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Tid 
Ajournering 

Kl. 13.00-16.10 
Kl. 14.55-15.20 

Plats Kommunfullmäktigesalen i kommunhuset, Norrmalmsgatan 4 

Beslutande Närvarande ledamöter och ersättare enligt bilaga 1 

Sekreterare Christel Öhgren 

Justeras 2009-06-23 

  

  

Underskrifter Marianne Sjöblom Christel Öhgren 
 ordförande sekreterare 

  

  

 Annicka Burman Reinhold Hellgren 
 Justerare Justerare 

  

 
Protokollet omfattar §§ 583-602 
 

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

Kommunfullmäktige 
 
Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum 

2009-06-15 2009-06-23 2009-06-24 
Protokollet finns tillgängligt på Internet (www.sundsvall.se) eller hos 

Kommunstyrelsekontorets kansli 
 
Anslaget tas ned tidigast Enligt uppdrag (namnteckning) Namnförtydligande 

2009-07-16  Christel Öhgren 
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Justering 

Att jämte ordföranden Marianne Sjöblom eller 1:e vice ordföranden 
Rodney Engström eller 2:e vice ordföranden João Pinheiro justera 
dagens protokoll utses Annicka Burman med Ingrid Möller som 
ersättare och Reinhold Hellgren med Jan Björnefax som ersättare. 
 
– – – – 
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Dnr 41/09  105 
 

§ 583 Information från kommundirektören 
Kommundirektören informerar om följande punkter:  
 
• Sundsvallsregionen på plats i Rosendahls trädgård 
• Webb-TV:s första månader  
• Kommunens deltagande på Gatufesten 
• E4 Sundsvall 
• Sommarjobb på Sundsvalls kommun 
 

– – – – 
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Dnr 388/09  210 
 

§ 584 Stadsvision Sundsvall 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att notera informationen. 

Bakgrund 
Till dagens sammanträde är stadsbyggnadsdirektör Anneli Wikner 
inbjuden för att informera kommunfullmäktige om arbetet med 
Stadsvision Sundsvall. 

Överläggning 
Stadsbyggnadsdirektören berättar om Stadsvision Sundsvalls historik, 
nutid och framtid. 
 
Efter föredragningen ges ledamöterna möjlighet att ställa frågor. 
 
Ordföranden tackar för informationen. 
 
– – – – 
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Dnr 17/09  032 
 

§ 585 Allmänhetens frågestund 
Punkten utgår eftersom inga frågor från allmänheten har lämnats in.  
 
– – – – 
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Dnr 18/09  032 
 

§ 586 Korta frågor - korta svar 
 
• Anette D Martins (C) undrar var planeringen för hundrastgården 

som beviljats ligger?  
Leif Nilsson (S) stadsbyggnadsnämndens ordföranden svarar att dialog 
pågår mellan stadsbyggnadskontoret och förslagsställarna. Något 
konkret förslag är, vad han vet, inte klart ännu. 
 
• Berith Andersson (KD) undrar varför ägarna till Tranvikens bad ska 

behöva betala de nya avgifterna för vatten och avlopp. Badet servar 
både gäster till bassängerna och havsbadet med toaletter och vatten. 

Bodil Hansson (S) fastighetsnämndens ordföranden berättar att hon 
blivit kontaktad av badet och just nu håller på att sätta sig in i frågan. 
Hon återkommer i frågan till kommande fullmäktigesammanträde. 
 
• Roland Grafström (S) frågar vad Magnus Sjödin gör för att påverka 

regeringen beträffande kreditfrågor i byggbranschen, för att möjlig-
göra att ett större antal bostäder kan byggas. 

Magnus Sjödin (M) gruppledare tar med sig alla synpunkter till sina 
diskussioner med regeringsföreträdare. 
 
• Berivan Mohammed (FP) frågar om det bara är majoritetens 

politiker som är inbjudna för att informera i tälten på Gatufesten. 
Anita Bdioui (S) kommunstyrelsens ordförande berättar att det är 
nämndernas ordföranden som presenterar sina verksamheter. 
 
