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Tid 
Ajournering 

Kl. 13.15 – 18.15 
Kl. 15.15 – 15.45 

Plats Vibackeskolan, Alnö 

Beslutande Närvarande ledamöter och ersättare enligt bilaga 1 

Sekreterare Christel Öhgren 

Justeras 2008-10-06 

  

  

Underskrifter  Marianne Sjöblom Christel Öhgren 
 Ordförande  Sekreterare 
   

  

  

  Göran Loviken  Mats Mehlin 
 Justerare Justerare 

 
 

Protokollet omfattar §§ 393 – 417 

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

Kommunfullmäktige 
 
Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum 

2008-09-29 2008-10-06 2008-10-07 
Protokollet finns tillgängligt på Internet (www.sundsvall.se) eller hos 

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

2008-10-29  Christel Öhgren 
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Parentation 
Ordförande inleder dagens sammanträde med en kort minnesstund för 
kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande Hans Lennart Wormbs (M) 
som hastigt avled den 7 juli i år. Hans Lennart Wormbs valdes in i 
kommunfullmäktige redan 1980 och sedan 1998 var han 1:e vice 
ordförande.  
 
– – – – 
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Inledning 
Olle Åkerlund (S) hälsar välkommen till Alnö och Vibackeskolans 
aula, där dagens sammanträde hålls. Han berättar vidare kort om den 
arbetsgrupp som planerat de olika studiebesök som genomförts på 
förmiddagen och som gett en inblick i olika verksamheter som bedrivs 
på Alnö. Därefter lämnar han ordet till de elever och musiklärare som 
bjuder kommunfullmäktige och åhörare på olika musikframträdanden. 
 
Det är elever från åk 5 och från åk 7-9 som underhåller med sång och 
musik. Bland annat framförs låtar av Ted Gärdestad och Queen. 
 
Berit Andersson (KD) visar ett bildspel från Alnö och hälsar därefter 
Sven Jonasson, Sundsvall Geologiska Sällskap, välkommen. Sven 
Jonasson visar bilder och berättar om Alnös spännande bergarter. 
 
– – – – 
 

Ordförandens sign Justerandes sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

     
     

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

 2008-09-29 4 
 

 
 

§ 393 Justering 

Att jämte ordföranden Marianne Sjöblom eller 2:e vice ordföranden 
João Pinheiro justera dagens protokoll utses Göran Loviken och Mats 
Mehlin med Berivan Mohammed och Gunilla Molin som ersättare. 
 

– – – – 
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Dnr 291/08  102 
 

§ 394 Anmälan av länsstyrelsens 
röstsammanräkningsprotokoll för 
efterträdarval i kommunfullmäktige 

 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att till sina handlingar lägga 
länsstyrelsens beslut den 29 juli 2008 utvisande följande 
 
att ny ledamot för Moderata Samlingspartiet efter Hans Lennart 

Wormbs är Bertil Swenson; samt 
  
att ny ersättare för Moderata Samlingspartiet efter Bertil Swenson 

är Börje Israelsson. 
 

Beslutsunderlag 
• Länsstyrelsens beslut 2008-07-29 
 
– – – – 
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§ 395 Information från kommundirektören 
 
Paragrafen utgår eftersom kommundirektören inte har möjlighet att 
delta i dagens sammanträde. 
 

– – – – 

Ordförandens sign Justerandes sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

     
     

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

 2008-09-29 7 
 

 
 
Dnr 16/08  032 
 

§ 396 Allmänhetens frågestund 
Ordföranden förklarar att åtta skriftliga frågor inlämnats till presidiet 
inför allmänhetens frågestund, samt att en fråga från föregående 
sammanträde ska besvaras. Om frågan inte ställs till någon särskild 
ledamot i fullmäktige, kommer svar att lämnas av den ledamot som 
presidiet finner lämplig. 
 
