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Tid Kl. 14.00-18.25 

Plats Kommunfullmäktigesalen i kommunalhuset 

Beslutande Närvarande ledamöter och ersättare enligt bilaga 1 

Sekreterare Åke Svensson 

Justeras 2003-12-01 

  

  

Underskrifter sekr. Åke Svensson 

  

 ordf. Fredd Sandberg 

§§ 136-138 och 140-150 

Hans Lennart Wormbs  

§ 139 

   

 just. Reinhold Hellgren Lars Hillerström 

  

 Protokollet omfattar §§ 136-150 

  

 Tillkännagivandet angående justering av detta protokoll anslaget på 
Sundsvalls kommuns anslagstavla i Sundsvalls kommunalhus 
2003-12-01, betygar 

 Ex officio 

  

 Åke Svensson 
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§ 136 Justering 
Att jämte ordföranden Fredd Sandberg eller 1:e vice ordföranden Hans 
Lennart Wormbs eller 2:e vice ordföranden João Pinheiro justera 
dagens protokoll utses Reinhold Hellgren och Lars Hillerström med 
Mona Hillman Pinheiro och Bertil Hörnqvist som ersättare i händelse 
av förhinder för Reinhold Hellgren och Lars Hillerström. 

- - - - 
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Information från kommundirektören 
 
Information om misstänkt förskingring vid kommunstyrelsekontoret 
 
�� Vad har hänt? 
�� Vad har vi gjort? 
�� Vad händer nu? 
�� Några reflektioner 
 
- - - -   
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Utfrågning 
 
Ordföranden meddelar att i dag ges fullmäktiges ledamöter möjlighet 
att enligt arbetsschemat ställa frågor till representanter för Stadsbacken 
AB. 
 
Frågor ställs av: 
 
Lars Persson (fp) – om koncernbidrag samt om kommunfullmäktiges 
uppdrag den 31 mars 2003, § 77, till Stadsbacken AB att utreda breddat 
ägande av kraftvärmeverksamheten  
 
Åsa Möller (m) samt därefter av Reinhold Hellgren (c) – om uppdraget 
att utreda breddat ägande av kraftvärmeverksamheten  
 
Lars Hillerström (mp) – om kommunen kan gå ur ägandet av 
kraftvärmeverksamheten 
 
Olle Åkerlund (s) – om hur Stadsbackenkoncernen arbetar med 
policydokument och liknande dokument som antas av kommun-
fullmäktige  
 
Per-Richard Molén (m) – om att det är kommunfullmäktige som skall 
fatta beslut om breddat ägande av kraftvärmeverksamheten och att 
därför inga avtal kan skrivas innan dess 
 
Claes Stockhaus (v) – om betydelsen av ”breddat ägande” såsom det 
anges i uppdraget 
 
Reinhold Hellgren (c) – om att breddat ägande inte kan betyda 
försäljning 
 
Cirka klockan 14.25 förklarar ordföranden att dagens utfrågning är 
avslutad. Han tackar ledamöterna för de frågor som har ställts samt 
ordföranden Lars-Erik Nyberg (s) och verkställande direktören Lars 
Dysholm i Stadsbacken AB för de svar som har lämnats. 
 
- - - -   
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Debatt 
 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 24 november 2003 hålls 
enligt fullmäktiges arbetsschema en temadebatt om integrationsfrågor. 
 
Först hålls ett inledningsanförande av João Pinheiro (s), ordförande i 
nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration. 
 
Härefter följer anföranden av: 
 
Habib Effati (v) 
Mikael Gäfvert (m) 
Sigge Godin (fp) 
Reinhold Hellgren (c) 
Berit Andersson (kd) 
Sverker Ottosson (mp) 
 
Inlägg görs av: 
 
Fredd Sandberg (s) 
Eva Lohman (m) 
Mésud Shakely (fp) 
Maria Lilja (fp) 
Lars Persson (fp) 
Åsa Möller (m) 
Anna Westin (fp) 
Ewa Back (s) 
Margareta Johansson (s) 
Martin Johansson (s) 
Bertil Lindström (m) 
Berit Andersson (kd) 
Christer Berglund (s) 
Sverker Ottosson (mp) 
Roland Grafström (s) 
K Lennart Andersson (s) 
Jan Sundin (v) 
Hans Lennart Wormbs (m) 
João Pinheiro (s) 
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Per Östberg, integrationsavdelningen, svarar på några av de frågor som 
ställts av ledamöterna. 
 

