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Tid 
Ajournering 

Kl. 13.00 – 16.25 
Kl. 15.05 – 15.30 

Plats Kommunfullmäktigesalen i kommunhuset, Norrmalmsgatan 4 

Beslutande Närvarande ledamöter och ersättare enligt bilaga 1 

Sekreterare Karin Nyman 

Justeras 2008-05-05 

  

Underskrifter sekr. Karin Nyman 

  

 ordf. Marianne Sjöblom  

  

 just. Roger Johansson Diana Kapitanska 

  

 Protokollet omfattar §§ 334 – 348 

  

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

Kommunfullmäktige 
 
Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum 

2008-04-28 2008-05-05 2008-05-06 
Protokollet finns tillgängligt på Internet (www.sundsvall.se) eller hos 

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

2008-05-28  Karin Nyman 
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§ 334 Justering 

Att jämte ordföranden Marianne Sjöblom eller 2:e vice ordföranden 
João Pinheiro justera dagens protokoll utses Roger Johansson och 
Diana Kapitanska med Ulla-Britt Lagergren och Jan-Olof Lampinen 
som ersättare. 

 

– – – – 
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§ 335 Information från kommundirektören 
Kommundirektören informerar om aktuella frågor:  
 

Uppföljning av elektroniskt fakturahanteringssystem 
Motiven för att införa ett elektroniskt fakturahanteringssystem var 
bland annat en besparing på 3 mkr per år, att kontrollen av fakturorna 
skulle bli bättre, momslyft på rätt månad, samt minskat antal bokför-
ingsordrar. Utvärderingen visar att antalet bokföringsordrar har ökat, 
momsen lyfts i genomsnitt 10 dagar tidigare, fler fakturor än tidigare 
betalas för sent. Rationaliseringarna har därmed blivit mindre än väntat. 
Processen behöver utvecklas och ekonomisamrådet har i uppdrag att 
utarbeta en handlingsplan eller åtgärdslista.  

Projekt Effektivare Inköp i Sundsvalls kommun 
Hur kan Sundsvalls kommunkoncern effektivisera sina inköp på 2 
miljarder? Kan vi hålla emot de kraftiga prisökningarna? Projektet 
pågick under det sista halvåret 2007 och i januari 2008 påbörjades 
förbättringsarbetet som bland annat innebär att det utses en inköps-
samordnare på varje förvaltning och styrgrupper inom strategiskt 
viktiga områden. Även en del förändringar föreslås ske inom uppfölj-
ningsområdet. Tid för all nyttohemtagning beräknas till slutet av år 
2012. 
 

– – – – 
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Dnr 16/08  032 

§ 336 Allmänhetens frågestund 
Ordföranden förklarar att fyra skriftliga frågor inlämnats till presidiet 
inför allmänhetens frågestund. Om frågan inte ställs till någon särskild 
ledamot i fullmäktige, kommer svar att lämnas av den ledamot som 
presidiet finner lämplig. 
 
• Rolf Hellmén frågar vad Anita Bdioui anser om en gemensam 

kraftsamling och positivare attityd partierna emellan, mot bakgrund 
av att Sundsvalls kommun bedöms som en av Sveriges fattigaste i 
en artikel i Expressen. 

Anita Bdioui (s), kommunstyrelsens ordförande, svarar att hon inte läst 
artikeln i Expressen, men dementerar uppgiften att Sundsvalls kommun 
är fattig. Hon framhåller också att det i många avseenden sker samråd 
och samarbete över partigränserna, särskilt vad gäller de strategiska 
frågorna. 
 
• Tommy Jansson frågar hur Sundsvalls kommun, via räddnings-

tjänsten, kan betala 100 miljoner kronor varje år till Timrå kommun 
för det gemensamma räddningstjänstförbundet. Speciellt nu när 
Timrå kommun vänt sig från Sundsvall i regionfrågan. 

K Lennart Andersson (s), Räddningstjänstförbundets ordförande, svarar 
att samarbetet mellan Timrå och Sundsvall startade för att kunna nyttja 
skattemedlen så effektivt som möjligt. Idag betalar invånarna i Timrå 
920 kronor per invånare och år, medan Sundsvalls invånare betalar 704 
kronor för den gemensamma räddningstjänsten. Han framhåller vikten 
av samverkan och samarbete, och ifrågasätter starkt riktigheten i 
summan 100 miljoner som Tommy Jansson hänvisar till. 
 
