vissa förslag och bedömningar, totalt 14 sidor.  
 
Magnus Sjödin (m) anser att partiernas yttranden kan biläggas 
kommunens svar. Reinhold Hellgren (c) instämmer i detta. 
 
Ledamöterna diskuterar ärendet. 
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Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta 
kommunstyrelsekontorets förslag till yttrande daterat 2007-08-15 samt 
att bilägga yttranden från de partier som så önskar.  
 
På fråga förklarar stadsjuristen att partiernas yttrande måste finnas till 
hands senast vid justeringen av kommunfullmäktiges protokoll. 

Kommunfullmäktige 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 24 september 2007 yrkar 
Reinhold Hellgren (c) bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägget 
att första meningen i kommentaren under punkt 31 kan strykas (”För-
slaget innebär en inskränkning av den kommunala självstyrelsen.”) och 
att ett nytt eget stycke införs i kommentaren under punkt 23 efter ”… 
kommunalt baserad tillsyn.” Det nya stycket skall ha följande lydelse: 
Oavsett på vilken nivå tillsynen ligger är det viktigt att säkra resurserna 
för myndighetsutövning. 
 
Lars Persson (fp) och Magnus Sjödin (m) yrkar bifall till kommun-
styrelsens förslag. 
 
Anita Bdioui (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och förklarar 
att hon kan tänka sig att stödja tilläggsyrkandena. 
 
Ordföranden förklarar att han först kommer att låta kommunfull-
mäktige ta ställning till kommunstyrelsens förslag och att han därefter 
kommer att ställa proposition på vart och ett av tilläggsyrkandena. 
 
Ledamöterna godtar propositionsordningen och ordföranden finner att 
kommunfullmäktige först beslutar enligt kommunstyrelsens förslag och 
därefter bifaller de två tilläggsyrkandena. 
 
Protokollsanteckning: Fp instämmer i kommunstyrelsekontorets förslag 
till yttrande. 

Beslutsunderlag 
• Kristdemokraternas yttrande (tilläggslistan) 
• Kommunstyrelsens protokoll 2007-09-10, § 233 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-08-20 
• Förslag till yttrande 2007-08-15 med bilaga daterad 2007-07-02 
• Yttrande från socialdemokraterna (s), vänsterpartiet (v) och miljöpartiet 

(mp) 2007-08-14 
• Yttrande från moderaterna (m) 
• Yttrande från centerpartiet (c) 
• Utdrag ur sammanfattning SOU 2007:10 sid. 13-24 och sid. 329-343 
 

– – – –
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Dnr 1/07  102 
 

§ 201 Valärenden 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att till ny ersättare i socialnämnden efter Peder Björk (s) för 

återstående del av valperioden utse Anna-Karin Westberg (s), 
Vävstuguvägen 8, 862 41 Njurunda; 
 

att till ny ersättare i fastighetsnämnden efter Jan Norin (mp) för 
återstående del av valperioden utse Raage Haji, Nackstavägen 
25 A, 853 51 Sundsvall; 
 

att bifalla Fia Wallins (mp) avsägelse av uppdraget som ersättare i 
barn- och utbildningsnämnden; 
 

att till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Fia Wallin 
(mp) för återstående del av valperioden utse Linn Glad (mp), 
Esplanaden, 2, 852 32 Sundsvall; 
 

att bifalla Claes Hammers (m) avsägelse av uppdraget som 
ledamot i miljönämnden; 
 

att anteckna att förslag till ny ledamot i miljönämnden efter Claes 
Hammer (m) för återstående del av valperioden lämnas senare; 
 

att bifalla Jessica Thörns (mp) avsägelse av uppdraget som 
ersättare i kommunfullmäktige; 
 

att hos länsstyrelsen hemställa om röstsammanräkning för att utse 
ny ersättare i kommunfullmäktige för Miljöpartiet de Gröna; 
 

att bifalla Mésud Shakelys (fp) avsägelse av uppdraget som 
nämndeman i Sundsvalls tingsrätt; 
 

att till ny nämndeman i Sundsvalls tingsrätt efter Mésud Shakely 
(fp) för återstående del av valperioden utse Åsa Zetterberg (fp), 
Hermelinvägen 21, 862 32 Kvissleby; 
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att bifalla Annelie Luthmans (fp) avsägelse av uppdraget som 

ersättare i kommunstyrelsen; 
 

att till ny ersättare i kommunstyrelsen efter Annelie Luthman (fp) 
för återstående del av valperioden utse Pär Hammarberg (fp), 
Parkvägen 22, 864 31 Matfors; 
 

att bifalla Håkan Bybergs (s) avsägelse av uppdraget som ersättare 
i demokratiberedningen ; 
 

att anteckna att förslag till ny ledamot i demokratiberedningen 
efter Håkan Byberg (s) för återstående del av valperioden 
lämnas senare; 
 

att anteckna att förslag till ledamöter i Sundsvalls Hamn AB (4) 
för återstående del av valperioden lämnas senare; 
 

att anteckna att förslag till suppleanter i Sundsvalls Hamn AB (2) 
för återstående del av valperioden lämnas senare; 
 

att anteckna att förslag till ledamöter i Sundsvall Oljehamn AB (4) 
för återstående del av valperioden lämnas senare; 
 

att anteckna att förslag till suppleanter i Sundsvall Oljehamn AB 
(2) för återstående del av valperioden lämnas senare. 
 