Fråga som ställdes på kommunfullmäktiges sammanträde den 16 juni 
2008. 
• Ingvar Jakobsson frågar Anita Bdioui vilka åtgärder och initiativ 

Sundsvalls kommun kommer att ta för att bevaka och arbeta för 
lägre elpriser. Ingvar Jakobsson önskar skriftligt svar på 
kommunfullmäktiges kommande sammanträde. 

Anita Bdioui (S), kommunstyrelsens ordförande, läser upp svaret som 
också lämnas skriftligt till Ingvar Jakobsson. 
 
• Pascal Brisson och Greta Kollberg har lämnat in en fråga om 

”Cykelväg på Alnö från Vi till Säter”. De önskar skriftligt svar på 
frågan. 

Frågan lämnas till Leif Nilsson (S), stadsbyggnadsnämndens 
ordförande för skriftligt besvarande. 
 
• Sex av de frågor som lämnats in till dagens sammanträde rör 

strandskyddet. Dels i Ankarsvik, men även i Utvik och Usland. 
Frågorna är inlämnade av: Monica Broman, Asha Hjelm, Per Lind, 
Tomas Orgmets, Lars Strömqvist, Marie-Louise Rosendahl, Birger 
Jonasson och Anette Berndts. 

Leif Nilsson (S), stadsbyggnadsnämndens ordförande, svarar att det 
inte går att privatisera stränder. Han berättar att stadsbyggnadsnämnden 
känner till problemet och har gett stadsbyggnadskontoret i uppdrag att 
ta fram förslag över hur frågan ska hanteras. Leif Nilsson säger också 
att en återkoppling i ärendet kommer att ske skriftligen. 
 
• SPF, Sveriges Pensionärsförbund har genom Jan-Eric Nyberg 

lämnat in en fråga om ”Boende i alla former för äldre”. 
Lena Österlund (S), socialnämndens ordförande besvarar frågan och 
nämner också att ett utförligare svar i frågan kommer att ges i samband 
med ärende 414 som handlar om Bovieran, ett företag som bygger  

Ordförandens sign Justerandes sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

     
     

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

 2008-09-29 8 
 

bostadsrätter för äldre. Jan-Eric Nyberg ställer också en följdfråga 
under sammanträdet om pensionärer är representerade i den 
arbetsgrupp som bereder ärendet. Lena Österlund svarar att det 
kommunala pensionärsrådet är med i arbetsgruppen. 
 
Ordföranden konstaterar därefter att det inte finns fler frågor från 
allmänheten. 
 
– – – – 
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Dnr 17/08  032 
 

§ 397 Korta frågor - korta svar 
 
• Sigge Godin (FP) frågar hur det är ställt med kommunens ekonomi 

med tanke på de skriverier som varit i de lokala dagstidningarna den 
senaste tiden. 

Anita Bdioui (S), kommunstyrelsens ordförande svarar att finansut-
skottet ska få information om det ekonomiska läget för kommunen på 
sammanträdet den 30 september. Hon nämner vidare att det är Sveriges 
Kommuner och Landsting som lämnat en ny skatteprognos för de tre 
kommande åren, 2009-2011. 
 
• Bertil Hörnqvist (KD) undrar hur tillgängligheten på Sundsvalls 

skolor är för handikappade. 
K Lennart Andersson (S), fastighetsnämndens ordförande svarar att det 
redan idag är ganska god tillgänglighet och att det arbetas med frågan 
för att nå det mål, som förra regeringen satte upp. Målet är att samhället 
ska vara tillgängligt för alla år 2010. 
 
• Reinhold Hellgren (C) frågar varför den motion om gallring och 

röjning vid Alnösundet som återremitterades av kommun-
fullmäktige 2007-10-29, ännu inte blivit besvarad. 

Leif Nilsson (S), stadsbyggnadsnämndens ordförande tar med sig 
frågan och ber att få återkomma med svaret. 
 