Cirka klockan 16.20 förklarar ordföranden att dagens debatt om 
integrationsfrågor är avslutad. 
 
- - - -  
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 Dnr 328/03  214 

§ 137 Antagande av detaljplan för Mellannorrlands 
Hospice, del av Sidsjö 2:1 vid Sidsjön 
 
Bakgrund 
Stadsbyggnadskontoret har den 8 april 2003 upprättat ett förslag till 
detaljplan för Mellannorrlands Hospice, del av Sidsjö 2:1 vid Sidsjön. 
 
Detaljplaneförslaget har varit utställt från den 19 maj till den 16 juni 2003. 
 
Stadsbyggnadsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 19 augusti,  
§ 177, att ställa sig bakom förslaget och överlämna det till 
kommunfullmäktige för antagande. 
 
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 29 september 
2003, § 126, att bordlägga ärendet till nästa sammanträde. Kommun-
fullmäktiges planerade sammanträde i oktober 2003 ställdes in. 
 
Beslutsunderlag 
* Kommunfullmäktiges protokoll 2003-09-29, § 126 
* Kommunstyrelsens protokoll 2003-09-15, § 194 
* Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2003-08-22 
* Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2003-08-19 
* Detaljplan för Mellannorrlands Hospice 2003-04-08 
 
Överläggning och yrkanden 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 24 november 2003 yrkar  
Anna Westin (fp), K Lennart Andersson (s), Berit Andersson (kd), Habib 
Effati (v), Mikael Gäfvert (m) och Jacomina Beertema (m) bifall till 
kommunstyrelsens förslag.  
 
Lars Hillerström (mp) yrkar i första hand återremiss av ärendet för att hitta 
ett annat område vid Sidsjön som passar bättre för aktuella byggnader och 
yrkar i andra hand avslag på kommunstyrelsens förslag. Sverker Ottosson 
(mp) instämmer i dessa yrkanden. 
 
Per Richard Molén (m), Jan-Olov Sellén (c) och Claes Stockhaus (v) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag Lars Hillerströms yrkande 
om återremiss.  
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Ordföranden förklarar att det dels finns ett yrkande om återremiss, dels ett 
yrkande om bifall till kommunstyrelsens förslag och ett avslagsyrkande 
som framställts som ett andrahandsyrkande till yrkandet om återremiss.  
 
Ordföranden förklarar att han först kommer att ställa proposition på om 
ärendet skall avgöras i dag eller senare och att han därefter – om det blir 
bifall till att ärendet skall avgöras idag – kommer att ställa bifall till 
kommunstyrelsens förslag mot avslag. Ledamöterna godkänner 
propositionsordningen. 
 
Vid den omröstning som följer finner ordföranden att ärendet skall 
avgöras i dag och därefter att kommunfullmäktige bifallit 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 
 
att anta upprättat förslag till detaljplan för Mellannorrlands Hospice, del 
av Sidsjö 2:1 vid Sidsjön. 
 
- - - -  
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 Dnr 378/03  109 

§ 138 Återkoppling till motion (s) om åtgärder för att 
få bort rasistiska och nazistiska symboler och 
budskap från kommunens lokaler m.m. 
 
Bakgrund 
Den socialdemokratiska fullmäktigegruppen har i en motion daterad 19 
december 1995 föreslagit: 
 
att kommunfullmäktige fastslår att nazistiska och rasistiska 
symboler och budskap är förbjudna enligt svensk lag och därför 
inte kan accepteras inom kommunens offentliga lokaler som t.ex. 
skolor och fritidsgårdar, 
att de anställda inom kommunen uppmanas att påpeka för 
personer med dessa symboler på sig som vistas inom kommunens 
lokaler, varför dessa symboler inte kan accepteras, 
att kommunfullmäktige uppmanar föreningar, organisationer och 
näringsidkare inom kommunen att följa motionens intentioner. 
 
Vid ungefär samma tid med motionen föreslog Justitiedepartementet i 
en promemoria att lagen om förbud mot politiska uniformer skulle upp-
hävas och ersättas med en ny bestämmelse i brottsbalken, (Ds 1996:33). 
 
Med anledning av ett eventuellt ändrat rättsläge beslutade kommun-
fullmäktige vid sin behandling av motionen den 16 september 1996,  
§ 327, bl.a. att kommunstyrelsen skulle återkomma till kommunfull-
mäktige med förslag till ett lokalt beslut som kan vara lämpligt med 
anledning av den föreslagna nya lagstiftningen mot nazistiska och 
rasistiska symboler. 
 
