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Tid 
Ajournering 

Kl. 13.00 – 16.10 
Kl. 14.25 – 15.00 

Plats Kommunfullmäktigesalen i kommunhuset, Norrmalmsgatan 4 

Beslutande Närvarande ledamöter och ersättare enligt bilaga 1 

Sekreterare Christel Öhgren 

Justeras 2008-12-22 

  

  

Underskrifter Marianne Sjöblom Christel Öhgren 
 Ordförande  Sekreterare 

  

  

 Annelie Luthman Mats Mehlin 
 Justerare Justerare 

  
 
Protokollet omfattar §§ 456 – 481 
 

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

Kommunfullmäktige 
 
Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum 

2008-12-15 2008-12-22 2008-12-23 
Protokollet finns tillgängligt på Internet (www.sundsvall.se) eller hos 

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

2009-01-16  Christel Öhgren 
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§ 456 Justering 

Att jämte ordföranden Marianne Sjöblom eller 1:e vice ordföranden 
Rodney Engström justera dagens protokoll utses Annelie Luthman och 
Mats Mehlin med Gunilla Mohlin och Kim G Ottosson som ersättare. 

 

Det noteras att tiden för justering ändras till måndagen den 22 
december kl. 10.00. 

 
– – – – 
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Dnr 394/08  102 
 

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

 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att till sina handlingar lägga läns-
styrelsens beslut den 26 november 2008 utvisande följande 
 
att ny ledamot för Arbetarepartiet-Socialdemokraterna efter Stig 

Löf är Roland Grafström; samt 
  
att ny ersättare för Arbetarepartiet-Socialdemokraterna efter Roland 

Grafström är Karin Löf. 
 

Beslutsunderlag 
• Länsstyrelsens beslut 2008-11-26 
 
– – – – 
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§ 458 Information från kommundirektören 
 
På dagens sammanträde lämnar kommundirektör Stefan Söderlund en 
återblick av 2008 samt en utblick mot det kommande året. Dessutom 
ger han information om följande punkter: 
 
• E4 Sundsvall 
• Kultur- och teaterhus 
• Evenemangsarenan 
• Rekryteringsarbetet av förvaltningsdirektörer till socialtjänsten och 

fastighetskontoret 
 

– – – – 
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Dnr 16/08  032 
 

§ 459 Allmänhetens frågestund 
 
Ordföranden förklarar att två skriftliga frågor lämnats till presidiet inför 
allmänhetens frågestund. 
 
• Sveriges MotorCyklister (SMC) Västernorrland har genom sin 

distriktsordförande, Leif Hemmingsson lämnat följande frågor: 
Kan kommunen få igång trafiksäkerhetsarbetet i en samrådsgrupp? 
När kan den gruppen i så fall komma igång med sitt första möte? 
Kan SMC och andra trafikantgrupper få bli representerade i 
trafiksäkerhetsgruppen? 

Leif Nilsson (S), stadsbyggnadsnämndens ordförande säger att ett 
trafiksäkerhetsråd förhoppningsvis ska vara i gång med sitt arbete 
under första kvartalet 2009. Representanter från trafikantgrupper ska 
vara med i rådet. 
 
I samband med frågan har Leif Hemmingsson fått ordförandes tillåtelse 
att lämna ett pris, Värsta vägars pris 2008, till kommunstyrelsens vice 
ordförande, Peder Björk.  
 
• Anders Norberg, föreståndare på friluftscentrum, Södra berget har 

lämnat följande fråga: 
Om barn- och utbildningsnämnden inte kan uppfylla 
besparingskraven å annat sätt än att ta bort lärartjänsten från 
Naturskolan, är då kommunfullmäktige villig att tillskjuta medel 
alternativt dra ner på besparingskraven motsvarande denna 
lärartjänst? 

Martin Johansson (S), barn- och utbildningsnämndens ordförande 
svarar att nämnden kommer att ta ställning till tjänstemannaförslaget på 
sitt sammanträde onsdag 17 december.  
 
Ordföranden konstaterar därefter att det inte finns fler frågor från 
allmänheten. 
 
– – – – 
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Dnr 17/08  032 
 

§ 460 Korta frågor - korta svar 
 
• Reinhold Hellgren (C) ställer två frågor: 

1. Varför är belysningen på Torggatan borta? 
2. Eftersom äventyrsbadets planerade kostnader ökat med över  
50 % bör beslutet om äventyrsbad prövas på nytt. Tänker 
finansutskottet ta upp frågan igen när den ställs på dess kommande 
sammanträde? 

Leif Nilsson (S), stadsbyggnadsnämndens ordförande svarar på fråga 
ett, att han inte känner till något om belysningen på Torggatan och att 
han återkommer till Reinhold Hellgren när han tagit reda på fakta. 
Peder Björk (S), kommunstyrelsens vice ordförande svarar på fråga två, 
att det får finansutskottet ta ställning till när de får höra förslaget på 
morgondagens sammanträde. 
 
• Magnus Sjödin (M) frågar om budgeten för Norra berget är klar 

ännu? 
Kim G Ottosson (V), kultur- och fritidsnämndens ordförande säger att 
budgeten kommer att beslutas nämndens sammanträde onsdag 17 
december. Hon nämner också att personalen har fått ett förhandsbesked 
av förvaltningschefen. 
 
• Maria Lilja (FP) frågar efter svaret på den fråga hon ställde om 

romska barn på kommunfullmäktige i oktober. 
Martin Johansson (S) barn- och utbildningsnämndens ordförande säger 
att han på grund av sjukskrivning inte kunnat lämna något svar, men att 
han till kommunfullmäktige i januari återkommer med svar. 
 
