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Tid 
Ajournering 

Kl. 13.00 – 18.30 
Kl. 14.35 – 15.00 

Plats Kommunfullmäktigesalen i kommunhuset, Norrmalmsgatan 4 

Beslutande Närvarande ledamöter och ersättare enligt bilaga 1 

Sekreterare Johan Forssell 

Justeras 2010-01-29 

  

  

Underskrifter Marianne Sjöblom Johan Forssell 
 ordförande sekreterare 

  

 Olof Andersson  
 Justerare  
   
   
 Gunilla Molin Mats Johan Adner 
 Justerare §§ 680 - 687 Justerare §§ 688 – 697 

  

Protokollet omfattar §§ 680 - 697 
 

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

Kommunfullmäktige 
 
Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum 

2010-01-25 2010-01-29 2010-02-01 
Protokollet finns tillgängligt på Internet (www.sundsvall.se) eller hos 

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

2010-03-01  Johan Forssell 
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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 Olof Andersson med Martin Johansson som 
ersättare och Gunilla Molin med Mats Johan Adner som ersättare. 

– – – – 
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KS 23/10  102 
 

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

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att till sina handlingar lägga läns-
styrelsens beslut den 7 januari 2010 utvisande följande 
 
att ny ledamot för Moderata Samlingspartiet efter Andreas Nelvig är 

Christian Quist, Fredsgatan 10, 852 36 Sundsvall, 
  
att ny ersättare för Moderata Samlingspartiet efter Christian Quist är 

Lennart Strandberg, Trelleborgsvägen 20, 857 30 Sundsvall. 

Beslutsunderlag 
• Länsstyrelsens beslut 2010-01-07 
 
– – – – 
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§ 681 Information från kommundirektören 
Kommundirektören informerar om den ekonomiska utvecklingen kring 
Himlabadet, de beslut som tagits och den information som getts till 
politiska organ under projekttiden.  

– – – – 
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§ 682 Allmänhetens frågestund 
Ordföranden meddelar att det har inkommit ett antal frågor till dagens 
sammanträde. 
 
• Anders Igglund frågar vad som krävs för att partiföreträdare eller 

tjänstemän ska svara på insändare i Sundsvalls Tidning? 
Anita Bdioui (S), kommunstyrelsens ordförande, svarar att kommunens 
tjänstemän och partiföreträdare inte har någon generell skyldighet att 
besvara insändare som införts i tidningarna. En sådan ordning skulle ta 
för mycket resurser i anspråk. När det finns anledning att förtydliga 
eller rätta till missuppfattningar så besvaras synpunkten eller så lämnas 
information på annat sätt.  
 
• Anders Igglund frågar varför kommunen säljer fastigheter som 

äldreboende och skolor. 
Anita Bdioui (S), kommunstyrelsens ordförande, svarar att kommunen 
kommer ta fram konsekvensbeskrivningar för att sedan ta ställning till 
eventuell försäljning. 
 
• Anders Igglund frågar varför kommunen inte låter privata aktörer 

äga Multiarena och Scenhus som man sedan kan hyra in sig hos? 
Anita Bdioui (S), kommunstyrelsens ordförande, svarar att kommunen 
tittat på privat ägande när det gäller Multiarenan och det visade sig bli 
dyrare. I nuläget finns inga beslut för genomförande av Multiarena eller 
Scenhus. 
 
• Lennart Uggeldahl frågar vilken framförhållning har kommunen vid 

en förväntad ökning av vårdbehovet med anledning av kommande 
neddragningar vid Sundsvalls sjukhus? 

Lena Österlund (S), socialnämndens ordförande, svarar att det redan 
finns ett gott samarbete med länssjukhuset, och arbetet kommer att 
intensifieras framöver. Det finns även möjlighet att omfördela 
vårdplatser. 
 
• Lennart Uggeldahl frågar hur kommunen förbereder sig för att 

kunna hjälpa den personal som förväntas bli friställd vid Sundsvalls 
sjukhus? 