Juristenheten vid kommunstyrelsekontoret har lämnat en redogörelse 
om det då aktuella lagstiftningsärendet och om utvecklingen av rätts-
praxis. I skrivelsen konstateras att lagstiftningen inte har ändrats. 
Ärendet bör därför anses vara avslutat. 
 
Beslutsunderlag 
* Kommunstyrelsens protokoll 2003-10-13; § 225 
* Finansutskottets protokoll 2003-10-07, § 290 
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-09-09 
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Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 
 
att med godkännande av lämnad redogörelse lägga ärendet till 
handlingarna. 
 
- - - -  
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Dnr 232/02 289 

§ 139 Samordning mellan Studentbostäder i 
Sundsvall AB och Mitthem AB 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige behandlade den 16 juni 2003, § 114, ärendet 
Fastighetsstrategi för Sundsvalls kommun. Kommunfullmäktige 
beslutade bl.a. att uppdra till Stadsbacken AB att senast den 1 
november 2003 föreslå en samordning med en konsekvensanalys av 
fastighetsförvaltning och administration i Mitthem AB och 
Studentbostäder i Sundsvall AB (StuBo). 
 
Stadsbacken AB har i en skrivelse den 6 oktober 2003 och som är ställd 
till kommunstyrelsen, redovisat det uppdrag som bolaget fick av 
kommunfullmäktige i juni 2003. 
 
I skrivelsen redovisas nuläget vid en samordning, ett förslag till 
samordning och konsekvenserna av förslaget. Stadsbacken AB föreslår 
att samordningen mellan Mitthem AB och StuBo sker genom att StuBo 
inordnas som helägt dotterbolag till Mitthem AB. Eftersom 
Stadsbacken AB anser att StuBo skall vara ett helägt dotterbolag till 
Mitthem AB föreslås även att kommunens ägarandel i StuBo bör 
överföras till Mitthem AB. Kommunen äger i dag 9 % av aktierna i 
StuBo. 
 
I skrivelsen anges att motiven för en samordning är främst ekonomiska 
och det sägs att StuBo:s ekonomi urholkats efterhand. Det påtalas 
vidare att det är viktigt att ta tillvara de mervärden som StuBo skapat 
med en bra boendeservice och uppfattningen att Sundsvall är en 
attraktiv studentstad ur boendesynpunkt. 
 
Stadsbacken AB säger i skrivelsen att bolaget avstår från att precisera 
kostnadsbesparingar i belopp, men anger att samordningen kommer att 
ge ett bättre resursutnyttjande. 
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Kommunstyrelsekontoret har i en skrivelse den 4 november 2003 
föreslagit en kompletterande att-sats för att ha möjlighet att på ett enkelt 
sätt kunna hantera frågor av det mer praktiska slaget som kan uppkomma 
under verkställandet av beslutet och att kommunstyrelsen därför bör ges i 
uppdrag att vidta de åtgärder som i övrigt kan krävas vid försäljningen av 
kommunens aktier i StuBo till Mitthem AB. 
 
Beslutsunderlag 
* Kommunstyrelsens protokoll 2003-11-10, § 241 
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-11-04 
* Finansutskottets protokoll 2003-10-21, § 309 
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-10-15 
* Stadsbacken AB:s skrivelse 2003-10-06 
* Kommunstyrelsekontorets rapport om ”Effekter av att samordna StuBo 

med Mitthem”, 2003-03-18, reviderad 2003-04-02 
* Studentbostäders skrivelse 2003-05-17 
* Studentkårens skrivelse 2003-04-15. 
 
Överläggning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 24 november 2003 yrkar  
Ewa Back (s) bifall till kommunstyrelsens förslag. I detta instämmer  
Lars Persson (fp) och Habib Effati (v). 
 
Per-Richard Molén (m) har frågor om till vilket bokfört värde som StuBo 
skall överföras till Mitthem AB.  
 
Reinhold Hellgren (c) framför kritik på hur frågan hanterats och att inga 
besparingar redovisas i förslaget. Han yrkar avslag på kommunstyrelsens 
förslag och att StuBo i stället åläggs ett sparbeting på 500 000 kronor till 
år 2006. 
 
Lars Hillerström (mp) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag med 
hänsyn till studenternas positiva bild av StuBo. 
 