• Kjell Bergkvist (C) ställer två frågor: 

1. Samarbete mellan kommunen och John Bauer gymnasiet? 
2. Stämmer det att kommunen stödutfodrar rådjur? 

Martin Johansson (S), barn- och utbildningsnämndens ordförande kan 
inte besvara frågan. 
Sverker Ottosson (MP), miljönämndens ordförande säger att det kan 
han och Kjell Bergkvist ta reda på hos miljökontoret. 
 
• Hans Forsberg Svensson (C) frågar om Sundvalls kommun har 

någon hyresgaranti? 
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Lena Österlund (S), socialnämndens ordförande svarar att 
socialnämnden står för hyreskontrakt åt personer som inte själva kan 
stå för sina kontrakt. 
• Hans Forsberg Svensson (C) förtydligar att han menar hyresgaranti 

som ger ett bidrag från staten. 
Lena Österlund (S) svarar att en ansökan är inlämnad, men att hon är 
osäker på hur mycket pengar det bidraget eventuellt ger. 
 
– – – – 
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§ 461 Sammanfattning av år 2008 
 
Ordföranden ger följande sammanfattning av 2008: 
 
Vi är nu i halvtid på mandatperioden och som sig bör när vi närmar 
slutet på ett år och ska påbörja ett nytt, blickar vi tillbaka och 
summerar vad som har hänt.  
 
Och visst har det varit ett händelserikt år för oss i kommunfullmäktige. 
Vi har tagit en rad stora beslut och många beslut som leder till 
kommunens positiva utveckling. 
 
Året inleddes med en allmänpolitisk debatt där kommunstyrelsens 
ordförande konstaterar ”att såväl arbetsmarknaden som bostads-
marknaden växer. Entreprenörer som visar intresse att vara med och 
utveckla Sundsvall i såväl centrum som i andra delar av kommunen”.  
 
Infrastrukturfrågor har dominerat 
Resecentrum och nedsänkt järnväg Yttrande till Vägverket angående 
komplettering till vägutredningen E4 från 2000. Kommunal med-
finansiering av E4 Sundsvall med en kvarts miljard. I oktober kom så 
äntligen beslutet om byggstart 2010. Vi beslutade om att förbättra 
kollektivtrafiken. 
 
Mål- och resursplanen 
Vi tog ett samlat grepp kring arbetet med MRP med seminarier om 
fördjupning och möjlighet för partierna att få tillgång till 
utredningsresurser innan behandlingen i junifullmäktige.  
 
Lokalförsörjningsplanen för de kommunala grundskolorna antas 
utifrån att behovet av att skollokalerna används optimalt. Skälet är att 
elevkullarna har minskat med 1300 och att friskolor har lockat en del 
att välja det alternativet. Beslutet föregås av samtal med elever, 
skolpersonal, föräldrar och en hel del artiklar i media. 
 
Första spadtaget för Äventyrsbadet tas i augusti utifrån 
fullmäktigebeslut förra året. 
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I färskt minne har vi arkitekttävlingen för kultur- och teaterbyggnaden 
som gick i gång i februari och där en vinnare kunde utses i november. 
Vi har även haft en arkitekttävling för Norra Kajen. 
 
Utredning om Agenda kulturarv presenterades.  
 
Regionbildning: fullmäktige i juni beslutar om att ansöka om att bilda 
en region med Sundsvall Ånge och Östersund. 
 
Fullmäktiges egen beredning – Demokratiberedningen drar i gång en 
stor enkätundersökning för att få reda på de förtroendevaldas villkor 
och hur vi ser på våra möjligheter att utföra våra uppdrag på bästa 
sätt.  
 
Närradion upphör vid halvårsskiftet och under hösten har arbetet med 
att införa webb-TV sändningar av fullmäktige landat med premiär-
sändning vid det första sammanträdet i januari. 
 
Vid septembersammanträdet hälsades vi välkommen av Olle Åkerlund 
efter att vi har gjort studiebesök vid olika verksamheter på Alnön. Vi 
fick se fina bilder från Alnö och en geologilektion. Flera alnöbor 
framförde sin oro för att strandskyddet på södra Alnö håller på att 
luckras upp. En kort tid därefter tog Stadsbyggnadsnämnden tag 
i frågan och träffade berörda ankarsviksbor. 

Teman 
Integrationsdebatt med Joao P inleder med att konstatera att 
Sundsvalls kommun är en av de kommuner som har kommit långt, men 
att språket och nätverk är viktiga komponenter för att våra nya 
svenskar ska fungera i samhället. Ett trettiotal inlägg gjordes under 
debatten. 
 
I mars hade vi besök av representanter för Svensk Handel – ”En viktig 
motor i den regionala utvecklingen. 
 
I april Handikapporganisationernas företrädare fick ge sin syn under 
temat – Tillgängligheten 2010. 

Ordförandens sign Justerandes sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

     
     

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

 2008-11-24 2008-12-15/CA 10 
 

 
I maj fick vi höra om LO:s fackliga strategier för fler och bättre jobb 
samt utmaningar i Sundsvalls Livsmiljöbokslut. 
 
I färskt minne har vi novembersammanträdet där vi fick en rejäl dos av 
argument att kultursatsningar på bred front är viktiga faktorer för 
tillväxt. 
 
Den starka konjunkturen som vi levde med under det första halvåret 
blev avblåst nästan över en natt, vilket också visade att kommunerna 
inte har något frikort när det gäller effekterna av den finansiella krisen. 
Nya prognoser och ett föredömligt snabbt arbete inom förvaltnings-
organisationen gjordes, så att fullmäktige i oktober fick behandla en 
reviderad budget.  