Anita Bdioui (S), kommunstyrelsens ordförande, svarar att kommunen 
har bildat en samarbetsgrupp med Arbetsförmedlingen, länsstyrelsen, 
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landstinget och de fackliga organisationerna. Kommunen är 
projektledare och bidrar till finansieringen med 3 miljoner kronor. 
Gruppen tittar bl a på hur en liknande grupp arbetade i Örnsköldsvik. 
 
• Helena Engström frågar kring lokaler för verksamheten Träffpunkt-

en på Alnö dagcentral, samt plusboende på Alnö. 
Lena Österlund (S), socialnämndens ordförande, menar att frågorna är 
rena verksamhetsfrågor, och att hon tar med sig frågorna dit. Hon 
påpekar att det är värdefullt att personalen engagerar sig i verk-
samhetens utveckling. 
 
Ordföranden konstaterar därefter att det inte finns fler frågor från 
allmänheten. 
 
– – – – 
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§ 683 Korta frågor - korta svar 
 
Sigge Godin (FP) frågar, beträffande redovisningen av Himlabadet, var 
smärtgränsen går för när bygget avbryts? 
• Anita Bdioui (S), kommunstyrelsens ordförande, svarar att många 

byggen drabbas av kostnadsökningar och när nu bygget är igång 
skulle det bli ännu dyrare att stoppa det. 

 
Mats Mehlin (C) frågar om det, vid beslutet om tillagningskök i Liden, 
tagits hänsyn till arbetsplatser på landsbygden och att olika mottagare 
har olika menyer. 
• Bodil Hansson (S), service- och tekniknämndens ordförande, svarar 

att bedömningen har gjorts att kvalité och kostnader är fördel-
aktigare i egen regi, men eftersom Galant Kost & Städ inte är klara 
med hur verksamheten ska bedrivas har avtalet med tidigare 
entreprenör förlängts. 

 
Mats Mehlin (C) frågar om kommunens samverkan med länsstyrelsen i 
frågor om landsbygdsutveckling? 
• Peder Björk (S), kommunstyrelsens vice ordförande, svarar att 

kommunen framför sina synpunkter men att länsstyrelsen ibland 
gör en annan bedömning utifrån sitt länsperspektiv. 

 
Börje Alström (FP) frågar om bakgrunden till varför kommundirektör-
en även är VD för Stadsbacken AB. Är skälet besparingar och hur ser 
lönevillkoren ut. 
• Anita Bdioui (S), kommunstyrelsens ordförande, svarar att det 

pågår en översyn av Stadsbacken AB:s organisation, och att tills 
denna översyn är klar kommer kommundirektören att tjänstgöra 
som tillförordnad VD för bolaget. Någon ersättning utöver 
kommundirektörens ordinarie lön utgår inte. 

 
 – – – – 
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§ 684 Effekter av projekten "Visit Sundsvall" och 
"Norrlands huvudstad" 

 
Representanter för projekten ”Visit Sundsvall” och ”Norrlands 
huvudstad” informerar om sina verksamheter. 
 
Båda projekten har till syfte att marknadsföra Sundsvall ur turistisk 
synvinkel. Besöksnäringen är en växande bransch som redan i dag har 
stor betydelse för näringsliv och sysselsättning i Sundsvalls kommun. 
Besöksnäringen är i dag kommunens 4:e största arbetsgivare, och 
dessutom det starkast växande sysselsättningsområdet. Prioriterade 
huvudområden inom projekten är shopping, nöje/evenemang samt 
affärsturism. 
 
– – – – 
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§ 685 Allmänpolitisk debatt 
Ordförande meddelar att i enlighet med fullmäktiges arbetsschema 
inleds dagens sammanträde med en allmänpolitisk debatt. 
 
Enligt ordförandens beslut kommer ordet att lämnas till partierna för 
inledningsanförande enligt följande ordning: Socialdemokraterna 10 
minuter, Vänsterpartiet, Miljöparitet, Moderaterna, Folkpartiet, 
Centerparitet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna 5 minuter 
vardera. Därefter vidtar den allmänna debatten då ordet begärs på 
vanligt sätt, med högst två minuter per inlägg och maximalt två 
replikomgångar á två minuter. 