• Birgit Andersson frågar om socialnämndens ordförande känner till 

att socialtjänsten fått en anmälan från Neurologiskt Handikappades 
Riksförbund om otillgänglig handikapptoalett och brister på 
parkering vid Kristinelunds Servicehus. Varför har detta inte 
åtgärdats? Vem är tillgänglighetsansvarig på Socialnämnden? 

Lena Österlund (s), socialnämndens ordförande, svarar att hon inte 
känner till anmälan, men att fastighetskontoret håller på att åtgärda 
problemen med toaletten. Socialförvaltningen har ingen särskild person 
som är tillgänglighetsansvarig, men förvaltningen har kontinuerliga 
träffar med fastighetskontoret där byggfrågor diskuteras. 
 
• Kjell Jacobsson undrar vilken prioritering kommunledningen 

kommer att göra inför de stora investeringarna som planeras i 
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Sundsvall. Han uttrycker sin förhoppning att nedgrävningen av 
järnvägen prioriteras först. 

Anita Bdioui (s), kommunstyrelsens ordförande, svarar att 
infrastrukturinvesteringar är viktiga och att prioriteringarna kommer att 
göras i budgetförslaget som presenteras den 13 maj. Hon påpekar också 
att andra aktörer, som till exempel regeringens infrastrukturproposition, 
påverkar satsningarna. 
 
Ordföranden konstaterar därefter att det inte finns fler frågor från 
allmänheten. 
 
– – – – 
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Dnr 17/08  032 

§ 337 Korta frågor - korta svar 
 
• Berit Andersson (kd) frågar om hotade fiskarter, som till exempel 

torsk, förekommer i de kommunala köken. 
K Lennart Andersson (s), ordförande i fastighetsnämnden, svarar att 
nämnden har behandlat frågan och varit i kontakt med 
upphandlingsenheten. Kommunen köper inte in fisk av hotade arter. 
Det köps dock fortfarande torsk från vatten som inte anses hotade, men 
detta kommer att upphöra efterhand som avtalen löper ut. 
 
• Roland Grafström (s) frågar om alliansen vill sälja ut Mitthem. 
Magnus Sjödin (m) svarar, för moderaternas del, ja på frågan. 
 
• Bertil Hörnqvist (kd) frågar varför motionen om att starta ett 

språkvårdsprojekt i Sundsvalls kommun inte besvarats ännu. Den 
remitterades för yttrande senast den 8 augusti 2005. 

Anita Bdioui (s), ordförande i kommunstyrelsen, svarar att hon tar med 
sig frågan och ber att få återkomma. 
 
• Rodney Engström (m) ställer tre frågor: 1 Vilken kontroll av 

trygghetslarmen utför kommunen. 2 Hur går det att rekrytera gode 
män nu när milersättningen tagits bort. 3 Ska verkligen 
hundlatrinerna tas bort? 

Lena Österlund (s) ordförande i socialnämnden, svarar på fråga 1 att 
trygghetslarmen kontrolleras en gång per månad. Hon säger samtidigt 
att det kan uppstå problem när vårdtagarna byter teleoperatör och att 
socialtjänsten ska gå ut med information om detta. 
Elisabeth Unander (s), ordförande i överförmyndarnämnden, svarar på 
fråga 2 att ett intensivt kampanjarbete kommer att pågå under hela året. 
Förhoppningen är att det ska bli en ”bank” av gode män. Hon säger 
också att milersättningen inte alls tagits bort; det är den generella 
ersättningen som tagits bort och ersättningen betalas numera ut mot 
kvitto. 
K Lennart Andersson (s), ordförande i fastighetsnämnden, svarar på 
fråga 3 att en förfrågan har gjorts till Reko om det behövs särskilda 
hundlatriner. Med nuvarande sophantering så fungerar det lika bra med 
vanliga papperskorgar. Han påpekar också att borttagandet av 
hundlatriner är ett tjänstemannaförslag, som ännu inte är politiskt 
behandlat. 
 
• Johnny Skalin (sd) undrar varför två av sverigedemokraternas 

motioner, från januari 2007, inte finns med på listan över ej 
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besvarade motioner, som återfinns i tilläggslistan inför dagens 
fullmäktigemöte. Motionerna rör demokratiinsyn samt upplysta 
övergångsställen. 

Anita Bdioui (s) ordförande i kommunstyrelsen svarar att hon tar med 
sig frågan och ber att få återkomma. 
 
• Habib Effati ( ) ställer två frågor: 1 Hur lång tid ska det ta att göra 

den översyn av säkerheten vid övergångsställen som var uppe i en 
motion för ett par år sedan. 2 Vid grupparbetena i samband med 
MRP-seminarierna fick han bilda grupp med sverigedemokraterna 
och de hänvisades till att sitta och arbeta i foajén. Han undrar om 
det inte finns lämpligare lokaler för sådant arbete. 