Åsa Möller (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt att ett 
tillägg görs med ytterligare en att-sats med följande lydelse: att ge 
Stadsbacken AB i uppdrag att se över StuBo:s ekonomi och göra de 
justeringar som behövs på sådant sätt att det bokförda värdet avspeglar det 
verkliga värdet. 
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Ordföranden förklarar att han först kommer att ställa fråga på bifall till 
kommunstyrelsens förslag och på avslag. Om avslagsyrkandet vinner 
kommer därefter tilläggsyrkandet om sparbeting för StuBo att behandlas. 
Om det blir bifall till kommunstyrelsens förslag kommer därefter kommer 
kommunstyrelsens förslag att ställas mot kommunstyrelsens förslag med 
det tillägg som Åsa Möller yrkat. Den föreslagna propositionsordningen 
godkännes av ledamöterna. 
 
Ordföranden, som finner att kommunfullmäktige bifallit kommunstyrelsen 
i den första delen av omröstningen, förklarar att han kommer att ställa det 
ursprungliga förslaget från kommunstyrelsen mot kommunstyrelsens 
förslag med yrkat tillägg om en ny att-sats, och uttalar att den att-satsen i 
så fall bör bli att-sats nummer två. Ledamöterna godtar ordförandens 
förslag. 
 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med Åsa 
Möllers förslag, dvs. i enlighet med kommunstyrelsens förslag jämte ett 
tillägg om uppdrag till Stadsbacken AB. 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att uppdra till Stadsbacken AB att inordna Studentbostäder i Sundsvall 
AB (StuBo) som dotterbolag till Mitthem AB från och med den 1 
januari 2004 i enlighet med skrivelse den 6 oktober 2003 från 
Stadsbacken AB; 
 
att ge Stadsbacken AB i uppdrag att se över Studentbostäder i 
Sundsvall AB ekonomi och göra de justeringar som behövs på sådant 
sätt att det bokförda värdet avspeglar det verkliga värdet; 
 
att sälja kommunens innehav av aktier i Studentbostäder i Sundsvall 
AB till Mitthem AB; 
 
att överföringarna sker till bokförda värden; 
 
att uppdra till kommunstyrelsen att vidta de åtgärder i övrigt som 
erfordras vid försäljningen av kommunens innehav av aktier i 
Studentbostäder i Sundsvall AB till Mitthem AB; samt 
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att nuvarande styrelse i Studentbostäder i Sundsvall AB sitter kvar till 
bolagsstämman och att Mitthem AB:s styrelse väljs som ny styrelse för 
Studentbostäder i Sundsvall AB från och med bolagsstämman samt att 
Studentkåren erbjuds en adjungerad plats i styrelsen för Studentbostäder i 
Sundsvall AB. 
 
- - - -   
Sigge Godin (fp), Kim G. Ottosson (v) och Fredd Sandberg (s) deltar inte i 
handläggningen av ärendet. Lars-Erik Nyberg (s) och Per Richard Molén 
(m) deltar inte i beslutet. Vid beslutstillfället ersätts Kim G. Ottosson (v) 
av Niklas Högdahl (v) och Fredd Sandberg (s) av Sven-Erik Dahlberg (s) 
medan det saknas ersättare för Sigge Godin (fp), Lars-Erik Nyberg (s) och 
Per-Richard Molén (m). 
 
Mot beslutet anmäler c-gruppen reservation, nämligen Yvonne Flodén, 
Jeanette Fors, Mats Melin, Hans Forsberg Svensson, Reinhold Hellgren, 
Linnéa Kjellman och Jan Olov Sellén till förmån för eget yrkande. 
- - - -  
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 Dnr 409/03  619 

§ 140 Skolplan för Sundsvalls kommun 
 
Bakgrund 
Skolplanen för Sundsvalls kommun fastställdes av kommunfullmäktige 
den 15 november 1999, § 195. Planen gäller för åren 2000-2003. 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslog vid sitt sammanträde den 24 
september 2003, § 73, att skolplanens giltighetstid ska förlängas fram till 
den 30 juni 2004. Bakgrunden är dels att det pågår flera nationella 
utredningar om skolverksamheten vilket förväntas påverka skolans 
framtida utformning, dels att nämnden vill att förankringen av den nya 
skolplanen ska vara bredare. 
 