Inledande inlägg 
Inledande inlägg görs av Anita Bdioui (S), Kim G Ottosson (V), Ingrid 
Möller (MP), Magnus Sjödin (M), Lars Persson (FP), Reinhold 
Hellgren (C), Hans Brynielsson (KD) och Johnny Skalin (SD).  

Allmän debatt 
I den efterföljande debatten görs inlägg av följande ledamöter: 
 
Mathias Rex (MP) 
Magnus Sjödin (M) 
Peder Björk (M), replikskifte med Magnus Sjödin (M) och  
Anita Bdioui (S) 
Bertil Hörnqvist (KD) 
Ulla Norgren (FP), replikskifte med Anita Bdioui (S) 
Martin Johansson (S) 
Birgitta Rönnqvist (KD) 
Sverker Ottosson (MP) 
Lena Österlund (S) 
Joao Pinheiro (S) 
Kjell Bergkvist (C) 
Roger Johansson (S), replikskifte med Lars Persson (FP) och  
Magnus Sjödin (M) 
Anita Bdioui (S), replikskifte med Magnus Sjödin (M) 
Leif Nilsson (S) 
Bodil Hansson (S) 
Christina Nordenö (S) 
Ulla-Britt Lagergren (S) 
Jan-Olov Lampinen (S) 
Lars Persson (FP) 
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Johnny Skalin (SD), replikskifte med Lars Persson (FP) 
Ingeborg Wiksten (FP) 
Kim G Ottosson (V), replikskifte med Ingeborg Wiksten (FP) 
Sven Bredberg (M), replikskifte med Peder Björk (S) 
Sverker Ottosson (MP) 
Börje Bergström (S), replikskifte med Magnus Sjödin (M) 
Eva Lohman (M) 
Habib Effati ( ), replikskifte med Joao Pinheiro (S) 
Per Wahlberg (M) 
Rodney Engström (M) 
 
Klockan 18.00 förklarar ordföranden att den allmänpolitiska debatten, 
som inleddes klockan 15.00, är avslutad. 
 
– – – – 
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§ 686 Valärenden 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anteckna att förslag till ny ledamot i ideella föreningen Norra 

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

  
att till ny ersättare i kommunstyrelsen efter Pär Hammarberg (FP) för 

återstående del av valperioden utse Annelie Luthman (FP), Hjort-
gatan 3 B, 852 39 Sundsvall, 

  
att till ny vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden efter Lars 

Hillerström (MP) för återstående del av valperioden utse Ingrid 
Möller (MP), Gränsgatan 7, 852 38 Sundsvall, 

  
att till ny ersättare i stadsbyggnadsnämnden efter Kerstin Bagge (MP) 

för återstående del av valperioden utse Moa Grundvik Ördell (MP), 
Grönborgsgatan 13, 852 36 Sundsvall, 

  
att anteckna att förslag till ny ledamot i kommunförbundet Väster-

norrland (Länsförbund) efter Andreas Nelvig (M) för återstående 
del av valperioden lämnas senare, 

  
att bifalla Maj-Louise Englunds (C) avsägelse av uppdraget som 

ersättare i kommunfullmäktige, 
  
att hos länsstyrelsen ansöka om röstsammanräkning för att utse ny 

ersättare i kommunfullmäktiges 3:e valkrets för Centerpartiet, 
  
att att bifalla Anders Larvias (FP) avsägelse av uppdraget som ersättare 

i service- och tekniknämnden, 
  
att till ny ersättare i service- och tekniknämnden efter Anders Larvia 

(FP) utse Andreas Nilsson (FP), Kubikenborgsgatan 22, 854 63 
Sundsvall. 
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Bakgrund 
Ulla Näsman befriades av kommunfullmäktige 2009-02-23 § 506 från 
uppdraget som ledamot i ideella föreningen Norra Berget. 
 
Pär Hammarberg (FP) befriades av kommunfullmäktige 2009-10-26 
§ 642 från uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen. 
 