Förändringens vindar har vi känt av på flera håll under 2008 
Ny kommundirektör och nya förvaltningschefer. 
 
Presidiet är utbytt till två tredjedelar - ordföranden och vice 
ordföranden (efter bortgångne Hans-Lennart Wormbs). Även vår 
sekreterarstab är ny och registrator. 
 
För mig personligen har det också varit ett mycket händelserikt år. 
Som representant för Sundsvalls kommun har jag träffat många – ett 
tusental – som av olika anledningar besöker Sundsvall. Jag minns 
också med glädje när jag för kommunens räkning deltog i vår vänorts 
Pori (Björneborg) 450-årsjubileum. 
 
Det som gläder mig är att det är så många som uttrycker sin mening, 
som debatterar vid fullmäktigesammanträdena. Vid de större 
debatterna är det omkring trettio inlägg. 
 
Jag vill tacka er för det här året och jag ser framemot ett nytt år med 
många nya viktiga beslut i fortsatt god anda med respekt för våra olika 
åsikter. Våra uppdragsgivare – sundsvalls kommuns medborgare 
förväntar sig detta.  
 
– – – – 
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Dnr 1/08  102 
 

§ 462 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 anteckna att förslag till ny ersättare i fastighetsnämnden efter 

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

  
att till ny ersättare i stadsbyggnadsnämnden efter Anders Persson (FP) 

för återstående del av valperioden utse Hans Bonér, Krokgatan 6 B, 
852 38 Sundsvall; 

  
att till ny ersättare i lantmäterinämnden efter Anders Persson (FP) för 

återstående del av valperioden utse Hans Bonér, Krokgatan 6 B,  
852 38 Sundsvall; 

  
att anteckna att förslag till ny ledamot i miljönämnden efter Åsa 

Ulander (S) för återstående del av valperioden lämnas senare; 
  
att anteckna att förslag till ny ersättare i kommunens handikappråd 

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

  
att bifalla Jan-Erik Lindbloms (MP) avsägelse av uppdraget som 

ledamot i demokratiberedningen; 
  
att anteckna att förslag till ny ledamot i demokratiberedningen efter 

Jan-Erik Lindblom (MP) för återstående del av valperioden lämnas 
senare; 

  
att bifalla Jan-Erik Lindbloms (MP) avsägelse av uppdraget som 

ersättare i socialnämnden; 
  
att anteckna att förslag till ny ersättare i socialnämnden efter Jan-Erik 

Lindblom (MP) för återstående del av valperioden lämnas senare; 
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att bifalla Jan-Erik Lindbloms (MP) avsägelse av uppdraget som 

ledamot i socialnämndens individ- och familjeutskott; 
  
att anteckna att förslag till ny ledamot i socialnämndens individ- och 

familjeutskott efter Jan-Erik Lindblom (MP) för återstående del av 
valperioden lämnas senare; samt 

  
att anteckna att förslag till ny ersättare i Sundsvalls Sjöfolksstiftelse 

efter Kjell Persson (S) för återstående del av valperioden lämnas 
senare. 

Bakgrund 
 
Hans Lennart Wormbs (M) avled 2008-07-07 och hans uppdrag som 
ersättare för ombud i Kommunförbundet Västernorrland (Länsförbund) 
befriades av kommunfullmäktige 2008-09-29 § 398 b. 
 
Johnny Nyman (FP) befriades av kommunfullmäktige 2008-10-27  
§ 423 från uppdraget som ersättare i fastighetsnämnden. 
 
Åsa Ulander (S) befriades av kommunfullmäktige 2008-11-24 § 446 
från uppdraget som ledamot i miljönämnden. 
 
Linda Gidlund (C) befriades av kommunfullmäktige 2008-11-24 § 
446 från uppdraget som ersättare i kommunens handikappråd. 
 
Jan-Erik Lindblom (MP) har avsagt sig uppdragen som ledamot i 
demokratiberedningen och socialnämndens individ- och familjeutskott 
samt ersättare i socialnämnden. 
 
Kjell Persson (S) har avlidit och fyllnadsval måste därför göras när det 
gäller ersättare till Sundsvalls Sjöfolksstiftelse. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-12-15 
 
– – – – 
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Dnr 389/08 040 
 

§ 463 Indikatorer till processmålen i MRP  
2009-2011 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa majoritetens (Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och 

Miljöpartiets) förslag till indikatorer; 
  
att indikatorerna tillsammans med andra uppföljningar och analyser 

används som underlag för uppföljning av de av kommunfull-
mäktige antagna processmålen i MRP 2009-2011. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige har beslutat om ett antal processmål i mål och 
resursplanen 2009-2011. Till processmålen föreslås mätbara indikatorer 
kopplas enligt föreliggande förslag. 
 
Indikatorerna syftar till att indikera om verksamheternas resultat 
utvecklas i rätt riktning, och spegla verksamhetens ändamålsenlighet 
och resurseffektivitet. 
 
En del i att kommunicera och tydliggöra övergripande resultatför-
väntningar är att ange vilka indikatorer som kommer att användas för 
att mäta om processmålet förverkligats. Detta bidrar samtidigt till en 
tydligare uppföljning och stöd för prognos och bedömning av mål-
uppfyllelse i delårsrapporter och årsredovisning. Dessutom används 
andra uppföljningar och analyser som stöd för bedömning av mål-
uppfyllelse. 

Överläggning 
Arne Engholm (M) ansluter sig till Lars Perssons (FP) 
protokollsanteckning från kommunstyrelsen.  
 