– – – – 

Ordförandens sign Justerandes sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

     
     

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

 2009-06-15 7 
 

 
 
Dnr 2/09  102 
 

§ 587 Valärenden 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att till ny nämndeman i Sundsvalls Tingsrätt efter Anna Åslin, f d 

Bjarby (FP) för återstående del av valperioden utse Åsa 
Zetterberg (FP), Nya Hamngatan 17, 852 29 Sundsvall, 

  
att anteckna att förslag till ny ledamot i ideella föreningen Norra 

Berget efter Ulla Näsman för återstående del av valperioden 
lämnas senare, 

  
att anteckna att förslag till ny ledamot i Kommunförbundet Väster-

norrland efter Diana Kapitanska (S) för återstående del av val-
perioden lämnas senare, 

  
att anteckna att förslag till ny ledamot i kultur- och fritidsnämnden 

efter Margareta Rudbo (MP) för återstående del av valperioden 
lämnas senare, 

  
att till ny ersättare i valnämnden efter Andréas Lundholm (V) för 

återstående del av valperioden utse Oscar Gomez-Denis, 
Korstavägen 2 C, 856 32 Sundsvall, 

  
att till ny nämndeman i Sundsvalls Tingsrätt efter Dorthy Eriksson 

(S) för återstående del av valperioden utse Karaman Chalak (S), 
Varbergsvägen 5, 857 32 Sundsvall, 

  
att till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Malin 

Larsson (S) för återstående del av valperioden utse Hans Wreber 
(S), Friggvägen 15, 857 40 Sundsvall, 

  
att bifalla Agneta Engs (S) avsägelse av uppdragen som ledamot i 

kommunfullmäktige, kommunens handikappråd, kommunför-
bundet Västernorrland samt som ersättare i fastighetsnämnden 
och Räddningstjänstförbundet,  
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att hos länsstyrelsen ansöka om röstsammanräkning för att utse ny 

ledamot i kommunfullmäktiges 2:a valkrets för Arbetarepartiet-
Socialdemokraterna, 

  
att anteckna att förslag till ny ledamot i kommunens handikappråd 

efter Agneta Eng (S) för återstående del av valperioden lämnas 
senare, 

  
att anteckna att förslag till ny ledamot i kommunförbundet Väster-

norrland efter Agneta Eng (S) för återstående del av valperioden 
lämnas senare, 

  
att anteckna att förslag till ny ersättare i fastighetsnämnden efter 

Agneta Eng (S) för återstående del av valperioden lämnas 
senare, 

  
att anteckna att förslag till ny ersättare i Räddningstjänstförbundet 

efter Agneta Eng (S) för återstående del av valperioden lämnas 
senare, 

  
att bifalla Tina Hellbergs (MP) avsägelse, från och med 2009-06-30, 

som ersättare i socialnämnden, 
  
att till ny ersättare i socialnämnden, från och med 2009-07-01, efter 

Tina Hellberg (MP) för återstående del av valperioden utse 
Maria Algotsson (MP), Lantbrukarvägen 8, 862 41 Njurunda, 

  
att bifalla Gunilla Westers (S) avsägelse, från och med 2009-06-23, 

som nämndeman i Sundsvalls Tingsrätt, 
  
att anteckna att förslag till ny nämndeman i Sundsvalls Tingsrätt 

efter Gunilla Wester (S) för återstående del av valperioden 
lämnas senare. 

Bakgrund 
Anna Åslin, f d Bjarby (FP) befriades av kommunfullmäktige  
2009-01-26 § 488 från uppdraget som nämndeman i Sundsvalls 
Tingsrätt. 
 
Ulla Näsman befriades av kommunfullmäktige 2009-02-23 § 506 från 
uppdraget som ledamot i ideella föreningen Norra Berget. 
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Diana Kapitanska (S) befriades av kommunfullmäktige 2009-03-30 
§ 521 från uppdraget som ledamot i Kommunförbundet Västernorrland. 
 