Beslutsunderlag 
* Kommunstyrelsens protokoll 2003-11-10, § 242 
* Finansutskottets protokoll 2003-10-21, § 310 
* Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2003-09-24, § 73 med  
barn- och utbildningskontorets skrivelse 2003-10-13 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 
 
att nuvarande skolplan skall gälla fram till den 30 juni 2004. 
 
- - - -   
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 Dnr 525/02  406 

§ 141 Uppföljning av viktbaserad taxa för 
hushållsavfall 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige fastställde den 27 januari 2003 en ny taxa för 
hushållsavfall. Taxan är delvis viktbaserad med en fast del på 85 % och 
en rörlig del på 15 %. Taxan började gälla från den 1 april 2003. 
Samtidigt som kommunfullmäktige fastställde taxan beslutades att en 
uppföljning av taxan ska ske efter 6 månader. 
 
Reko Sundsvall AB, som har uppdraget att företräda kommunen mot 
kunder och entreprenörer, har gjort en utvärdering av införandet av den 
viktbaserade taxan. 
 
Medelvikten för villakunder har varit 6,3 kg hushållsavfall/vecka. 
Beräknad vikt i förslaget till taxa för 2003 var 7,5 kg/vecka. 
 
För flerfamiljshuskunder har medelvikten varit 6,6 kg/lgh och vecka. 
Beräknad vikt i taxeförslaget 2003 var 5,7 kg/lgh och vecka. 
 

Insamlingen av tidningar och förpackningar har ökat med 26,9 % i en 
jämförelse mellan september månad 2002 och september månad 2003. 
 
Mängden hushållsavfall till avfallsanläggningen har minskat med 10 %, 
efter införandet av vikttaxa. Däremot har mängden grovsopor och farligt 
avfall ökat i jämförelse med vad som budgeterades. 
 
Beslutsunderlag 
* Kommunstyrelsens protokoll 2003-11-10, § 239 
* Finansutskottets protokoll 2003-11-04, § 320 
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-10-28 
* Reko Sundsvall AB:s skrivelse 2003-10-20 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 
 
att lägga uppföljningen av viktbaserad taxa för hushållsavfall till 
handlingarna; samt 
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att en förnyad uppföljning görs under hösten 2004 och att vid 
redovisningen av denna även eventuella förslag till ändringar presenteras. 
 
- - - -  
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 Dnr 432/03  406 

§ 142 Förslag till taxa för hushållsavfall för 2004 
 
Bakgrund 
Sundsvalls kommun är ansvarig för insamling och behandling av 
hushållsavfall i kommunen. Reko Sundsvall AB, som har uppdraget att 
företräda kommunen mot kunder och entreprenörer, har utarbetat 
förslag till justering av taxan för hushållsavfall i Sundsvalls kommun. 
 
Reko föreslår en generell procentuell ökning av de olika delarna i taxan 
med totalt (3+2=) 5 %. 
 
För att kompensera ökade insamlingskostnader och ökade mängder 
grovsopor föreslås en procentuell höjning av taxan med 3 %. 
 
För en avsättning till gamla deponier med cirka 1 Mkr/år föreslås en 
procentuell höjning av taxan med 2 %. 
 
Beslutsunderlag 
* Kommunstyrelsens protokoll 2003-11-10, § 240 
* Finansutskottets protokoll 2003-11-04, § 321 
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-10-28 
* Reko Sundsvall AB:s skrivelse 2003-10-28 
 
Överläggning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 24 november 2003 yrkar  
Ewa Back (s) bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Åsa Möller (m) yrkar att taxan höjs med 3 % på den rörliga delen. Hon 
anser att kostnaderna för deponier inte skall belasta dagens kunder och 
motsätter sig därför den föreslagna höjningen om 2 % för avsättning till 
gamla deponier. 
 
Lars Hillerström (mp), Annelie Luthman (fp), Hans Brynielsson (kd) och 
Reinhold Hellgren (c) yrkar att taxan höjs med 3 % för att kompensera 
ökade insamlingskostnader m.m. De fyra ledamöterna motsätter sig den 
föreslagna höjningen om 2 % för avsättning till gamla deponier. 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

 2003-11-24 20 
 

Ordföranden ställer proposition på de tre yrkandena mot varandra, dvs. 
- Bifall till kommunstyrelsens förslag, Ewa Back (s). 
- Åsa Möllers yrkande om höjning med 3 % på endast den rörliga delen 
- Lars Hillerströms (mp) m.fl. yrkande om höjning med 3 % för ökade 

insamlingskostnader m.m. 
 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige har bifallit kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 
 
att fastställa taxa för hushållsavfall för Sundsvalls kommun att gälla från 
och med den 1 januari 2004. 
 