• Roland Grafström (S) frågar hur Lars Persson (FP) och Berivan 

Mohammed (FP) kan uttala sig på sådant sätt som framgår av 
tidningsartikel om bostadsområdet Nacksta.  

Lars Persson (FP) svarar att varken han eller Berivan Mohammed står 
för innehållet i artikeln och att tidningen valde att publicera den trots att 
de inte godkände innehållet. De har också dementerat innehållet i olika 
sammanhang. 
 
• Linnéa Kjellman (C) frågar hur det går med belysningsstrategin 

som skulle tas fram. 
K Lennart Andersson (S), fastighetsnämndens ordförande svarar att den 
redovisas till kommunfullmäktiges sammanträde i oktober. 
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• Mats Mehlin (C) frågar hur det går med samarbetet mellan 

kommunen och Landstinget Västernorrland när det gäller 
ambulanser i Liden. 

Lena Österlund (S), socialnämndens ordförande svarar att arbetet 
fortsätter, men att landstinget samtidigt håller på med en total översyn 
av ambulanser i länet. 
 
• Lena Österlund (S) frågar hur säkra penningplaceringar Sundsvalls 

kommun har, med tanke på att andra kommuner drabbats hårt av 
osäkra investeringar. 

Anita Bdioui (S), kommunstyrelsens ordförande svarar att kommunen 
inte har några placeringar i fonder som berörs av oron på den 
finansiella marknaden. 
 
• Martin Johansson (S) frågar om Reinhold Hellgren och centerpartiet 

är beredda att, över partigränserna, diskutera de många ansökningar 
som kommer från friskolor. 

Reinhold Hellgren (C) svarar att de inte är beredda att diskutera en så 
bred överenskommelse. 
 
• Sigge Godin (FP) återkommer till sin tidigare fråga om kommunens 

ekonomi och ifrågasätter hur det kommer sig att Anita Bdioui vet 
att det inte finns osäkra fondplaceringar, men inte vet något om 
ekonomin i övrigt. 

Anita Bdioui (S), kommunstyrelsens ordförande svarar att den ordning 
som gäller för information om kommunens ekonomi är att den först 
delges finansutskottet innan den tas vidare till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige. 
 
– – – – 
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Dnr 1/08  102 
 

§ 398a Val av 1:e vice ordförande i 
kommunfullmäktige och vice ordförande i 
kommunfullmäktiges presidiekonferens 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att till 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige efter Hans Lennart 

Wormbs (M) för återstående del av valperioden utse Rodney 
Engström (M), Rosenlundsgatan 20 A, 856 44 Sundsvall; samt 

  
att till vice ordförande i kommunfullmäktiges presidiekonferens 

efter Hans Lennart Wormbs (M) för återstående del av 
valperioden utse Rodney Engström (M), Rosenlundsgatan 20 A, 
856 44 Sundsvall. 

Bakgrund 
Hans Lennart Wormbs (M) avled 2008-07-07 varför fyllnadsval 
måste göras till följande uppdrag: 
Ledamot i Kommunalförbund för Nordiska Kammarorkestern 
Sundsvall  
Ledamot i Sundsvalls Oljehamn AB 
Ledamot i Sundsvalls Hamn AB 
1:e vice ordförande i kommunfullmäktige 
Vice ordförande i kommunfullmäktiges presidiekonferens 
Ersättare för ombud i Kommunförbundet Västernorrland (Länsförbund) 

Omedelbar justering 
Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsunderlag 
• Presidiekonferensens skrivelse 2008-09-26 
 
– – – – 
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Dnr 1/08  102 
 

§ 398b Valärenden 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att till ny ersättare i stadsbyggnadsnämnden efter Anders Brunberg 