Kerstin Bagge (MP) befriades av kommunfullmäktige 2009-12-14 
§ 659 från uppdraget som ersättare i stadsbyggnadsnämnden. 
 
Andreas Nelvig (M) befriades av kommunfullmäktige 2009-12-14 
§ 659 från uppdraget som ledamot i kommunförbundet Västernorrland 
(Länsförbund). 
 
Maj-Louise Englund (C) har avsagt sig uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige. 
 
Anders Larvia (FP) har avsagt sig uppdraget som ersättare i service- 
och tekniknämnden. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2010-01-13 
 
– – – – 
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§ 687 Lokaleffektivisering av egna lokaler - LEFFE 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa principer för lokaleffektivisering i egna lokaler enligt 

service- och tekniknämndens förslag 2009-12-17, 
  
att service- och tekniknämnden är ansvarig nämnd för principer för 

lokaleffektiviseringen, 
  
att uppdra åt service- och tekniknämnden att återkomma med 

eventuella förslag till förändringar i internhyressystemet i den 
mån behov av detta uppstår, 

  
att vid eventuella förslag till förändringar av internhyressystemet 

bör även principen om kompensation med 2/3 av hyres-
kostnaden när en ny lokal tas i anspråk, bli föremål för översyn, 

  
att projektplanen för en fastighet ska innehålla en gräns för hur 

länge kommunstyrelsen ska ersätta service- och tekniknämnden 
med 2/3 av hyresbortfallet, samt 

  
att de så kallade LEFFE-projekten finansieras inom ramen för 

service- och tekniknämndens intäktsfinansierade verksamhet 
(internhyror). 

Bakgrund 
Service- och tekniknämnden har utarbetat en strategi för lokaleffektiv-
isering i egna lokaler, benämnd LEFFE. Strategin visar hur kommunen 
ska ta hand om fastigheter som inte längre behövs inom den kom-
munala verksamheten och förädla eller avveckla dem. LEFFE ska ha en 
fast styrgrupp och en projektledare som skapar ett projekt för respek-
tive fastighet. Syftet med LEFFE är att driva på processen att 
lokaleffektivisera för verksamheterna genom att hyresgäst får möjlighet 
att säga upp lokaler före kontraktstidens utgång och ges ekonomiska 
incitament för att lokaleffektivisera. 

Ordförandens sign Justerandes sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

     
     

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

 2010-01-25 14 
 

 

Överläggning 
Bodil Hansson (S), Martin Johansson (S) och Magnus Sjödin (M) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2010-01-11 § 850 
• Koncernstabens skrivelse 2009-12-29, reviderad 2010-01-11 
• Service- och tekniknämndens protokoll 2009-12-17 § 141 
• Service- och teknikförvaltningens skrivelse 2009-12-16 
• PowerPoint presentation 

 
– – – – 

Ordförandens sign Justerandes sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

     
     

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

 2010-01-25 15 
 

 
 
KS 28/10  003 
 

§ 688 Riktlinjer för konkurrensutsättning 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta förslag till riktlinjer för konkurrensutsättning av kommunal 

verksamhet 2009-12-14 med vid dagens sammanträde beslutade 
ändringar, 

  
att till kommunstyrelsen delegera rätten att pröva olika alternativ 

till konkurrensutsättning samt att fatta beslut om dessa i enlighet 
med de av fullmäktige fastställda riktlinjerna. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslöt i slutet av 2005 att bifalla en motion om att 
utreda förutsättningarna för ett kommunalt konkurrensutsättnings-
program. Sedan dess har en av Öhrlings framtagen rådgivningsrapport 
överlämnats till kommunstyrelsen och kommunstyrelsekontoret har 
kompletterat rapporten med en särskild PM om vad som är och vad 
som kan konkurrensutsättas. 
 
Koncernstaben har nu på basis av de diskussioner som förts med 
anledning av dessa rapporter upprättat ett förslag till riktlinjer för 
konkurrensutsättning av kommunal verksamhet. 