Bakgrund 
Peder Björk (s) befriades 2007-04-23 från uppdraget som ersättare i 
socialnämnden. 
 
Jan Norin (mp) befriades 2007-05-28 från uppdraget som ersättare i 
fastighetsnämnden. 
 
Fia Wallin (mp) har avsagt sig uppdraget som ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden. 
 
Claes Hammer (m) har avsagt sig uppdraget som ledamot i 
miljönämnden, (ersättare i miljönämndens arbetsutskott). 
 
Jessica Thörn (mp) har avsagt sig uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige. 
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Mésud Shakely (fp) har avsagt sig uppdraget som nämndeman i 
Sundsvalls tingsrätt. 
 
Annelie Luthman (fp) har avsagt sig uppdraget som ersättare i 
kommunstyrelsen, (ersättare i finansutskottet och 
samordningsutskottet). 
 
Håkan Byberg (s) har avsagt sig uppdraget som ledamot i 
demokratiberedningen. 
 
I enlighet med kommunfullmäktiges beslut den 18 juni 2007, § 168, om 
ändrat ägande av Sundsvalls Hamn AB skall fullmäktige välja fyra 
styrelseledamöter och två suppleanter dels till Sundsvalls Hamn AB 
och dels till Sundsvall Oljehamn AB. 

Överläggning 
Olle Åkerlund (s) förklarar att Anna-Karin Westberg (s) skall vara ny 
ersättare i socialnämnden efter Peder Björk (s). 
 
Ordföranden noterar att frågan om val av företrädare till Sundsvalls 
Hamn AB och till Sundsvall Oljehamn AB behandlats av presidie-
konferensen men att inga förslag på personer föreligger varför frågan 
får behandlas vid nästa sammanträde. 

Beslutsunderlag 
• Presidiekonferensens skrivelse 2007-09-21 med tre bilagor 

(tilläggslistan) 
 
– – – – 
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Dnr 262/07 
 

§ 202 Svar av kommunstyrelsens ordförande Anita 
Bdioui (s) på en interpellation från Stefan 
Alm (m) om köp av en fastighet 

 
Ordföranden meddelar att ärendet utgår och att svar lämnas vid ett 
senare tillfälle. 
 
– – – – 
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Dnr 406/07  031 
 

§ 203 Interpellation till socialnämndens ordförande 
Lena Österlund (s) från Ingeborg Wiksten (fp) 
om bostadssituationen för Sundsvalls äldre 

 
Med kommunfullmäktiges medgivande framställer Ingeborg Wiksten 
(fp) den 24 september 2007 en interpellation till socialnämndens ordfö-
rande Lena Österlund (s) om bostadssituationen för Sundsvalls äldre. 
Interpellationen avslutas med följande frågor: 
 
a) Hur bedömer du behovet av äldrevårdsplatser i kommunen? Dels i 

staden och dels i ytterområdena. 
b) Vet du hur möjligheterna idag är för äkta makar/sambor att få ett 

gemensamt boende? Är det meningen att de skall vårda varandra i 
sitt hem med visst bistånd från hemtjänsten? 

c) Hur har de kriterier som biståndshandläggarna arbetar efter tagits 
fram? 

d) Hur vanligt är det att biståndsärenden överklagas till länsrätten? 
e) Hur ofta går länsrätten emot kommunens beslut? 
 
Ordföranden meddelar att interpellationen kommer att besvaras vid ett 
kommande sammanträde. 
 
– – – – 
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Dnr 407/07  031 
 

§ 204 Interpellation till barn- och utbildnings-
nämndens ordförande Martin Johansson (s) 
från Ingeborg Wiksten (fp) om varför inte 
Solhöjdens förskola flyttat till Nedansjö skola 

 
Med kommunfullmäktiges medgivande framställer Ingeborg Wiksten 
(fp) den 24 september 2007 en interpellation till barn- och 
utbildningsnämndens ordförande Martin Johansson (s) om varför inte 
Solhöjdens förskola flyttat till Nedansjö skola. Interpellationen avslutas 
med följande frågor: 
 
a) Varför har detta inte skett? 
b) Hur påverkar detta besparingskravet? 
 
Ordföranden meddelar att interpellationen kommer att besvaras vid ett 
kommande sammanträde. 
 