Peder Björk (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Magnus Sjödin (M) och Reinhold Hellgren (C) vidhåller 
protokollsanteckningen från kommunstyrelsens sammanträde. 
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Habib Effati (  ) avstår från att delta i beslutet med tanke på att han har 
ett eget förslag till MRP. Han ansluter sig även till Allians för 
Sundsvalls protokollsanteckning. 
 
Kjell Andersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt vill 
lämna en protokollsanteckning. 
 
Ordförande frågar kommunfullmäktige kan godkänna protokolls-
anteckningarna och finner att kommunfullmäktige medger dessa. 
 
Därefter förklarar hon att det finns ett förslag till beslut och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt detta. 

Protokollsanteckningar 
Följande protokollsanteckning lämnas av samtliga ledamöter från 
Allians för Sundsvall, det vill säga Moderaterna, Folkpartiet, 
Centerparitet, Kristdemokraterna och Habib Effati (  ): 
 
”Vi deltar inte i beslutet med hänvisning till vårt ställningstagande i 
finansutskottet (2008-11-25 § 483), och ifrågasätter hur en mål och 
resursprocess ska kunna utvärderas utan på förhand satta mål.” 
 
Följande protokollsanteckning lämnas av majoritetspartierna, det vill 
säga Socialdemokraterna, Vänsterparitet och Miljöpartiet: 
 
”Vi i den politiska majoriteten (S), (V), (MP) vill understryka att vi ser 
användandet av indikatorer som ett verktyg för uppföljning. Resultatet 
av uppföljningen kan sedan ge anledning till korrigeringar i 
målformuleringar och övrig styrning.” 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2008-12-01 § 563 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-11-10, rev 2008-11-25 
• Majoritetens (Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljö-

partiets) förslag till indikatorer för processmålen i MRP 2009-2011, 
daterad 2008-11-25 

 
– – – – 
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Dnr 372/08  042 
 

§ 464 Årsredovisning 2008-01-01 – 2008-07-31 för 
Kommunalförbundet Nordiska Kammar-
orkestern Sundsvall 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bevilja förbundsdirektionen i Kommunalförbundet Nordiska 

Kammarorkestern Sundsvall ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2008-01-01 – 2008-07-31 enligt revisorernas förslag i revisions-
berättelsen; 

  
att fastställa årsredovisning 2008-01-01 – 2008-07-31 för Kommu-

nalförbundet Nordiska Kammarorkestern Sundsvall. 

Bakgrund 
Kommunalförbundet Nordiska Kammarorkestern Sundsvall har över-
lämnat sin årsredovisning för räkenskapsåret 2008-01-01 – 2008-07-31 
till kommunen. Sundsvalls kommun och Landstinget Västernorrland är 
medlemmar i förbundet. Kommunens andel uppgår till 68 % och lands-
tinget del till 32 %. Anledningen till att räkenskaperna i förbundet av-
slutats 2008-07-31 är att förbundet kommer att upphöra då verksamhet-
en övergår till Scenkonst i Västernorrland AB. 

Jäv 
Tommy Eriksson (S), Mari Anne Andersson (MP), Linus Johansson 
(M), Ingeborg Wiksten (FP) och Kim G Ottosson (V) anmäler jäv. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2008-12-01 § 564 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-10-29 
• Revisionsberättelse för Nordiska Kammarorkestern Sundsvall, 

räkenskapsåret 2008-01-01 – 2008-07-31 inkl revisionsrapport 
• Slutredovisning 2008-01-01 – 2008-07-31, Kommunalförbundet 

Nordiska Kammarorkestern Sundsvall 
 
– – – – 
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Dnr 328/08  041 
 

§ 465 Överföring av budget från socialnämnden till 
stadsbyggnadsnämnden avseende samhälls-
betalda resor inom ”Egen regiverksamheten” 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att budget (2008) 676 000 kronor samt personalansvar för två 

chaufförer, överförs från socialnämnden till stadsbyggnads-
nämnden, enheten för kollektivtrafik och tillgänglighet (KOLT); 

  
att förändringen ska genomföras 2009-01-01. 

Bakgrund 
Socialtjänstens kansli har, tillsammans med representanter från enheten 
KOLT inom stadsbyggnadskontoret samt barn- och utbildningsför-
valtningen genomfört en uppföljning av ansvar och ansvarsfördelning 
av de samhällsbetalda resorna. 
 
Med utgångspunkt från det material som projektgruppen har haft till sitt 
förfogande, samt erfarenhet av nuvarande organisering för samhälls-
betalda resor, anser man det möjligt att förenkla, höja kvaliteten, 
effektivisera och minska kostnaderna genom att lägga samman allt 
ansvar för planering, logistik och personal samt övrig administration i 
en enhet inom enheten för kollektivtrafik och tillgänglighet (KOLT) 
inom stadsbyggnadskontoret. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2008-12-01 § 565 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-11-07 
• Socialnämndens protokoll 2008-08-27 § 137 
• Socialförvaltningens skrivelse 2008-07-10 
 
– – – – 
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Dnr 354/08  040 
 

§ 466 Barn- och utbildningsnämndens begäran om 
kompensation för ökade kostnader för livs-
medel och skolskjutsar 2008 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå barn- och utbildningsnämndens begäran om ytterligare 5 

miljoner kronor i skattemedel 2008; 
  
att istället bevilja barn- och utbildningsnämnden undantag för 

ökade livsmedelskostnader med 1,5 miljoner kronor för 2008 
vid behandling av Överföring av resultat för 2008 till 2009; 

  
att undantaget beviljas enligt Regler för styrning och uppföljning av 

mål och resurser i Sundsvalls kommun, avsnittet Överföring av 
resultat med hänvisning till Synnerliga skäl; samt 

  
att barn- och utbildningsnämndens begäran om kompensation för 

ökade skolskjutskostnader lämnas utan åtgärd. 