Överläggning 
Anita Bdioui (S) och Lars Persson (FP) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag samt att 3:e punkten, sidan 1 i förslaget till 
riktlinjer formuleras enligt följande ”konsekvenser på kort och lång sikt 
av att lämna över produktionen till en extern leverantör t.ex lokaler och 
utrustning och hantering av omställningskostnader. Huvudregeln är att 
personal ska övertas av ny verksamhetsutövare”.  

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2010-01-11 § 851 
• Koncernstabens skrivelse 2009-12-14 
• Förslag till riktlinjer 2009-12-14 
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• Rådgivningsrapport ”Förutsättningarna för ett kommunalt 
konkurrensutsättningsprogram”, Öhrlings Price Water House 
Coopers, 2006-11-24 

• Kommunstyrelsekontorets PM ”Konkurrensutsättning av 
kommunal verksamhet”, inkl. bilaga 2007-04-23 

• Kommunstyrelsekontorets PM ”Utredning om förutsättning för ett 
kommunalt konkurrensutsättningsprogram - kompletterande 
uppgifter om personalens intresse av att delta i andra företags-
former”, 2007-01-10 

 
– – – – 
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KS 777/09  190 
 

§ 689 MRP-uppdrag till överförmyndarnämnden att 
arbeta för att en professionell förvaltarenhet 
skapas inom räddningstjänstens organisation 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att MRP-uppdraget till överförmyndarnämnden att arbeta för en 

professionell förvaltarenhet inom räddningstjänstens organisa-
tion avslutas, 

  
att överförmyndarnämnden fortsätter utreda de organisatoriska, 

ekonomiska och juridiska förutsättningarna för skapandet av en 
professionell förvaltarenhet. 

Bakgrund 
I mål och resursplanen för 2009 fick överförmyndarnämnden i uppdrag 
att arbeta för att en professionell förvaltarenhet skapas inom räddnings-
tjänstens organisation. 
 
Utifrån kontakter med räddningstjänsten bedömer överförmyndar-
nämnden att uppdraget inte kan genomföras inom räddningstjänstens 
organisation. Behovet av att lösa frågan kvarstår. Koncernstaben 
föreslår att överförmyndarnämnden fortsätter utreda de organisatoriska, 
ekonomiska och juridiska förutsättningarna för skapandet av en 
professionell förvaltarenhet. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2010-01-11 § 853 
• Koncernstabens skrivelse 2009-11-27 
• Överförmyndarnämndens protokoll 2009-03-17 § 25 
• Överförmyndarkontorets skrivelse 2009-10-09 
 
– – – – 
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KS 209/09  214 
 

§ 690 Antagande av fördjupad översiktsplan för 
Norra Kajen 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att enligt 4 kap 11§ i PBL anta förslaget till fördjupad översiktsplan 

Norra Kajen, 
  
att enligt 6 kap 16§ i MB offentliggöra den särskilda samman-

ställning av MKB-processen som har upprättats,  
  
att uppdra åt kommunstyrelsen att tillsammans med Norra Kajen 

Exploatering AB ta fram fördjupade kalkyler över kostnader och 
intäkter samt ett förslag till ramavtal för områdets exploatering, 

  
att uppdra åt kommunstyrelsen att tillsammans med Norra Kajen 

Exploaterings AB i det fortsatta arbetet med detaljplaner 
säkerställa att tillgång till hela strandlinjen för medborgare 
beaktas och bejakas. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen har beslutat att ta fram en fördjupad översiktsplan 
för Norra Kajens industriområde och delar av Heffners industriområde. 
Den fördjupade översiktsplanen ska visa hur området kan omvandlas 
från industriområde till en attraktiv hållbar stadsdel i samspel med när-
liggande stadsdelar och bebyggelsen runt Sundsvallsfjärden. 