Leif Nilsson (s) ordförande i stadsbyggnadsnämnden, svarar på fråga 1 
att arbetet har påbörjats. Det finns t ex ett övergångsställe på 
Bergsgatan i Sundsvall som fått starkare belysning. Leif Nilsson 
hänvisar också till den trafikutredning som pågår. 
Anita Bdioui (s) svarar på fråga 2 att hon tar med sig påpekandet inför 
planeringen till nästa år, som utförs av tjänstemän, så att alla får 
ordentliga lokaler att arbeta i.  
 
• Lena Österlund (s) frågar, med anledning av regeringens beslut om 

ändrade skatteregler för gode män, vad Rodney Engström (m) gjort 
för att påverka regeringen i frågan. 

Rodney Engström (m) svarar att han ska ta upp frågan när tillfälle ges. 
 
• Stefan Alm (m) påpekar att IP-telefoni kan ge problem för 

trygghetslarm och undrar om det ses över om det mobila nätet kan 
användas som ett komplement. 

Lena Österlund (s) ber att få frågan skriftligt så hon kan återkomma 
med ett svar. 
 
• Johnny Skalin (sd) återkommer till frågan om sverigedemokraternas 

motion om upplysta övergångsställen. Kommer den inte att 
behandlas?  

Leif Nilsson (s) ordförande i stadsbyggnadsnämnden, ber att få 
återkomma rörande svar på motionen. 
 
– – – – 
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§ 338 ”Sverige tillgängligt 2010” 
Stadsbyggnadsnämndens ordförande Leif Nilsson (s) inleder dagens 
tema. År 2000 beslutade den dåvarande regeringen att det svenska 
samhället ska vara tillgängligt för alla år 2010. För att belysa 
situationen i Sundsvall i dag, har ett antal handikapporganisationer 
inbjudits för att ge sin bild av tillgänglighet och de funktionshindrades 
villkor. Han hälsar representanterna för handikapporganisationerna 
varmt välkomna.  

Solens IF, Britt Inger Brandström 
Dagens sammanträde inleddes med att fyra simmare från Solens IF 
tackade för det bidrag från kommunen som gjorde deras resa till OS i 
Shanghai möjlig. De är bara några av alla duktiga idrottare inom Solens 
IF. Föreningen har idag 150 aktiva idrottare och den sociala 
gemenskapen är av stor betydelse för deltagarna. Inger Brandström 
lyfter fram de problem som medlemmarna ställs inför såsom att olika 
boenden inte prioriterar att följa med dem till träningar, att färdtjänsten 
inte kommer i tid och att de behöver fler träningstider i de kommunala 
idrottsanläggningarna. 

Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU, Ann-Louise 
Magnusson 
LSS-insatser gör det möjligt för barn och ungdomar med rörelsehinder 
att ha en aktiv fritid på egen hand, utan hjälp från sina föräldrar. 1990 
skrev Sverige på FN:s barnkonvention om lika rätt och värdighet, men 
nästan 20 år senare fungerar det fortfarande inte i praktiken. 
Ann-Louise Magnusson efterlyser en dialog mellan föräldrar och 
politiker. 
Barn som inte leker vissnar! 

Hörselskadades förening, Siv Jovanoviç 
Föreningen i Sundsvall har 265 medlemmar och den verkar för att alla 
ska känna sig som en del i samhället – yngre, yrkesverksamma och 
äldre. Siv Jovanoviç påtalar de problem som hörselskadade ställs inför 
såsom hörselslingor som inte fungerar eller inte är tillgängliga, på brist 
på skrivtolkar, störande bakgrundsljud i radio och tv, utrop på 
busslinjerna. Hon betonar också behovet av utbildning för bl.a. 
vårdpersonal på äldreboenden. 

Dövas förening, Yvonne Modig 
De dövas förening är Sundsvalls äldsta handikappförening, den fyller 
90 år den 17 maj. Det är inte självklart att få tolk! Yvonne Modig 
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trodde det var ordnat till dagens möte, men så var det inte. Som tur var 
kunde Börje Bergström (s) ställa upp och tolka. Bland annat detta gör 
att de döva inte blir en del i samhället. Hörande kan lära sig tecken-
språk, men de döva kan aldrig lära sig höra! Yvonne Modig lyfter 
också fram den svåra situation som de äldre har när det inte finns 
teckenspråkskunnig personal på äldreboenden. 