Bakgrund 
Barn- och utbildningsnämnden har vid sitt sammanträde 2008-09-24 § 
105 beslutat att från kommunstyrelsen begära tillskott av skattemedel 
med 5 miljoner kronor 2008 för att finansiera kostnadsökningar för 
livsmedel och skolskjutsar. Kostnadsökningen fördelas på 1,5 miljoner 
kronor för livsmedel och resterande för skolskjutsar. 
 
Kommunstyrelsekontoret har konstaterat att inga tillgängliga medel 
finns för att bevilja ytterligare anslag som finansieras med skattemedel 
2008. Istället föreslås att undantag beviljas för ökade livsmedelskost-
nader enligt Synnerliga skäl vid överföring av nämndens resultat från 
2008 till 2009. Barn- och utbildningsnämndens begäran om kompensa-
tion för ökade kostnader för skolskjutsar föreslår kommunstyrelse-
kontoret lämnas utan åtgärd. 
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Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2008-12-01 § 566 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse daterad 2008-11-18 
• Barn- och utbildningsnämndens beslut 2008-09-24 § 105 
• Barn- och utbildningskontorets skrivelse daterad 2008-09-17 

 
– – – – 
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Dnr 423/08  040 
 

§ 467 Socialnämndens begäran om kompensation 
för ökade kostnader för livsmedel 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att socialnämnden beviljas undantag för ökade livsmedelskostnader 

med 0,8 Mkr för 2008 vid behandling av Överföring av resultat 
för 2008 till 2009; samt 

  
att undantaget beviljas enligt Regler för styrning och uppföljning av 

mål och resurser i Sundsvalls kommun, avsnittet Överföring av 
resultat med hänvisning till Synnerliga skäl. 

Bakgrund 
Socialnämnden har vid sitt sammanträde 2008-11-18 beslutat att från 
kommunfullmäktige begära kompensation för ökade livsmedelspriser 
med 1,8 miljoner kronor för 2008. 
 
Kommunstyrelsekontoret föreslår att undantag beviljas för ökade livs-
medelskostnader med 0,8 miljoner kronor enligt Synnerliga skäl vid 
överföring av nämndens resultat från 2008 till 2009, vilket motsvarar 
enbart den prishöjning som fastighetskontoret aviserat i efterskott. 
Nämndens ytterligare kostnadsökning med 1,0 miljoner kronor föreslår 
kommunstyrelsekontoret lämnas utan åtgärd. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2008-12-01 § 567 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse daterad 2008-11-19 
• Socialnämndens beslut 2008-11-19 
• Socialförvaltningens skrivelse daterad 2008-11-18 
 
– – – – 
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Dnr 210/08  003 
 

§ 468 Förslag till reglementen för miljönämnden 
och kultur- och fritidsnämnden 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa förslag till nytt reglemente för miljönämnden (dnr 

425/08  003); 
  
att fastställa förslag till nytt reglemente för kultur- och fritids-

nämnden (dnr 232/08  003). 

Bakgrund 
Under de senaste åren har beslut fattats i kommunfullmäktige om 
flyttning av verksamheter och verksamhetsdelar mellan olika nämnder 
utan att fullmäktige samtidigt beslutat om ändringar i de reglementen 
som besluten gällt. Andra beslut och ändrad lagstiftning har även med-
fört behov av justeringar. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2008-12-01 § 568 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-10-31, bilaga 1 
• Förslag till nytt reglemente för miljönämnden, förslag 2007 
• Förslag till nytt reglemente för kultur- och fritidsnämnden, förslag 

2008, bilaga 2 
• Miljökontorets skrivelse 2008-06-02, bilaga 3 
• Miljönämndens protokoll 2008-06-18 § 68 
• Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse 2008-03-13, bilaga 4 
• Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2008-04-23 § 44 
 
– – – – 
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Dnr 384/08  406 
 

§ 469 Justering av taxa för offentlig livsmedels-
kontroll 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bemyndiga miljönämnden att för år 2009 höja taxan för offentlig 

livsmedelskontroll i Sundsvalls kommun med högst 2 %. 

Bakgrund 
Med stöd av livsmedelslagen och förordningen om avgifter för offentlig 
livsmedelskontroll skall avgifter betalas för kommunernas kostnader 
för bl.a. offentlig kontroll, prövning och registrering enligt livsmedels-
lagen. Avgiften skall baseras på en taxa som kommunfullmäktige 
bestämmer. 
 
Kommunfullmäktige fastställde 2008-06-16 mål- och resursplan för 
2009 med plan för ekonomin 2010-2011. I samband härmed beslöt 
fullmäktige bl.a. att miljönämnden bemyndigades att för år 2009 höja 
taxorna med högst 2 % för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, 
djurskyddslagen och strålskyddslagen samt för miljökontorets upp-
dragsverksamhet. 
 
Miljönämnden har nu funnit att behov föreligger att även höja taxan för 
offentlig livsmedelskontroll med högst 2 %. 

Beslutsunderlag 
Magnus Sjödin (M) yrkar bifall till förslaget. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2008-12-01 § 569 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-11-10 
• Miljönämndens protokoll 2008-10-15 § 116 
• Miljökontorets skrivelse 2008-09-29 
 
– – – – 
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Dnr 385/08  406 
 

§ 470 Förslag till revidering av taxa inom 
miljöbalkens område 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa miljönämndens förslag till revidering av taxa inom 

miljöbalkens område att gälla från och med 2009-01-01. 