Överläggning 
Ingrid Möller (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med 
följande tilläggsattsats ”att uppdra åt kommunstyrelsen att tillsammans 
med Norra Kajen Exploaterings AB i det fortsatta arbetet med 
detaljplaner säkerställa att tillgång till hela strandlinjen för medborgare 
beaktas och bejakas”. 
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Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2010-01-11 § 854 
• Koncernstaben och stadsbyggnadskontorets skrivelse 2009-11-26 
• Antagandehandling – Fördjupad översiktsplan Norra Kajen 

2009-11-30 
• Antagandehandling – Miljökonsekvensbeskrivning Norra Kajen 

2009-11-30 
• Länsstyrelsens granskningsyttrande 2009-09-01 
• Utlåtande över fördjupad översiktsplan med miljökonsekvens-

beskrivning för Norra Kajen 2009-10-26 
• Särskild sammanställning av MKB-processen 2009-11-26 
• Statsbyggnadskontorets skrivelse 2009-11-23 
• Förslag till Avsiktsförklaring avseende omvandling av Norra 

Kajen/Heffners enligt fördjupad översiktsplan för stadsdelen 
2009-11-23 

 
– – – – 
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KS 337/09  291 
 

§ 691 Principer vid hantering av kommunöver-
gripande frågor 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att utredningsdirektiv utarbetas för samtliga frågor som kan 

karaktäriseras som utredningar,  
  
att vid kommunövergripande frågor ska något av kommunstyrel-

sens utskott fastställa direktivet. 

Bakgrund 
Fullmäktige har uppdragit åt kommunstyrelsen att ta fram förslag till 
principer för hur frågor så som skolnedläggningar ska hanteras, för 
presentation för kommunfullmäktige senast 2010-02-28. 
 
Koncernstaben har tagit fram principer som ska följas vid hantering av 
frågor som är kommunövergripande, till exempel skolnedläggningar. 
För en närmare definition av koncernövergripande frågor hänvisar 
koncernstaben till kommundirektionen som enligt verksamhetsplanen 
för 2010 ska utveckla kriterier för koncernövergripande frågor. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2010-01-11 § 855 
• Koncernstabens skrivelser 2009-10-01 och 2009-11-09 
• Samordningsutskottets protokoll 2009-10-27 § 486 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2009-06-15 § 588 
 
– – – – 
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§ 692 Samhällsbetalda resor – förslag till ny 
organisation 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att kommunens samhällsbetalda resor t.o.m. 2010-12-31 stegvis, 

med start 2010-01-01, samordnas med kollektivtrafik- och 
färdtjänstverksamheten inom stadsbyggnadskontoret enligt 
utredningens förslag, 

  
att det politiska huvudmannaskapet för de berörda samhällsbetalda 

resorna läggs på stadsbyggnadsnämnden och att kommun-
styrelsen därvid uppdras återkomma till fullmäktige med förslag 
till justeringar i berörda reglementen senast i mars 2010, 

  
att barn- och utbildningsnämndens resurser för elevtransporter om 

6,7 Mkr (inkl personal) för 2010 förs över till stadsbyggnads-
nämnden, 

  
att kommunstyrelsen uppdras uppdra åt stadsbyggnadskontoret att 

snarast ta fram en genomförandeplan avseende en successiv 
överföring av specificerade resurser för transporter, som idag 
finns inom socialtjänsten, till stadsbyggnadsnämnden, 

  
att kommunstyrelsen ges delegation att fatta fortsatta nödvändiga 

beslut för verkställande av genomförandeplanen, 
  
att finansieringen av stadsbyggnadskontorets genomförande-

planering motsvarande 200 tkr, i MRP 2010, delas lika (en 
tredjedel vardera) mellan barn- och utbildningsnämnden, 
socialnämnden och kommunstyrelsen,  

  
att till kommunstyrelsen uppdra att särskilt följa den berörda 

verksamhetens kvalitets- och kostnadsmässiga utveckling och 
detaljerat rapportera denna i 2010 års delårs – och årsbokslut. 
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Bakgrund 
En översyn av samhällsbetalda resor inom Sundsvalls kommun har 
visat att det finns goda förutsättningar för ökad kvalitet och effektivare 
resursutnyttjande genom samordning av utförarorganisationen. Såväl 
socialnämnden som barn- och utbildningsnämnden föreslår att sådan 
samordning ska ske inom stadsbyggnadskontorets avdelning för koll-
ektivtrafik och tillgänglighet, och att resurser ska föras över i konse-
kvens med detta. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2010-01-11 § 856 
• Koncernstabens skrivelse 2009-11-18 
• Socialnämndens protokoll 2009-06-17 § 107 
• Socialtjänstens och barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse 