Epileptikerna, Elallergikerna, Birgit Lindelöf 
Birgit Lindelöf representerar både epileptikernas och elallergikernas 
förening. Hon börjar med att tacka kommunen för de fina lokalerna 
som handikappföreningarna fått på Skepparegatan 5 i Sundsvall, men 
lyfter samtidigt fram svårigheter för de små föreningarna. Hon lämnar 
tre punkter med förslag: 1 Hjälp och stöd till de små föreningarnas 
administration. 2 Bättre neurologivård krävs i Sundsvall, politikerna 
måste påverka sina partikamrater i landstinget. 3 Elsanering bör ingå i 
kommunens bostadsanpassning. 

Neurologiskt Handikappades Riksförbund, NHR, Birgit 
Andersson 
Birgit Andersson visar en film om hur tillgängligheten för de 1 600 
rullstolsbundna i Sundsvall kan se ut – eller rättare sagt bristen på 
tillgänglighet. Beräkningar som NHR gjort visar att det skulle kosta 
100 miljoner kronor att göra Sundsvall tillgängligt. 

Synskadades Riksförening, SRF, Jan Åsberg, Håkan Vester 
Sverige ska vara tillgängligt för alla år 2010. Hur ska det som inte 
gjorts på 8 ½ år hinnas med på 1 ½ år? Jan Åsberg och Håkan Vester 
påpekar att det handikappolitiska programmet behöver kompletteras 
med en konkret handlingsplan. De lyfter också fram ledsagarservicen 
som ett mycket bra hjälpmedel – men ledsagarservice arbetar kontorstid 
och det sätter begränsningar. 

Reumatikerna, Anette Lundholm 
Goda ekonomiska förutsättningar krävs för att få den vård som hjälper 
bäst. Anette Lundholm belyser de ekonomiska problem som 
handikappade ställs inför när de inte kan arbeta och dessutom behöver 
vård som går utöver sjukhusets resurser.  

Dyslektikerna, Tomas Persson 
Dialog mellan politiker och handikapporganisationer behövs. Motioner 
om ökat stöd till dyslektiker har lämnats vid ett par tillfällen, men fler 
bra förslag på arbetssätt behöver tas fram.  
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Stadsbyggnadsnämndens ordförande Leif Nilsson (s) tackar alla 
medverkande, och framhåller vikten av samarbete mellan förvaltningar, 
kommunala bolag och verksamheter, för att tillgängligheten i samhället 
ska kunna öka. 
 
– – – – 
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Dnr 126/08  042 

 

§ 339 Årsredovisning 2007 för Kommunalförbundet 
Nordiska Kammarorkestern Sundsvall 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bevilja förbundsdirektionen i Kommunalförbundet Nordiska 

Kammarorkestern Sundsvall ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2007 enligt revisorernas förslag i revisionsberättelsen; och 

  
att fastställa årsredovisning 2007 för Kommunalförbundet Nordiska 

Kammarorkestern Sundsvall. 

Bakgrund 
Kommunalförbundet Nordiska Kammarorkestern Sundsvall har över-
lämnat sin årsredovisning för 2007 till kommunen. Sundsvalls kommun 
och Landstinget Västernorrland är medlemmar i förbundet. Kommu-
nens andel uppgår till 68 % och landstingets andel till 32 %. 
 
Resultatet uppgår till -68 tkr. Kommunalförbundets egna kapital upp-
gick till 2 514 tkr i bokslutet för 2006. 
 
Kommunalförbundets syfte är att, till gagn för invånarna i Västernorr-
lands län, bredda och berika möjligheterna till musikupplevelser av hög 
kvalité och att befästa musikverksamheten som uttrycksmedel och 
konstform. 
 
Kommunalförbundets revisorer har den 25 februari 2008 avlämnat en 
revisionsberättelse för verksamheten 2007. Revisorerna tillstyrker att 
kommunalförbundets årsredovisning fastställs och att förbundsdirek-
tionen beviljas ansvarsfrihet. 

Jäv 
Det noteras att tre ledamöter anmäler jäv i ärendet, Tommy Eriksson 
(s), Kim G Ottosson (v) och Ingeborg Wiksten (fp). 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2008-04-14, § 402 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-03-03 
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• Brev från revisorerna 2008-02-25 
• Årsredovisning 2007 för Kommunalförbundet Nordiska 

Kammarorkestern Sundsvall 
 
– – – – 
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Dnr 160/08  042 
 

§ 340 Årsredovisning 2007 för Sundsvall-Timrå 
Räddningstjänstförbund 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bevilja förbundsdirektionen i Sundsvall-Timrå Räddnings-

tjänstförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2007 enligt 
revisorernas förslag i revisionsberättelsen; och 

  
att fastställa årsredovisning 2007 för Sundsvall-Timrå Räddnings-

tjänstförbund. 