– – – – 
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§ 205 Förteckning över motioner som förhandsre-
mitteras till kommunstyrelsen enligt 31 § ar-
betsordningen för kommunfullmäktige i 
Sundsvall 

 
Motion (sd) om minskat antal ledamöter 
 
Motion (sd) om hopslagning av valkretsarna 
 
Motion (sd) om frysta löner för kommundirektörer och chefer samt 
sänkta politikerarvoden 
 
Motion (sd) om utökade bussturer nattetid 
 
Motion (sd) om papperskorgar vid varje husblock och i nära anslutning 
till parkbänkar runt staden 
 
Motion (sd) om utökat stöd för föreningslivet 
 
Enskild motion (m) om mobila klimatanläggningar 
 
– – – – 
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Dnr 5/07  006 

§ 206 För kännedom 
• Redovisning av förbrukningen av anslaget till kommunfull-

mäktiges förfogande för oförutsedda behov 
• Pressmeddelande – kommunrevisionen informerar 
• Rapportering enligt 16 kap. 6 f socialtjänstlagen av icke verkställda 

beslut den 1 juli 2007 
 
– – – – 
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Bilaga 1 till kommunfullmäktiges protokoll 2007-09-24 
 
Närvarande ordinarie ledamöter och tjänstgörande ersättare 
 
LEDAMÖTER  TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE 
 
ARBETAREPARTIET-SOCIALDEMOKRATERNA 
 
Kjell Andersson 
Anita Bdioui 
Fredd Sandberg 
Mari Marell  Ann Svensson 
Mikael Westin 
Diana Kapitanska 
Stig Löf  Roland Grafström 
Olle Åkerlund 
Janina Öhrberg 
Leif Nilsson 
Agneta Eng 
Håkan Byberg 
Ewa Back 
Leif Wiklund 
Martti Knuuttila 
Börje Bergström 
Lena Wikström  Åsa Ulander 
João Pinheiro 
Elisabeth Unander 
K Lennart Andersson 
Bodil Hansson 
Roger Johansson 
Christina Nordenö 
Ronny Fröwall 
Marianne Sjöblom 
Ulla-Britt Lagergren 
Martin Johansson 
Lena Sjöberg  Britt-Marie Stål Olsson 
Göran Loviken 
Lena Österlund 
Jan-Olof Lampinen 
Gerd Isaksson 
Tommy Eriksson 
Linda Bogstag  Leif Söderberg 
Cathrine Edström  Olof Andersson 
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LEDAMÖTER  TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE 
 
MODERATA SAMLINGSPARTIET 
 
Sven Bredberg 
Tomas Östman 
Erland Solander  Benny Stridsberg 
Magnus Sjödin 
Hans Lennart Wormbs 
Eva Lohman 
Per Wahlberg 
Andreas Nelvig  Bertil Swenson 
Mikael Gäfvert 
Else Ammor 
Naima Tahri  Linus Johansson 
Tom Emanuelz  Sven Bodin 
Stefan Alm 
Mats Johan Adner 
Rodney Engström 
Bengt-Arne Lindahl 
Per-Magnus Forsberg  Elisabeth Gisslin Burman 
 
FOLKPARTIET LIBERALERNA 
 
Sigge Godin 
Arne Engholm  Andreas Åslin 
Pär Hammarberg 
Ingeborg Wiksten 
Berivan Mohammed 
Annelie Luthman 
Lars Persson 
Maria Lilja 
 
CENTERPARTIET 
 
Hans Forsberg Svensson 
Reinhold Hellgren 
Anette D Martins 
Jan Olov Sellén 
Mats Mehlin 
Kjell Bergkvist 
Linnéa Kjellman 
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VÄNSTERPARTIET 
 
Claes Stockhaus 
Habib Effati 
Annicka Burman 
Kim G Ottosson 
 
KRISTDEMOKRATERNA 
 
Bertil Hörnqvist  Karl-Erik Lundin 
Hans Brynielsson 
Gunilla Molin 
Birgitta Rönnqvist 
 
MILJÖPARTIET DE GRÖNA 
 
Mathias Rex 
Sverker Ottosson  Birger Hjörleifsson 
Ingrid Möller 
Mari Anne Andersson 
 
SVERIGEDEMOKRATERNA 
 
Håkan Åslin 
Jan Björnefax 
 
Närvarande ersättare vid kommunfullmäktiges sammanträde 
2007-09-24 
 
ARBETAREPARTIET-SOCIALDEMOKRATERNA 
 
* Ann Svensson 
* Roland Grafström 
 Peder Björk 
* Åsa Ulander 
 Anders Hedenius 
 Laila Ågren 
 Björn Aho 
 Kjell Forslund 
* Olof Andersson 
 Malin Hamrin 
 Håkan Lindroos 
 Camilla Edvall 
* Britt-Marie Stål Olsson 
* Leif Söderberg 
 Ann-Charlotte Evrung 
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MODERATA SAMLINGSPARTIET 
 
* Benny Stridsberg 
* Bertil Swenson 
* Linus Johansson 
* Sven Bodin 
* Elisabeth Gisslin Burman 
 
FOLKPARTIET LIBERALERNA 
 
* Andreas Åslin 
 Jenny Sjödin 
 
CENTERPARTIET 
 
 Hanna Häggström 
 Björn Hallström 
 
VÄNSTERPARTIET 
 
 Erik-Olov Sundkvist 
 
KRISTDEMOKRATERNA 
 
* Karl-Erik Lundin 
 Berit Andersson 
 
MILJÖPARTIET DE GRÖNA 
 
* Birger Hjörleifsson 
 
*-märkt ersättare är i tjänst för frånvarande ledamot 
 
– – – – 
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