2009-05-26 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2009-06-17 § 60 
• Rapport från LJUS - Analys och förslag kring samordning av vissa 

samhällsbetalda resor, maj 2009 
 
– – – – 
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KS 579/09  318 
 

§ 693 Upphävande av bestämmelser om 
Sundsvalls kommuns övertagande av  
enskild väghållning (02a-61) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att upphäva gällande bestämmelser om Sundsvalls kommuns 

övertagande av enskild väghållning (nr 02a-61 i kommunens 
författningssamling). 

Bakgrund 
De bestämmelser om Sundsvalls kommuns övertagande av enskild 
väghållning fastställdes i samband med 1970-talets kommunsamman-
slagningar. Syftet med bestämmelserna var att klargöra kommunens 
avsikt att ta ansvar för väghållningen även inom byggnadsplaneom-
råden med betydande permanentbebyggelse. I senare tid har bestämm-
elserna inte tillämpats och har numer spelat ut sin roll. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2010-01-11 § 858 
• Koncernstabens skrivelse 2009-11-30 
• Service- och tekniknämndens protokoll 2009-08-27 § 88 
• Service- och teknikförvaltningens skrivelse 2009-06-12 
• Bestämmelser om Sundsvalls kommuns övertagande av enskild 

väghållning, 1974-01-01 
 
– – – – 
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§ 694 Motion (SD) om att utreda hederskulturens 
utbredning 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motionen. 

Bakgrund 
Sverigedemokraterna föreslår i en motion till kommunfullmäktige 
2009-04-27 ”att Sundvalls kommun bör genomföra en undersökning 
om hederskulturens utbredning i kommunen samt därefter offentliggöra 
resultatet, samt att kommunen utifrån resultatet diskuterar och genom-
för lämpliga åtgärder för att minska människors, genom hederskulturer, 
upplevda våld och förtryck.” 

Överläggning 
Johnny Skalin (SD) yrkar bifall till motionen. 
 
Joao Pinheiro (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Ordföranden förklarar att det finns två förslag till beslut. Hon ställer 
proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige beslutat 
enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2010-01-11 § 862 
• Koncernstabens skrivelse 2009-11-27 
• Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations 

protokoll 2009-10-21 § 101 
• Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations 

skrivelse 2009-09-25 
• Motion (SD) om att utreda hederskulturens utbredning 2009-04-27 
 
– – – – 
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§ 695 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 

• Redovisning av förbrukningen av anslaget till kommunfullmäktiges 
förfogande för oförutsedda behov 

• Socialnämndens protokoll den 18 november 2009 § 203 om ”Icke 
verkställda beslut enligt LSS 3 kvartal 2009 (SN-2009-00018-23) 

• Kommunrevisionen informerar följande genomförda granskningar: 
― Ungdomsbrott 
― Individuella utvecklingsplaner i Sundsvalls gymnasium 

 
– – – – 
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KS 57/10  031 
 

§ 696 Interpellation angående unga män som inte 
platsar på kvinnojourerna 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att interpellationen får ställas. 

Bakgrund 
Maria Lilja (FP) lämnar en interpellation till socialnämndens 
ordförande Lena Österlund (S) angående unga män som utsätts för 
familjevåld. 

Beslutsunderlag 
• Interpellation ”Unga män som inte platsar på kvinnojourerna”, 

delas ut 
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§ 697 Interpellation angående kontakterna med 
våra vänorter 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att interpellationen får ställas. 

Bakgrund 
Jan-Olov Sellén (C) lämnar en interpellation till kommunstyrelsens 
ordförande Anita Bdioui (S) angående kontakter med kommunens 
vänorter. 

Beslutsunderlag 
• Interpellation ”angående kontakterna med våra vänorter”, delas ut 
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