Bakgrund 
Sundsvall-Timrå Räddningstjänstförbund har överlämnat sin årsredo-
visning för 2007 till medlemskommunerna. 
 
Ändamålet med förbundet är att hålla en för Sundsvalls och Timrå 
kommuner gemensam räddningstjänst som enligt lag eller annan för-
fattning åvilar var och en av medlemskommunerna. Under 2007 har 
Sundsvalls kommun svarat för 80,75 % och Timrå kommun för 19,25 % 
av bidraget till förbundet. 
 
Årets resultat för räddningstjänstförbundet är ett överskott på 1 862 tkr. 
 
Det egna kapitalet uppgår till 11 215 tkr. Räddningstjänstförbundet har 
under 2007 uppfyllt kravet på en ekonomi i balans. 
 
Räddningstjänstförbundets revisorer har den 14 mars 2008 avlämnat en 
revisionsberättelse för verksamheten 2007. Revisorerna tillstyrker att 
fullmäktige beviljar förbundsdirektionen ansvarsfrihet. 

Jäv 
Det noteras att fem ledamöter anmäler jäv i ärendet, Per Wahlberg (m), 
Ingrid Möller (mp), Agneta Eng (s), K Lennart Andersson (s) och Claes 
Stockhaus (v). 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2008-04-14, § 403 
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• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-04-01 
• Sundsvall Timrå Räddningstjänstförbunds årsredovisning 2007 
• Revisionsrapport 2008-03-14 
 
– – – – 
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Dnr 103/08  346 
 

§ 341 Förslag till ändrade regler för uttag av 
anläggningsavgift i Taxa för allmänna VA-
anläggningar i Sundsvall 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar efter votering 
 
att godkänna de föreslagna förändringarna i §§ 5.1 c och 5.3 i Taxa 

för den allmänna VA-anläggningen i Sundsvall; 
  
att förändringen skall gälla från och med 1 maj 2008. 

Bakgrund 
Sundsvall Vatten AB har upprättat förslag till förändring av § 5.1 c och 
5.3 i Taxa för allmänna VA-anläggningar i Sundsvall. 
 
Styrelsen i Stadsbacken AB behandlat frågan vid sammanträde 13 
december 2007 och beslutat föreslå kommunfullmäktige att godkänna 
de föreslagna förändringarna. 
 
Kommunstyrelsekontoret tillstyrker förslaget till förändring av taxan. 
 
Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet den 14 april 2008 
framfördes önskemål om kompletteringar av handlingarna i ärendet. 
Kommunstyrelsen beslutade också att bjuda in Micael Löfqvist, vd för 
Sundsvall Vatten AB, till fullmäktigemötet. 

Överläggning 
Micael Löfqvist, vd för Sundsvall Vatten AB föredrar ärendet och 
besvarar de frågor som ställs. Han betonar att förändringarna i taxan 
syftar till att öka kostnadstäckningen – taxan har inte justerats på 
många år. Dessutom syftar förändringen till att ge en mer rättvis 
fördelning av kostnaderna mellan olika slag av bebyggelse. 
 
Sigge Godin (fp) anser att det är upprörande att handlingarna i ärendet 
varit så svåra att tolka. Han yrkar därför att ärendet återremitteras, för 
att ge tid för partigrupperna att diskutera den kompletterande 
information som getts muntligt vid dagens möte. Han påpekar också att 
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denna typ av ärenden borde hanteras i samband med budgeten, och inte 
mitt under löpande verksamhetsår. 
 
Mikael Gäfvert (m) tycker att fullmäktige kan gå till beslut idag, men 
påpekar samtidigt att underlagen bör vara tydligare. Han frågar också 
vad som kan anses vara en rimlig kostnad för VA-anläggning, och hur 
andra kommuner i Sverige debiterar. 
 
Micael Löfqvist svarar, med anledning av Sigge Godins påpekande, att 
olyckliga omständigheter gjort att ärendets behandling fördröjts. Som 
svar till Mikael Gäfvert svarar han att för en full kostnadstäckning 
skulle avgiften behöva vara 120-130 tkr för exempelvillan, i nu 
liggande förslag blir avgiften 110 tkr. Gemensamma principer för 
kommuner rörande redovisning av kapitalet finns inte idag – avgifterna 
kan variera mellan 25 och 225 tkr i olika kommuner. Nyligen har dock 
en handbok för gemensamma redovisningsprinciper tagits fram. 
 