Margareta Rudbo (MP) befriades av kommunfullmäktige 2009-05-25 § 
572 från uppdraget som ledamot i kultur- och fritidsnämnden. 
 
Andréas Lundholm (V) befriades av kommunfullmäktige 2009-05-25 § 
572 från uppdraget som ersättare i valnämnden. 
 
Dorthy Eriksson (S) befriades av kommunfullmäktige 2009-05-25 
§ 572 från uppdraget som nämndeman i Sundsvalls Tingsrätt. 
 
Malin Larsson (S) befriades av kommunfullmäktige 2009-04-27 § 554 
från uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden. 
 
Agneta Eng (S) har avsagt sig uppdragen som ledamot i kommun-
fullmäktige, kommunens handikappråd, kommunförbundet Väster-
norrland samt som ersättare i fastighetsnämnden och Räddnings-
tjänstförbundet. 
 
Tina Hellberg (MP) har avsagt sig uppdraget som ersättare i 
socialnämnden från och med 2009-06-30. 
 
Gunilla Wester (S) har avsagt sig uppdraget som nämndeman i 
Sundsvalls Tingsrätt. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-06-03 rev. 2009-06-15 
 
– – – – 
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Dnr 217/09  291 
 

§ 588 Återkallande av fullmäktigebeslut 2009-04-27 
§ 555 samt utredning om hantering av frågor 
om skolnedläggning 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att återkalla beslutet 2009-04-27 § 555 vad avser 1:a och 3:dje att-

satserna, 
  
att uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram förslag till principer för 

hur frågor så som skolnedläggningar ska hanteras, för 
presentation för kommunfullmäktige senast 2010-02-28. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige föreslås återkalla sitt beslut om att återremittera 
frågan om nedläggning av Anundgårds och Nedansjö skolor, för att 
istället uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram förslag till principer för 
hur frågor så som skolnedläggningar ska hanteras. 

Överläggning 
Lars Persson (FP) yrkar, med bifall av Anita Bdioui (S), Reinhold 
Hellgren (C) och Birgitta Rönnquist (KD), bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2009-06-15 § 732, delas ut 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2009-04-27 § 555 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-06-08 
 
– – – – 
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Dnr 316/09  044 
 

§ 589 Delårsrapport januari-april 2009 för 
kommunen och kommunkoncernen 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna delårsrapport januari-april 2009 för kommunen och 

kommunkoncernen, 
  
att avslå socialnämndens begäran om finansiering i 2009 års MRP 

av ökade socialbidragskostnader. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsekontoret har sammanställt delårsrapport för januari till 
april 2009 för kommunen och kommunkoncernen. Resultatet uppgår 
för kommunen efter första tertialet till -99,4 mkr. För helåret beräknas 
resultatet till -82,8 mkr. Denna prognos är väsentlig lägre än tidigare 
prognoser vilket främst beror på försämrade skatteintäkter, ökade kost-
nader för att färdigställa enskilda vägar, högre kostnader för försörj-
ningsstöd samt ett sämre finansiellt netto. 
 
Om prognosen uppfylls så kommer kommunen endast att klara fyra av 
åtta finansiella mål. Årets resultat är dock negativt och det egna kapital-
et kommer därmed att minska mer än den förväntade deflationen för 2009. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2009-06-01 § 705 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-05-14 
• Delårsrapport januari-april 2009 för kommunen och 

kommunkoncernen 
 
– – – – 
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Dnr 132/09  406 
 

§ 590 Förslag till taxa för hushållsavfall för 2010, 
samt särskild övergångstaxa för kunder i 
områden som erbjuds insamling av matavfall 

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

från 2010-01-01, 
  
att fastställa övergångstaxa 2010 att tillämpas endast i de områden 

som erbjuds insamling av matavfall. 

Bakgrund 
Reko Sundsvall AB har utarbetat förslag till taxa för hushållsavfall för 
2010. Taxan ska täcka de kostnader som kommunen har för hushålls-
avfall. 