- - - - 
Mot beslutet anmäler m-gruppen reservation, nämligen Mikael Gäfvert, 
Jacomina Beertema, Eva Lohman, Bertil Lindström, Per Wahlberg, Åsa 
Möller, Andreas Jonsson och Hans Lennart Wormbs till förmån för eget 
yrkande.  
 
Vidare anmäls reservation mot beslutet av fp-gruppen, nämligen Sigge 
Godin, Pär Hammarberg, Maria Lilja, Anna Westin, Göte Stenlund, 
Lars Persson, Mésud Shakely, Ewabritt Zetterlund, Ingeborg Wiksten 
och Annelie Luthman, av c-gruppen, nämligen Yvonne Flodén, Jeanette 
Fors, Mats Melin, Hans Forsberg Svensson, Reinhold Hellgren, Linnéa 
Kjellman och Jan Olov Sellén, av kd-gruppen, nämligen Bertil 
Hörnqvist, Karl-Erik Lundin, Birgitta Rönnquist, Hans Brynielsson och 
Berit Andersson, och av mp-gruppen, nämligen Lars Hillerström, 
Kerstin Bagge, Ingrid Möller och Sverker Ottosson. 
 
- - - - 
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 Dnr 275/03  030 

§ 143 Yttrande över motion (s) om användningen av 
betalkort hos lantbrevbärare och hos Svensk 
Kassaservice 
 
Bakgrund 
Göran Loviken (s) har i en motion daterad den 26 maj 2003 föreslagit att 
kommunfullmäktige ska besluta att ge kommunstyrelsen i uppdrag att 
kontakta Posten om att i Sverige godkända betalkort inom en mycket snar 
framtid bör gälla som betalmedel hos lantbrevbärare och hos Svensk 
Kassaservice. 
 
Den socialdemokratiska fullmäktigegruppen beslutade den 26 maj 2003 
att anta motionen så som sin egen. 
 
Motionen har beretts av kommunstyrelsekontoret. Regeringen har tillsatt 
en särskild utredare med uppdrag att utreda ny reglering av 
postverksamhet samt behov av statliga insatser för den grundläggande 
kassaservicen. Utredningen ska vara klar den 1 maj 2004. 
Kommunstyrelsekontoret anser att en uppvaktning av kommunen hos 
Svensk Kassaservice inte kommer ge det resultat som eftersträvas i 
motionen. Däremot bör de brister som motionen pekar på i nuvarande 
kassaservice förmedlas till den särskilda utredaren med krav på åtgärder. 
 

Beslutsunderlag 
* Kommunstyrelsens protokoll 2003-11-10, § 243 
* Finansutskottets protokoll 2003-11-04, § 324 
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-10-27 
* Socialdemokraternas motion 2003-05-26 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 
 

att avslå motionen; samt 
 

att uppdra åt kommunstyrelsen att förmedla de i rubricerade motion 
påtalade bristerna i nuvarande tjänster från Svensk Kassaservice till den 
särskilda utredaren av post- och kassaserviceområdet. 
 
- - - -   
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 Dnr 465/02  030 

§ 144 Yttrande över enskild motion (m) om hur vi 
löser behovet av verkstad på bästa sätt för 
Sundsvall 
 
Bakgrund 
Per Wahlberg (m) lämnade den 7 oktober 2002 in en motion ”angående 
om hur vi löser behovet av verkstad på bästa sätt för Sundsvall”. Han 
yrkar: 
 
att en översyn av de totala verkstadskostnaderna för Sundsvalls 
kommun genomförs, och 
att kommunens verkstadsresurser samordnas. 
 
I motionen sägs att både fastighetskontoret och Kultur & Fritid bedriver 
verkstäder, men att kommunen skulle vinna på att ha en samordnad 
verksamhet. 
 
I oktober 2002 remitterades motionen till barn- och utbildningsnämnden, 
socialnämnden, stadsbyggnadsnämnden, miljönämnden, kulturnämnden 
och fastighetsnämnden för yttrande. 
 