Mats Mehlin (c) ställer sig bakom Sigge Godins yrkande om 
återremiss. Han menar att exempelsummorna mycket väl kunde ha 
angetts i beslutsunderlaget, även om det är MittSverige Vattens styrelse 
som lägger fast själva beloppen. 
 
Anita Bdioui (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Hon yrkar 
också att ärendet ska avgöras idag, även om hon kan instämma i att 
handlingarna borde ha kompletterats på ett bättre sätt efter 
kommunstyrelsens möte, än som nu skedde. Den muntliga föredragning 
som getts vid dagens möte ger ett fullgott underlag för beslut. 
 
Replikväxling följer med Sigge Godin (fp). 
 
Ordföranden förklarar att hon uppfattat två formella yrkanden, dels 
Sigge Godins (fp) m fl yrkande om återremiss, dels Anita Bdiouis (s) 
yrkande om att ärendet ska avgöras idag. Hon ställer yrkandena mot 
varandra och finner att ärendet ska avgöras idag.  
 
Votering begärs.   
 
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsproposition: Den 
som vill att ärendet ska avgöras i dag, röstar ja. Den som vill 
återremittera ärendet röstar nej. Vinner nej, har kommunfullmäktige 
beslutat att återremittera ärendet.  
 
Resultatet av voteringen blir 57 ja och 24 nej, se bilaga 2. 
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Kommunfullmäktige beslutar därmed efter votering att ärendet ska 
avgöras idag. 
 
Ordföranden förklarar att det endast finns ett förslag till beslut; Anita 
Bdiouis (s) yrkande om bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
förslaget.  

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2008-04-14, § 404 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-02-29, rev 2008-04-15 
 
– – – – 
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Dnr 482/07  030 
 

§ 342 Svar på enskild motion (c) om karta för 
bekvämlighetsinrättning 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motionen med motiveringen att arbetet redan pågår för att 

ta fram en ny karta. 

Bakgrund 
Anette D. Martins (c) önskar i en motion att kommunen bör ge ut en 
karta över bekvämlighetsinrättningar. 
 
Stadsbyggnadsnämnden håller just nu på att ta fram en ny Sundsvalls-
karta. Denna ska vara klar i juni 2008 och nämnden kommer att ta med 
sig önskan om att även markera allmänna toaletter på kartan. Men 
nämnden har däremot inte möjlighet att tillfråga affärerna om de vill 
markera ut sina toaletter på kartan. 
 
Kommunstyrelsekontoret konstaterar att motionärens önskan infrias 
genom att en ny karta kommer att tas fram. Men mot bakgrund av att 
arbetet redan pågick innan motionen lämnades in, och mot bakgrund av 
att affärerna i city inte kommer att finnas med på kartan föreslår 
kontoret att motionen ska avslås. 

Överläggning 
Anette D Martins (c) redogör för bakgrunden till motionen, och 
påpekar att det torde vara en enkel sak att ta kontakt med På Stan-
bolaget rörande bekvämlighetsinrättningar i affärslokaler. Kartan är en 
viktig servicefråga. Hon yrkar bifall till motionen. 
 
Leif Nilsson (s) håller med om att frågan är viktig, men påpekar att en 
karta med de offentliga bekvämlighetsinrättningarna markerade håller 
på att tas fram. Att inkludera också affärsidkarna kan erbjuda problem 
med bl a ajourhållning av kartan. Han yrkar därför bifall till 
kommunstyrelsens förslag, vilket innebär att avslå motionen.  
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Lars Persson (fp) menar att kommunstyrelsens motivering till att avslå 
motionen är långsökt, och ställer sig bakom Anette D Martins m fl 
yrkande om bifall till motionen. 
 
Magnus Sjödin (m) ställer sig bakom Anette D Martins m fl yrkande 
om bifall till motionen. 
 
Hans Brynielsson (kd) uttrycker sin förvåning över att detta är fråga för 
kommunfullmäktige, och påpekar också att motionen inte innehåller 
något egentligt yrkande vilket gör det svårt att ta ställning till den. Han 
ställer sig dock bakom Anette D Martins m fl yrkande om bifall till 
motionen. 
 
Inlägg görs också av Mats Mehlin (c). 
 
Ordföranden förklarar att hon uppfattat två yrkanden; dels Anette D 
Martins m fl yrkande om bifall till motionen, dels Leif Nilssons 
yrkande om bifall till kommunstyrelsens förslag, vilket innebär avslag 
till motionen. Hon finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla 
kommunstyrelsens förslag, och därmed att avslå motionen. 