Överläggning 
Sigge Godin (FP) yrkar på ytterligare en att-sats med följande lydelse: 
Uppdrag att utreda hur villaägare och hyresgäster skall få en synlig 
rabatt på taxan för hushållsavfall från och med 2011. 
 
Peder Björk (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag 
på Sigge Godins tilläggsyrkande.  
 
Jan-Olov Sellén (C) yrkar avslag på Sigge Godins tilläggsyrkande. 
 
Ordföranden förklarar att det finns två förslag till beslut, dels Peder 
Björks förslag och dels Sigge Godins tilläggsyrkande. Hon ställer 
proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige beslutar 
enligt kommunstyrelsens förslag. 

Reservation 
Mot beslutet reserverar sig samtliga ledamöter från Folkpartiet, 
nämligen Lars Persson, Sigge Godin, Andreas Åslin, Ulla Grelsson, 
Ingeborg Wiksten, Berivan Mohammed och Leif Carlsson. 
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Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2009-06-01 § 708 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-05-11 
• Reko Sundsvall AB:s skrivelse 2009-05-04 
• Förslag till avfallstaxa 2010 
• Förslag till övergångstaxa 2010 
• Avfallstaxa för 2009 
• Bildspel angående förslaget till avfallstaxa 
 
– – – – 
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Dnr 261/09  449 
 

§ 591 Sundsvalls livsmiljöbokslut 2008 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna Livsmiljöbokslut 2008 daterat 2009-05-05. 

Bakgrund 
Livsmiljöbokslut 2008 är en sammanfattning och analys av de 
viktigaste insatserna av kommunens arbete för minskad klimatpå-
verkan, god livsmiljö och bättre folkhälsa som gjorts under året. 
Statistik och uppföljningsrapporter redovisas utförligare i Livsmiljö-
barometern. En separat rapport som utgör en sammanställning av 
uppgifterna i Livsmiljöbarometern kommer att tas fram.  

Överläggning 
Sverker Ottosson (MP) miljönämndens ordförande inleder ärendet med 
en sammanfattning. Han avslutar inledningen med att yrka bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2009-06-01 § 709 
• Miljökontorets skrivelse 2009-04-20 
• Livsmiljöbokslut 2008, reviderad 2009-05-05 
 
– – – – 
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Dnr 310/09  532 
 

§ 592 Avsiktsförklaring Malandstriangeln, 
Bergsåkerstriangeln samt elektrifiering av 
Tunadalsbanan 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna avsiktsförklaring Malandstriangeln, Bergsåkerstriangeln 

samt elektrifiering av Tundalsbanan daterad 2009-05-12, 
  
att uppdra åt kommunstyrelsen och Stadsbacken AB att ta fram ett 

förslag till genomförande- och finansieringsavtal för åtgärder 
enligt ovanstående avsiktsförklaring. 

Bakgrund 
Nuvarande lösning av järnvägs- och landsvägskommunikationer till och 
från Sundsvalls hamn – Tunadalshamnen är inte lämplig ur vare sig 
effektivitets-, utvecklings- eller miljösynpunkt, varför kommunen har 
fört diskussioner med Banverket, Länsstyrelsen Västernorrland och 
SCA Forest Products för att hitta en lösning på problemen. Arbetet har 
resulterat i en avsiktsförklaring som ska ligga till grund för fortsatt 
arbete. 

Överläggning 
Reinhold Hellgren (C) yrkar, med bifall av Peder Björk (S), bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Johnny Skalin (SD) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. 
 
Ordföranden förklarar att det finns två förslag till beslut, dels Reinhold 
Hellgren m fl förslag och dels Johnny Skalins förslag. Hon ställer 
proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige beslutar 
enligt kommunstyrelsens förslag. 
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Reservation 
Johnny Skalin (SD) och Jan Björnefax (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2009-06-01 § 712 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-04-27 reviderad 

2009 05 19 
• Förslag till avsiktsförklaring 2009-05-26 
 
– – – – 
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Dnr 292/09  003 
 

§ 593 Ägarpolicy för Sundsvalls kommuns bolag 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna förslaget till ägarpolicy för Sundsvalls kommuns 

bolag daterat maj 2009, 
  
att upphäva dokumentet ägarpolicy och generella ägardirektiv 

daterat februari 2005. 