Bakgrund 
Nuvarande taxa för verksamheter inom miljöbalkens område har senast 
reviderats efter beslut av kommunfullmäktige 2006-12-18, § 37. 
Härefter har stora förändringar skett inom området för miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd. För att motsvara de förändringar som skett 
bör därför taxan omarbetas. Utifrån erfarenheter från nuvarande taxas 
tillämpning under de senare åren är det även i övrigt lämpligt att vid-
taga mindre justeringar i taxan. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2008-12-01 § 570 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-11-10 
• Miljönämndens protokoll 2008-10-15 § 117 
• Miljökontorets skrivelse 2008-10-09 inkl. förslag till taxa och 

taxebilagor 
 
– – – – 
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Dnr 383/08  406 
 

§ 471 Förslag till taxa enligt lagen om skydd mot 
internationella hot mot människors hälsa 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att från och med den 1 januari 2009 upphäva taxa enligt 17 § 

karantänslagen för undersökning av råttförekomst på fartyg samt 
för smittrening och dylikt; 

  
att fastställa miljönämndens förslag till taxa enligt lagen om skydd 

mot internationella hot mot människors hälsa, att gälla från och 
med 2009-01-01. 

Bakgrund 
Ett nytt internationellt hälsoreglemente har införts i svensk lagstiftning 
genom lag (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot männi-
skors hälsa. Lagen trädde i kraft den 15 juni 2007 då den tidigare 
gällande karantänslagen upphörde att gälla. 
 
Den nya lagen har till syfte att skapa ett skydd mot att smittämnen eller 
andra ämnen, som utgör eller kan utgöra ett allvarligt hot mot männi-
skors hälsa, förs in i landet eller sprids till andra länder. Lagen föreslås, 
på motsvarande sätt som gällde för den tidigare karantänslagen, bl.a. 
innehålla bestämmelser om vilka åtgärder som får vidtas när fartyg 
respektive luftfartyg ankommer till Sverige samt om bestämmelser om 
hälsointyg och andra intyg. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2008-12-01 § 571 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-11-10 
• Miljönämndens protokoll 2008-10-15 § 114 
• Miljökontorets skrivelse 2008-09-29 inkl. förslag till taxa samt 

taxan för karantänslagen 
 
– – – – 
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Dnr 382/08  406 
 

§ 472 Förslag till revidering av taxa inom strål-
skyddslagens område 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa miljönämndens förslag till revidering av taxa inom 

strålskyddslagens område att gälla från och med 2009-01-01. 

Bakgrund 
Enligt strålskyddslagen och strålskyddsförordningen ska, i fråga om 
solarieverksamhet, en kommunal nämnd som fullgör uppgifter inom 
miljö- och hälsoskyddsområdet ha tillsyn inom kommunen över att 
strålskyddslagen (1988:220) samt föreskrifter och villkor som har 
meddelats med stöd av lagen följs. För Sundsvalls kommuns del utövas 
denna tillsyn av miljönämnden. 
 
Enligt strålskyddsförordningen får kommunfullmäktige meddela före-
skrifter om avgift för kostnader för sådan tillsynsverksamhet. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2008-12-01 § 572 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-11-10 
• Miljönämndens protokoll 2008-10-15 § 115 
• Miljökontorets skrivelse 2008-09-30 samt gällande taxa och förslag 

till ny taxa 
 
– – – – 

Ordförandens sign Justerandes sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

     
     

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

 2008-11-24 2008-12-15/CA 25 
 

 
 
Dnr 401/08  001 
 

§ 473 Bolagsbildning – Sundsvall Logistikpark AB 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bilda bolaget ”Sundsvalls Logistikpark AB” med föreslagen 

bolagsordning; 
  
att uppdra till Stadsbacken AB att tillskjuta 200 000 kronor i aktie-

kapital samt att tillskjuta 800 000 kronor i villkorat aktieägar-
tillskott; 

  
att styrelsen ska bestå av 5 ledamöter utan ersättare, 

Bakgrund 
Skapandet av ett så kallat logistikcentra är en viktig förutsättning för 
tillväxten i Sundsvall. Arbetet med planeringen av en eventuell riks-
kombiterminal pågår på många ställen och med olika intressenter inom 
kommunen. Kommunen behöver samordna sina aktiviteter och skapa 
en aktör i frågan. 

Överläggning 
Lars Persson (FP) yrkar på bordläggning av ärendet till den politiska 
processen om kombiterminal i Tunadal är klar.  
 
Peder Björk (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
Hans Brynielsson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, men 
påpekar att texten i förslaget till bolagsordning § 8 ändras från ersättare 
till inga ersättare, så det stämmer med den tredje att-satsen i 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandet om bordläggning och finner 
att ärendet ska avgöras idag. 
 
Därefter konstaterar hon att det finns ett förslag till beslut och det blir 
också kommunfullmäktiges beslut. 
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Reservation 
Folkpartiet, nämligen Lars Persson, Sigge Godin, Arne Engholm, 
Andreas Åslin, Ingeborg Wiksten, Ulla Grelsson, Annelie Luthman och 
Maria Lilja reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2008-12-01 § 575 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-11-13 
• Förslag till bolagsordning för Sundsvall Logistikpark AB 
• Stadsbacken AB:s skrivelser 2008-09-17 
• Stadsbacken AB:s protokoll 2008-09-24 § 34 
 
– – – – 
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Dnr 290/08  214 
 

§ 474 Detaljplan för BoKlokhus vid Arthur 
Engbergs väg 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta detaljplan för BoKlokhus vid Arthur Engbergs väg, del av 

Sidsjö 2:41. 