Reservation 
Mot beslutet reserverar sig centerpartiets samtliga ledamöter; Hans 
Forsberg Svensson, Reinhold Hellgren, Anette D Martins, Jan-Olov 
Sellén, Yvonne Flodén, Mats Mehlin och Linnéa Kjellman. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2008-04-14, § 406 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-03-26 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2008-02-13, § 28 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2008-01-23 
• Enskild motion (c) om karta med bekvämlighetsinrättningar  

2007-10-29 
 
– – – – 
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Dnr 511/07  030 
 

§ 343 Svar på enskild motion (c) om torg/ 
samlingsplats i Njurunda 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motionen. 

Bakgrund 
Hans Forsberg Svensson (c) föreslår i en motion att ett torg eller grön-
område bör anläggas i Njurundabommen, på fastigheterna Prästbol 1:97 
och Prästbol 1:52. Han yrkar att: 

• Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda 
möjligheten att förvärva fastigheterna och om inga hinder 
föreligger att förvärva dem. 

• Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att efter 
ett förvärv utveckla området till en naturlig mötesplats för 
njurundaborna. 

 
Motionen har beretts av fastighetsnämnden och stadsbyggnadskontoret. 
De menar att innan ett torg kan byggas bör en planläggning av området 
göras där man tar hänsyn till nya anslutningsvägar till E4, trafiksäker-
het och ett eventuellt torg/samlingsplats. 
 
Fastighetskontoret har idag inga medel att förvärva fastigheterna för, 
dessutom har ett ägarbyte skett av fastigheten Prästbol 1:52 och den 
nya ägaren har för avsikt att bebygga fastigheten med ett nytt bostads-
hus. I översiktsplanen för Sundsvalls finns inte heller planer på att 
anlägga ett nytt grönområde i Njurundabommen. Mot bakgrund av 
detta föreslår kommunstyrelsekontoret att motionen ska avslås. 

Överläggning 
Hans Forsberg Svensson (c) framför att han accepterar kommun-
styrelsens förslag till beslut, mot bakgrund av de förhållanden som 
framkommit under ärendets beredning. Han berättar också att han 
återkommer med en ny motion rörande torg/samlingsplats i Njurunda. 
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Erland Solander (m) påpekar att ärendet borde ha beretts även av 
stadsbyggnadsnämnden, inte endast av fastighetsnämnden och 
stadsbyggnadskontoret. 
 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar avslå motionen. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2008-04-14, § 407 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-03-26 
• Fastighetsnämndens protokoll 2008-02-21, § 14 
• Enskild motion (c) om torg/samlingsplats i Njurunda 2007-10-22 
 
– – – – 
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Dnr 521/07  030 
 

§ 344 Svar på motion (c) om en allmän städdag i 
kommunen 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bifalla motionen 

Bakgrund 
Centerpartiet har lämnat in en motion där de föreslår att Sundsvalls 
kommun ska vara huvudarrangör för en Allmän städdag i kommunen 
och att den samordnas med Håll Sverige Rent och skräpplockar-
dagarna. 
 
Fastighetskontoret har i samråd med utvecklingschefen berett motionen 
och kommit fram till att de inte har resurser för att organisera en allmän 
städdag i kommunen. Fastighetskontoret kan dock hjälpa till med tran-
sporter och andra uppgifter som ryms inom deras nuvarande 
organisation. 
 
Vid ärendets behandling i kommunstyrelsen den 14 april 2008 
beslutade styrelsen att för egen del lägga till följande beslut; 

Att under förutsättning att motionen bifalls v kommunfullmäktige, 
ge kommunstyrelsekontoret i uppdrag att ta fram ett förslag till 
planering för en allmän städdag i kommunen - i samarbete med 
kommunala förvaltningar, bolag och andra aktörer - och därefter 
återkomma till kommunstyrelsens samordningsutskott. 

 

Överläggning 
Reinhold Hellgren (c) yrkar bifall till motionen, och säger att han ser 
fram emot att allmänna städdagar ska bli en årlig tradition.  
 