Beslutsunderlag 
* Kommunstyrelsens protokoll 2003-11-10, § 244 
* Finansutskottets protokoll 2003-11-04, § 325 
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-10-28  
* Per Wahlbergs motion till kommunfullmäktige 2002-10-07 
* Fastighetsnämndens protokoll 2003-04-23 
* Fastighetskontorets skrivelse 2003-04-02 
* Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2003-06-05 
* Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2003-06-03 
* Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2003-04-29 
* Socialnämndens protokoll 2003-08-27 
* Socialtjänstens skrivelse 2003-08-08 
* Miljönämndens protokoll 2003-04-09 
* Miljökontorets skrivelse 2003-03-24 
* Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2003-04-29 
* Kultur & Fritids skrivelse 2003-04-02 
* Barn- och utbildningskontorets skrivelse 2003-08-26 
* Skrivelse från Anders Edström, Sundsvalls Gymnasium, 2003-02-14 
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Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 
 
att motionen skall anses besvarad med hänsyn till att den dels behandlats i 
en av de 17 utredningarna i budgetprocessen 2004-2006 – Utredning om 
samlad verkstadsverksamhet, 2003-09-13 – dels kommer att innefattas i 
den utvidgade utredning som finansutskottet den 21 oktober 2003, § 300, 
beslutade om. 
 
- - - -   
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§ 145 Valärenden 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige utsåg den 16 december 2002 Jenny Sjödin (fp) 
som ersättare i valnämnden. Eftersom hon inte hade fyllt 18 år var hon 
inte valbar, vilket konstaterades vid kommunfullmäktigesammanträdet 
den 31 mars 2003. Enligt uppgift är hon numera inte skriven i kommu-
nen varför ersättare i valnämnden skall utses. 

 
Märta Svensson (c) avsäger sig uppdragen som ersättare i 
socialnämnden och ersättare i kommunfullmäktige. 

 
Inger Paulsson (mp) avsäger sig uppdraget som ersättare i 
kommunstyrelsen. 
 
José Pantigoso (s) avsäger sig uppdraget som ersättare i miljönämnden. 

 
Kommunfullmäktige har i ett tidigare ärende denna dag, § 139, beslutat 
att den sittande styrelsen för Studentbostäder i Sundsvall AB skall 
ersättas av den styrelse som företräder Mitthem AB. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anteckna att förslag till ersättare (fp) i valnämnden lämnas senare; 

 
att anteckna att förslag till fyllnadsval efter Hans Wiklund (fp) som 
ledamot i fastighetsnämnden och ledamot i Utveckling Sundsvall AB 
lämnas senare; 
 
att anteckna att förslag till fyllnadsval efter Christer Andersson (s) som 
ledamot i kulturnämnden lämnas senare; 

 
att anteckna att förslag till fyllnadsval efter Anneli Fryksell (v) som 
ersättare i nämnden för arbete, vuxenutbildning och integration och 
som ersättare för ombud i Kommunförbundet Västernorrland 
(Länsförbund) lämnas senare; 
 
att till ny nämndeman i Sundsvalls tingsrätt efter Eva Lundgren (m) för 
återstående del av valperioden utse Sara Olofsson (m), Tallvägen 9 A, 
854 66 Sundsvall; 
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att bifalla Märta Svenssons (c) avsägelse av uppdragen som ersättare i 
socialnämnden och ersättare i kommunfullmäktige; 
 
att till ny ersättare i socialnämnden efter Märta Svensson (c) för 
återstående del av valperioden utse Harriet Edin (c), Torggatan 7, 
852 32 Sundsvall; 
 
att hos länsstyrelsen hemställa om röstsammanräkning för att utse ny 
ersättare kommunfullmäktige för centerpartiet; 
 
att bifalla Inger Paulssons (mp) avsägelse av uppdraget som ersättare i 
kommunstyrelsen; 
 
att till ny ersättare i kommunstyrelsen efter Inger Paulsson (mp) för 
återstående del av valperioden utse Ingrid Möller (mp), Gränsgatan 7 
Bv, 852 38 Sundvall; 
 
att bifalla José Pantigosos (s) avsägelse av uppdraget som ersättare i 
miljönämnden; samt 
 
att anteckna att förslag till fyllnadsval efter José Pantigoso (s) som 
ersättare i miljönämnden lämnas senare; samt 
 
att kommunfullmäktige – med ändring av beslut 2003-03-31, § 80 – för 
tiden från ordinarie bolagsstämma 2004 till och med ordinarie 
bolagsstämma 2007 utser representanter i Studentbostäder i 
Sundsvall AB, 556531-6030, enligt följande 
 