Bakgrund 
Skanska AB har för avsikt att bebygga rubricerat område, utgörande del 
av fastigheten Sidsjö 2:41, med BoKlokhus. För området saknas detalj-
plan. Föreslagen detaljplan syftar till att möjliggöra bebyggelse med 
exempelvis BoKlokhus. 

Överläggning 
Leif Nilsson (S) yrkar bifall kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2008-12-01 § 576 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-10-29 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2008-10-22 § 266 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelser 2008-10-01 och 2008-10-28 
• Detaljplan för BoKlokhus vid Arthur Engbergs väg 2008-10-01 

 
– – – – 
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Dnr 418/08  001 
 

§ 475 Utveckling av kommunstyrelsekontoret till en 
koncernledningsstab för Sundsvalls kommun 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att kommunstyrelsekontoret organiseras enligt föreliggande förslag 

och utvecklas till en modern koncernstab; 
  
att kommunstyrelsekontoret återkommer till finansutskottet med en 

rapport om behov av eventuella budgetförändringar/omför-
delningar kopplat till organisationsförändringen; 

  
att ge kommundirektören i uppdrag att se över följdverkningar på 

kommunkoncernens organisation i övrigt och återkomma med 
förslag på åtgärder inför MRP 2010 

  
att uppdra åt fastighetsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, NAVI, 

samt stadsbyggnadsnämnden att genomföra nödvändiga åtgärder 
för att överta verksamheter från kommunstyrelsekontoret enligt 
förslaget; 

  
att uppdra åt stadsjuristen att ta fram förslag till nya reglementen 

utifrån förslaget till organisationsförändring; samt 
  
att uppdra till kommundirektören att ansvara för att organisations-

förändringen genomförs så att den till sin helhet är genomförd 
till 1/7 2009. 

Bakgrund 
Sundsvalls kommunkoncern är den organisation som har det största 
ansvaret att utveckla Sundsvall. Ingen annan organisation har incita-
ment eller uppdrag som så tydligt verkar för en långsiktigt hållbar 
utveckling av Sundsvall och Sundsvallsregionen. 
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För att hantera ansvaret med ledning och styrning av kommun-
koncernen gav den politiska ledningen kommundirektören i uppgift att 
se över kommunstyrelsekontorets roll och utveckla kontoret till en 
modern koncernledningsstab. 
 
Arbetet har pågått under 2008, med successiva återkopplingar och 
diskussioner med medarbetare, kommundirektion och politiker. 

Överläggning 
Magnus Sjödin (M), Hans Brynielsson (KD), Lars Persson (FP) och 
Reinhold Hellgren (C) vill lämna samma protokollsanteckning som 
lämnades på kommunstyrelsens sammanträde. Detta godkänns. 

Protokollsanteckning 
Allians för Sundsvall lämnar följande protokollsanteckning: 
 
”Vi menar att kommunen bör samla sin näringslivsverksamhet i en 
gemensam organisation ”Sundsvall Business Region”. Denna bör 
ledas av en näringslivschef som ingår i kommundirektionen. Verk-
samheten som sådan bör placeras i anslutning till kommunstyrelsen.” 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2008-12-01 § 578 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse och PM 2008-11-19 reviderat 

2008-11-26 
 
– – – – 
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Dnr 424/08  006 
 

§ 476 Kommunfullmäktiges sammanträden via 
Webb-TV 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att kostnaden för år 2008 på 18 200 kr samt den resterande delen av 

kostnaden för år 2009 på 107 000 kr, av totalt 182 000 kr, 
anvisas ur kommunfullmäktiges ackumulerade eget kapital, 
anslaget för utbildning och projekt; 

  
att kostnaden för 2010 och framåt inarbetas i Mål och resursplan för 

2010-2012. 

Bakgrund 
Demokratiberedningen har i sin Delrapport 3 från 2007 ”Förslag till 
utveckling av kommunens information till medborgarna” nio olika 
förslag på tillvägagångssätt. Ett av dem, förslag nr 6, går ut på att 
Sundsvalls kommun ska övergå till att sända fullmäktigesamman-
trädena via bredband, i första hand som Webb-TV. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2008-06-16, § 379, att kommunstyrelse-
kontoret skulle få i uppdrag att utreda förutsättningarna för att införa 
Webb-TV vid kommunfullmäktiges sammanträden. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2008-12-01 § 579 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-11-11 
 
– – – – 
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Dnr 215/08  030 
 

§ 477 Svar på gruppmotion (S), (V) och (MP) om 
invandrarguider 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motionen. 

Bakgrund 
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har i en grupp-
motion till kommunfullmäktige föreslagit att Sundsvalls kommun 
startar projektet Invandrarguide, med samma inriktning som Göteborgs 
kommuns ”Flyktingguideprojekt”. I detta projekt matchas nyanlända 
flyktingar och invandrare med svenskar utifrån intresse och behov med 
syfte att personerna därefter ska träffas och umgås på fritiden. 