Bakgrund 
Den föreslagna ägarpolicyn för Sundsvalls kommun bolag är framtagen 
efter ett omfattande arbete under våren kring ägarstyrningsfrågor. I 
detta arbete har såväl representanter för ägaren, koncernledningen som 
dotterbolagens ledningar deltagit. Ägarpolicyn är ett första steg mot en 
förbättrad ägarstyrning. Nästa steg blir ägardirektiven som man planer-
ar att ta upp för beslut i kommunfullmäktige i september. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2009-06-01 § 713 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-05-05 
• Förslag till ägarpolicy för Sundsvalls kommuns bolag, maj 2009 
• Ägarpolicy och generella ägardirektiv, februari 2005 
 
– – – – 
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Dnr 283/09  000 
 

§ 594 Namnändring av fastighetsnämnden till 
service- och tekniknämnden 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna att fastighetsnämnden byter namn till service- och 

tekniknämnden. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade den 15 december 2008 om en omorg-
anisation av kommunstyrelsekontoret i syfte att utveckla kontoret till en 
koncernledningsstab för Sundsvalls kommun. Den omorganisation av 
kommunstyrelsekontoret som presenterats den 1 april 2009 och som 
ska gälla från och med den 1 juli 2009 aktualiserar bl.a. ändringar i be-
fintliga reglementen gällande kommunstyrelsen och fastighetsnämnden. 
I samband med omorganisationen har även ett förslag att fastighetsnämnd-
en byter namn till service- och tekniknämnden aktualiserats. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2009-06-01 § 714 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-04-17 
• Förslag till reglemente för kommunstyrelsen 2009-04-19 
• Reglemente för kommunstyrelsen 2008-05-26 
• Förslag till reglemente för service- och tekniknämnden 2009-04-06 
• Reglemente för fastighetsnämnden 2003-12-15 
• Fastighetsnämndens protokoll 2009-04-29 § 35 
 
– – – – 
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Dnr 279/09  003 
 

§ 595 Reglemente för service- och tekniknämnden 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa förslag till reglemente för service- och tekniknämnden, 

daterat 2009-04-06,  
  
att reglemente för fastighetsnämnden, fastställt av kommunfull-

mäktige 2003-12-15 upphör att gälla. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade den 15 december 2008 om en omorg-
anisation av kommunstyrelsekontoret i syfte att utveckla kontoret till en 
koncernledningsstab för Sundsvalls kommun. Den omorganisation av 
kommunstyrelsekontoret som presenterats den 1 april 2009 och som 
ska gälla från och med den 1 juli 2009 aktualiserar bl.a. ändringar i be-
fintliga reglementen gällande kommunstyrelsen och fastighetsnämnden. 
I samband med omorganisationen har även ett förslag att fastighetsnämnd-
en byter namn till service- och tekniknämnden aktualiserats. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2009-06-01 § 715 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-04-17 
• Förslag till reglemente för kommunstyrelsen 2009-04-19 
• Reglemente för kommunstyrelsen 2008-05-26 
• Förslag till reglemente för service- och tekniknämnden 2009-04-06 
• Reglemente för fastighetsnämnden 2003-12-15 
• Fastighetsnämndens protokoll 2009-04-29 § 35 
 
– – – – 
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Dnr 284/09  003 
 

§ 596 Reglemente för kommunstyrelsen 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa förslag till reglemente för kommunstyrelsen, daterat  