Styrelsen 
 
Ledamöter (5 personer) 
Sandberg, Fredd (s), Torsdagsvägen 42, 863 34 Sundsbruk 
Ottosson, Kim G. (v), Östanskär 172, 860 40 Indal 
Östlund, John, Tornvägen 2, 865 33 Alnö 
Molén, Per-Richard (m), Wallerstedtsgatan 3, 856 41 Sundsvall 
Godin, Sigge (fp), Kaptensgatan 7, 852 38 Sundsvall 

 
Ordförande: Sandberg, Fredd (s) 
Vice ordförande: Ottosson, Kim G. (v) 
 
- - - -  
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§ 146 Förslag till sammanträdesdagar för 
kommunfullmäktige år 2004 
 
Föreligger förslag till sammanträdesdagar för kommunfullmäktige år 
2004. 
 
Kommunfullmäktige fastställer följande sammanträdesdagar: 
 
26 januari, 23 februari, 29 mars, 26 april, 24 maj, 21 juni, 27 
september, 25 oktober, 29 november och 20 december. 
 
- - - -   
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 Dnr 428/03  031 

§ 147 Interpellation till kommunstyrelsens 
ordförande Ewa Back (s) från Reinhold Hellgren (c) 
om de ledande tjänstemännens roll i kommunen 
 
Med kommunfullmäktiges medgivande framställer Reinhold Hellgren 
(c) den 24 november 2003 en interpellation till kommunstyrelsens 
ordförande Ewa Back (s) om de ledande tjänstemännens roll i 
kommunen. Interpellationen avslutas med följande frågor: 
 
�� Är det rimligt att kommunens ledande tjänstemän ska driva 

opinionsbildning i media? 
�� Vilken policy har du och ditt parti när det gäller rollfördelning 

mellan politiker och tjänstemän? 
 
Kommunstyrelsens ordförande (s) besvarar omgående interpellationen. 
Det skriftliga svaret finns redovisat i handlingarna till den utdelade 
tilläggslistan. 
 
Efter inlägg av interpellanten och svarande förklaras den delen av 
interpellationsdebatten vara avslutad. 
 
Därefter görs inlägg av 
 
Pär Hammarberg (fp) 
 
Jacomina Beertema (m) 
 
Christer Berglund (s) 
 
Reinhold Hellgren (c) 
 
Hans Lennart Wormbs (m) 
 
Härefter förklarar ordföranden interpellationsdebatten vara avslutad. 
 
- - - -   
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 Dnr 325/03, 352/03  102 
 

§ 148 Anmälan av länsstyrelsens 
röstsammanräkningsprotokoll för efterträdarval i 
kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar att till sina handlingar lägga 
länsstyrelsens röstsammanräkningsprotokoll den 15 oktober 2003 
utvisande följande: 
 
Ny ersättare för Arbetarepartiet-socialdemokraterna efter Beatrice 
Einarsson är Therese Nyhman. 
 
Ny ersättare för Vänsterpartiet efter Anneli Fryksell (Dhanjal) är Ulla 
Norlander. 
 
- - - -   
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 Dnr 469/03  031 

§ 149 Interpellation till kommunstyrelsens vice 
ordförande Christer Berglund (s) från Sverker 
Ottosson (mp) om tjänstebilar med förnybart 
bränsle 
 
Med kommunfullmäktiges medgivande framställer Sverker Ottosson 
(mp) den 24 november 2003 en interpellation till kommunstyrelsens 
vice ordförande Christer Berglund (s) om tjänstebilar med förnybart 
bränsle. Interpellationen avslutas med följande fråga: 
 
�� Ämnar du verka för att Sundsvall handlar in enbart fordon som 

drivs med förnybart bränsle såsom etanol? 
 
Noteras att kommunstyrelsens vice ordförande Christer Berglund (s) 
kommer att besvara interpellationen vid ett kommande sammanträde. 
 
- - - -   
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§ 150 Fråga till K Lennart Andersson (s) från Eva 
Lohman (m) om vägbelysning 
 
Med kommunfullmäktiges medgivande framställer Eva Lohman (m) 
den 24 november 2003 fråga till stadsbyggnadsnämndens ordförande 
K Lennart Andersson (s) om människor i ytterområdena kommer att få 
ha sin vägbelysning tänd i vinter. 
 
K Lennart Andersson (s) besvarar frågan omgående. 
 
- - - -  
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