Leif Nilsson (s) tycker det är bra att kommunen kraftsamlar genom att 
ordna en städdag, men påpekar att attityden vad gäller att hålla vår 
gemensamma utemiljö ren och prydlig borde omfatta alla årets 365 
dagar. 
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Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla 
motionen. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2008-04-14, § 408 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-03-27 
• Fastighetsnämndens protokoll 2008-02-21, § 15 
• Fastighetskontorets skrivelse 2008-01-31 
• Motion (c) om en allmän städdag i kommunen 2007-11-15 
 
– – – – 
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Dnr 1/08  102 
 

§ 345 Valärenden 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt presidiekonferensens förslag 
 
att till ny ersättare i överförmyndarnämnden efter Jimmy Andersson 

(s) för återstående del av valperioden utse Carolina Strömberg 
(s), Gudmundsbyn 120, 857 51 Sundsvall; 

  
att till ny ersättare i förtroendenämnden efter Jimmy Andersson (s) 

för återstående del av valperioden utse Carolina Strömberg (s), 
Gudmundsbyn 120, 857 51 Sundsvall; 

  
att anteckna att förslag till ny ledamot i Kommunförbundet Väster-

norrland efter Lena Sjöberg (s) för återstående del av 
valperioden lämnas senare; 

  
att anteckna att förslag till ledamot i Svenska Kommun Försäkrings 

AB för ett år utse Peder Björk (s), Jaktfalksvägen 7, 856 51 
Sundsvall; 

  
att anteckna att förslag till suppleant i Svenska Kommun 

Försäkrings AB för ett år utse Mats-Johan Adner (m), 
Sparvhöksvägen 10, 856 51 Sundsvall; 

  
att bifalla Anders Brunbergs (mp) avsägelse av uppdraget som 

ersättare i stadsbyggnadsnämnden; 
  
att bifalla Raage Hajis (mp) avsägelse av uppdraget som ersättare i 

fastighetsnämnden; 
  
att till ny ersättare i stadsbyggnadsnämnden efter Anders Brunberg 

(mp) för återstående del av valperioden utses senare; samt 
  
att till ny ersättare i fastighetsnämnden efter Raage Haji (mp) för 

återstående del av valperioden utse Ulla Sjölund (mp), 
Rådhusgatan 39 A, 852 32 Sundsvall. 
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Bakgrund 
Jimmy Andersson (s) befriades av kommunfullmäktige 2008-01-28, § 
290, från uppdragen som ersättare i överförmyndarnämnden och 
förtroendenämnden. 
 
Lena Sjöberg (s) befriades av kommunfullmäktige 2008-02-25, § 311, 
från uppdraget som ledamot i Kommunförbundet Västernorrland. 
 
Kommunfullmäktige ska utse en ledamot och en suppleant i Svenska 
Kommun Försäkrings AB för ett år. 
 
Anders Brunberg (mp) har avsagt sig uppdraget som ersättare i stads-
byggnadsnämnden. 
 
Raage Haji (mp) har avsagt sig uppdraget som ersättare i fastighets-
nämnden. 
 
– – – – 
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Dnr 150/08  031 
 

§ 346 Interpellation till barn- och utbildningsnämn-
dens ordförande Martin Johansson (s) från 
Lars Persson (fp) om sexförbrytare kan an-
ställas i Sundsvalls skolor 

Med kommunfullmäktiges medgivande framställer Lars Persson (fp) 
den 31 mars 2008 en interpellation till barn- och utbildningsnämndens 
ordförande Martin Johansson (s) om sexförbrytare kan anställas i 
Sundsvalls skolor. Interpellationen avslutas med följande frågor: 
 
• Vilka rutiner finns i Sundsvalls kommun för att kontrollera så att 

dömda sexförbrytare inte anställs inom våra skolor och förskolor? 
• Hur kontrolleras att dessa rutiner efterlevs? 
 
Ordföranden meddelar att interpellationen kommer att besvaras vid ett 
kommande sammanträde. 
 
– – – – 
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§ 347 Förteckning över motioner som förhandsre-
mitteras till kommunstyrelsen – enligt 30 § 
arbetsordningen för kommunfullmäktige i 
Sundsvall 

Motion (s), (v) och (mp) - Öka tryggheten i stadskärnan! 
 
Motion (sd) om åtgärder mot drogsamhället 
 
Motion (sd) angående stopp för månkulturella lovdagar i skolan 
 
Motion (sd) angående stopp för industriellt framställda transfetter i 
maten 
 
Motion (kd) om att kommunen påbörjar ett arbete med sikte att erhålla 
statusen som diplomerad "Fairtrade city" 
 
Motion (c) om avidentifiering av jobbansökningar 
 
– – – – 
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Dnr 5/08  006 

§ 348 För kännedom 
 
- Redovisning av förbrukningen av anslaget till 
kommunfullmäktiges förfogande för oförutsedda behov 

 

- Redovisning av motioner, vilkas beredning inte slutförts 

 

- Sammanställning över motioner som bifallits eller blivit positivt 
behandlade 

 

- Pressmeddelande - Kommunrevisionen informerar 

 

 
– – – – 
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