2009-04-17,  
  
att reglemente för kommunstyrelsen, fastställt av kommunfull-

mäktige 2008-05-28 upphör att gälla. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade den 15 december 2008 om en omorg-
anisation av kommunstyrelsekontoret i syfte att utveckla kontoret till en 
koncernledningsstab för Sundsvalls kommun. Den omorganisation av 
kommunstyrelsekontoret som presenterats den 1 april 2009 och som 
ska gälla från och med den 1 juli 2009 aktualiserar bl.a. ändringar i be-
fintliga reglementen gällande kommunstyrelsen och fastighetsnämnden. 
I samband med omorganisationen har även ett förslag att fastighetsnämnd-
en byter namn till service- och tekniknämnden aktualiserats. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2009-06-01 § 716 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-04-17 
• Förslag till reglemente för kommunstyrelsen 2009-04-19 
• Reglemente för kommunstyrelsen 2008-05-26 
• Förslag till reglemente för service- och tekniknämnden 2009-04-06 
• Reglemente för fastighetsnämnden 2003-12-15 
• Fastighetsnämndens protokoll 2009-04-29 § 35 
 
– – – – 
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Dnr 171/09  003 
 

§ 597 Reglemente för överförmyndarnämnden 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa förslag till nytt reglemente för överförmyndarnämnden, 

daterat 2009-05-06. 

Bakgrund 
Enligt lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn skall det, 
om barnet vid ankomsten till Sverige är skilt från båda sina föräldrar 
eller någon annan vuxen som trätt i föräldrarnas ställe, förordnas en 
god man för barnet. Denne skall i vårdnadshavarens och förmyndarens 
ställe ansvara för barnets personliga förhållanden och angelägenheter. 
 
Ansvaret för att sådan god man förordnas ligger på överförmyndaren/ 
överförmyndarnämnden. I nu gällande reglemente för överförmyndar-
nämnden framgår inte klart att nämnden skall ha detta ansvar. 

Överläggning 
Rodney Engström (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2009-06-01 § 717 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-05-06 
• Överförmyndarnämndens protokoll 2009-04-28 § 30 
• Förslag till reglemente för överförmyndarnämnden 2009-05-06 
 
– – – – 
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Dnr 318/09  736 
 

§ 598 Förslag på förändringar av nuvarande 
riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att upphäva tidigare beslut om riktlinjer för färdtjänst och riksfärd-

tjänst, 
  
att anta riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst daterat mars 2009. 

Bakgrund 
De lagar och regler som gäller vid handläggning av färdtjänst och 
riksfärdtjänst finns sammanställda i riktlinjer. Nuvarande riktlinjer 
beslutades av kommunstyrelsen 2005-05-16. 
 
Avdelningen för Kollektivtrafik och Tillgänglighet har reviderat 
gällande riktlinjer på grund av de förändringar som skett, såväl i 
domstolsbeslut som inom kollektivtrafiken i kommunen. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2009-06-01 § 718 
• Kommunstyrelsekontorets och stadsbyggnadskontorets skrivelse 

inkl. bilagor 2009-04-16 
 
– – – – 
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Dnr 481/08  030 
 

§ 599 Motion (M), (FP), (C) och (KD) Välj en 
kommunal skola! 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bifalla motionen utifrån tolkningen att vad som efterfrågas är en 

utredning av möjligheten att införa skolvalsystem, 
  
att utredningen ska bedrivas utifrån målsättningen att ett eventuellt 

val av skola ska vara möjligt fr.o.m. höstterminen 2010. 

Bakgrund 
I motionen ”Välj en kommunal skola!”, undertecknad av företrädare för 
(M), (FP), (C) och (KD), föreslås kommunfullmäktige besluta ”att ge 
barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att utreda och utforma de 
regler och system för val av skola som är nödvändiga för genomförande 
av skolvalssystem i enlighet med vad som ovan beskrivits och med 
inriktning på genomförande till höstterminen 2010”. 

Överläggning 
Lars Persson (FP) yrkar, med bifall av Sven Bredberg (M) och Birgitta 
Rönnquist (KD), bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2009-06-01 § 722 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-04-20 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2009-03-25 § 27 
• Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse 2009-03-13 
• Motion (M), (FP), (C) och (KD) Välj en kommunal skola!  