Överläggning 
João Pinheiro (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2008-12-01 § 580 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-10-30 
• Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations 

protokoll 2008-10-22 § 115 
• Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations 

skrivelser 2008-10-01 och 2008-10-15 
• Gruppmotion (S), (V) och (MP) om invandrarguider 2008-03-29 
 
– – – – 

Ordförandens sign Justerandes sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

     
     

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

 2008-11-24 2008-12-15/CA 32 
 

 
 
Dnr 264/07  030 
 

§ 478 Svar på motion (C) om gallring och röjning 
vid Alnösundet 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motionen med stöd av de skäl som anges i det till ärendet 

hörande beslutsunderlaget; 
  
att skötseln av den strandnära skogsmarken även fortsättningsvis 

ska skötas i enlighet med gällande skogspolicy. 

Bakgrund 
Centerpartiet Sundsvall har inlämnat motion 2007-05-02 med begäran 
att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att på kommu-
nens mark utföra röjning och gallring längs Alnösundet samt att in-
formera andra markägare längs Alnösundet om behovet av gallring och 
röjning av sly. 

Överläggning 
Sven Bredberg (M), Mats Mehlin (C) och Reinhold Hellgren (C) yrkar 
bifall till motionen. 
 
Leif Nilsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Ordförande förklarar att det finns två förslag till beslut och ställer 
proposition på dessa. Hon 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 bifall till motionen röstar nej. Kommunfullmäktige godkänner 
voteringsordningen. Resultatet blir 42 ja, 38 nej och 1 frånvarande, se 
bilaga 2. Därmed beslutar kommunfullmäktige enligt kommun-
styrelsens förslag.  

Ordförandens sign Justerandes sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

     
     

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

 2008-11-24 2008-12-15/CA 33 
 

 

Reservation 
Samtliga ledamöter från Moderaterna, nämligen Magnus Sjödin, Sven 
Bredberg, Tomas Östman, Erland Solander, Bertil Swenson, Linus 
Johansson, Per Wahlberg, Sven Bodin, Mikael Gäfvert, Else Ammor, 
Jörgen Tjernell, Tom Emanuelz, Fredrik Norberg, Rodney Engström, 
Bengt-Arne Lindahl, Börje Israelsson, Folkpartiet, nämligen Lars 
Persson, Sigge Godin, Arne Engholm, Andreas Åslin, Ingeborg 
Wiksten, Ulla Grelsson, Annelie Luthman, Maria Lilja, Centerpartiet, 
nämligen Reinhold Hellgren, Hans Forsberg Svensson, Anette D 
Martins, Jan-Olov Sellén, Mats Mehlin, Kjell Bergkvist, Linnéa 
Kjellman, Kristdemokraterna, nämligen Hans Brynielsson, Bertil 
Hörnqvist, Gunilla Molin, Birgitta Rönnquist, Sverigedemokraterna, 
nämligen Johnny Skalin, Jan Björnefax, och Habib Effati (  ) reserverar 
sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2008-12-01 § 581 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-10-16 och 2007-08-31 
• Stadsbyggnadskontorets kostnadsuppskattning 2008-10-13 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2007-10-29 § 223 
• Kommunstyrelsens protokoll 2007-10-15 § 260 
• Samordningsutskottets protokoll 2007-09-11 § 129 
• Kostnadsuppskattning 2007-10-10 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2007-08-23 § 210 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2007-07-20 
• Motion (C) om gallring och röjning vid Alnösundet 

 
– – – – 
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Dnr 458/07  030 
 

§ 479 Svar på motion (M) om att införa utmanings-
rätt 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motionen. 

Bakgrund 
Moderata samlingspartiet föreslår i en motion till kommunfullmäktige 
att Sundsvalls kommun ska införa utmaningsrätt. Utmaningsrätt inne-
bär i korthet att den som vill driva en verksamhet åt kommunen på 
entreprenad har rätt att utmana den kommunala verksamheten. 
Utmaningsrätten har utformats något olika i de kommuner som har 
infört den, men huvudprincipen är densamma och innebär att viss del 
av den kommunala verksamheten ska upphandlas eller även säljas. 
Vilka delar av kommunens verksamhet som går att utmana skiljer sig 
från kommun till kommun. 

Överläggning 
Per Wahlberg (M), Magnus Sjödin (M) och Mikael Gäfvert (M) yrkar 
bifall till motionen. 
 
Ingrid Möller (MP), Lena Österlund (S) och Peder Björk (S) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag om avslag till motionen. 
 
Ordföranden förklarar att det finns två förslag, dels Per Wahlberg m.fl. 
förslag om bifall till motionen och dels Ingrid Möller m.fl. förslag om 
bifall till kommunstyrelsens förslag om avslag till motionen. Hon 
ställer dem under proposition och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2008-12-01 § 582 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-10-30 
• Motion (M) om att införa utmaningsrätt 2007-10-17 
 
– – – – 
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§ 480 Redovisning av förbrukningen av anslaget till 
kommunfullmäktiges förfogande för oförut-
sedda behov 

 
Kommunfullmäktige beslutar att till sina handlingar lägga ekonomi-
avdelningens meddelande 2008-12-11. 
 
– – – – 
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Dnr 5/08  006 
 

§ 481 För kännedom 
 

• Kommunrevisionen informerar om genomförda verifikations-
granskningar på resor, utbildning och konferens inom kommun-
styrelsen, barn- och utbildningsnämnden, stadsbyggnadsnämnden 
samt nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration 

 
– – – – 
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Avslutning 
 
Det noteras att ordföranden tackar eleverna från kulturskolan för den 
fina underhållningen som de framförde i pausen. 
 
Ordföranden avslutar dagens sammanträde med att tackar för det 
gångna året och önskar alla en god jul och gott nytt år. 
 
1:e vice ordföranden tackar ordföranden för hennes förtjänstfulla 
insatser under året, och önskar även ordföranden en god jul och ett gott 
nytt år.  
 
– – – – 
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