2008-12-19 
 
– – – – 
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Dnr 109/07  030 
 

§ 600 Motion (C) om att inrätta ett skönhetsråd 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motionen. 

Bakgrund 
Centerpartiet har inlämnat en motion i vilken yrkas att kommun-
fullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att skapa ett skönhetsråd, 
Rådet för Sundsvalls skönhet, efter modell från Stockholms stad. 

Överläggning 
Reinhold Hellgren (C) yrkar, med bifall av Ulla Grelsson (FP) och Eva 
Lohman (M), bifall till motionen. 
 
Leif Nilsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Ordföranden förklarar att det finns två förslag till beslut, dels Leif 
Nilssons förslag och dels Reinhold Hellgren m fl förslag. Hon ställer 
proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige beslutar 
enligt kommunstyrelsens förslag. 

Reservation 
Mot beslutet reserverar sig samtliga ledamöter från Centerpartiet, 
nämligen Reinhold Hellgren, Mats Mehlin, Jan-Olov Sellén, Kjell 
Bergkvist, Anette D Martins, Linnéa Kjellman och Hans Forsberg 
Svensson, Moderaterna, nämligen Magnus Sjödin, Sven Bodin, Sven 
Bredberg, Tomas Östman, Bertil Swenson, Erland Solander, Habib 
Effati, Rodney Engström, Mikael Gäfvert, Bengt-Arne Lindahl, Eva 
Lohman, Per Wahlberg, Else Ammor, Linus Johansson, Tom 
Emanuelz, Stefan Alm, Elisabeth Gisslin Burman och Per-Magnus 
Forsberg, Folkpartiet, nämligen Lars Persson, Sigge Godin, Andreas 
Åslin, Ulla Grelsson, Ingeborg Wiksten, Berivan Mohammed, Leif 
Carlsson och Maria Lilja och Kristdemokraterna, nämligen Bertil 
Hörnqvist, Berit Andersson och Birgitta Rönnquist. 
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Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2009-06-01 § 723 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-04-24 
• Stadsbyggnadskontoret och Kultur & Fritids skrivelse 2009-03-31 
• Motion (C) om att inrätta ett skönhetsråd 2007-02-27 

 
– – – – 
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Dnr 6/09  006 
 

§ 601 För kännedom 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att lägga ärendena till handlingarna. 

Ärenden 
• Förteckning över motioner som förhandsremitteras till kommun-

styrelsen – enligt 30 § arbetsordningen för kommunfullmäktige i 
Sundsvall 

• Ekonomiavdelningens redovisning av förbrukningen av anslaget till 
kommunfullmäktiges förfogande för oförutsedda behov 2009-05-29 

• Rapportering av icke verkställda beslut enligt lagen (1993:387) om 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 28 a § 1:a 
kvartalet 2009 

• Rapportering enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen av icke 
verkställda beslut 

• Länsstyrelsens granskning av överförmyndarnämnden 

• Ewa Back (S) informerar om Norrlandsförbundets tidskrift som 
delats ut till ledamöterna på dagens sammanträde. 

• Ordföranden Marianne Sjöblom (S) informerar om den utbildning 
som kommunfullmäktiges nya ledamöter ges möjlighet att delta i 
den 27 oktober. Utbildningen är ett pilotprojekt via Sveriges 
Kommuner och Landsting. 

 
– – – – 
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Dnr 401/09  031 
 

§ 602 Interpellation till kommunstyrelsens 
ordförande Anita Bdioui (S) från Johnny 
Skalin (SD) om rätten till fri åsiktsbildning 

 
Med kommunfullmäktiges medgivande framställer Johnny Skalin (SD) 
en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Anita Bdioui (S) om 
rätten till fri åsiktsbildning. 
 
Anita Bdioui (S), kommunstyrelsens ordförande svarar att interpella-
tionen kommer att besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde i 
september. 

Underlag 
• Interpellation från Johnny Skalin (SD), inlämnad 2009-06-15, läses 

upp av kommunsekreteraren 
 
– – – – 
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