(MP) för återstående del av valperioden utse Kerstin Bagge 
(MP), Runstensvägen 44, 857 41 Sundsvall; 

  
att bifalla Hanna Häggströms (C) avsägelse av uppdraget som 

ersättare i miljönämnden; 
  
att till ny ersättare i miljönämnden efter Hanna Häggström (C) för 

återstående del av valperioden utse Jens Strandell (C), Öråker 
111, 857 51 Sundsvall; 

  
att fyllnadsval efter Hans Lennart Wormbs (M) måste göras till 

följande uppdrag: 
Ledamot i Kommunalförbund för Nordiska Kammarorkestern 
Sundsvall  
Ledamot i Sundsvalls Oljehamn AB 
Ledamot i Sundsvalls Hamn AB 
1:e vice ordförande i kommunfullmäktige 
Vice ordförande i kommunfullmäktiges presidiekonferens 
Ersättare för ombud i Kommunförbundet Västernorrland 
(Länsförbund); 

  
att till ny ledamot i Kommunalförbund för Nordiska 

Kammarorkestern Sundsvall efter Hans Lennart Wormbs (M) 
för återstående del av valperioden utse Elisabeth Gisslin Burman 
(M), Lillhällomsvägen 35, 857 52 Sundsvall; 

  
att till ny ledamot i Sundsvalls Oljehamn AB efter Hans Lennart 

Wormbs (M) för återstående del av valperioden utse Per-Magnus 
Forsberg (M), Stenbrottsvägen 10, 853 57 Sundsvall; 

  
att till ny ledamot i Sundsvalls Hamn AB efter Hans Lennart 

Wormbs (M) för återstående del av valperioden utse Per-Magnus 
Forsberg (M), Stenbrottsvägen 10, 853 57 Sundsvall; 
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att anteckna att förslag till ersättare för ombud i Kommunförbundet 

Västernorrland (Länsförbund) efter Hans Lennart Wormbs (M) 
för återstående del av valperioden lämnas senare; 

  
att bifalla Emelie Robertssons (M) avsägelse av uppdraget som 

ledamot i demokratiberedningen; 
  
att till ny ledamot i demokratiberedningen efter Emelie Robertsson 

(M) för återstående del av valperioden utse Linus Johansson 
(M), Tivolivägen 26, 856 41 Sundsvall; 

  
att bifalla Ulla Sjölunds (MP) avsägelse av uppdraget som ersättare 

i fastighetsnämnden; 
  
att till ny ersättare i fastighetsnämnden efter Ulla Sjölund (MP) för 

återstående del av valperioden utse Mathias Rex (MP), 
Västergatan 24 A, 856 42 Sundsvall; 

  
att bifalla Susanne Vinderås (MP) avsägelse av uppdraget som 

ledamot i Föreningen Norra Berget; 
  
att till ny ledamot i Föreningen Norra Berget efter Susanne Vinderå 

(MP) för återstående del av valperioden utse Jan-Olof Tedebrand 
(MP), Silje 128, 855 90 Sundsvall; 

  
att bifalla Ingela Högdahls (V) avsägelse av uppdraget som ledamot 

i fastighetsnämnden; 
  
att till ny ledamot i fastighetsnämnden efter Ingela Högdahl (V) för 

återstående del av valperioden utse nuvarande ersättaren Oscar 
Gomez-Denis (V), Korstavägen 2 C, 856 32 Sundsvall; 

  
att till ny ersättare i fastighetsnämnden efter Oscar Gomez-Denis 

(V) för återstående del av valperioden utse Jennie Stockhaus 
(V), Edebyvägen 50, 860 13 Stöde; 

  
att bifalla Stefan Alms (M) avsägelse av uppdraget som ledamot i 

kultur- och fritidsnämnden; 
  
att till ny ledamot i kultur- och fritidsnämnden efter Stefan Alm (M) 

för återstående del av valperioden utse nuvarande ersättaren 
Hjördis Bredberg (M), Basgränd 2 O, 856 44 Sundsvall; 
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att anteckna att förslag till ersättare i kultur- och fritidsnämnden 

efter Hjördis Bredberg (M) för återstående del av valperioden 
lämnas senare; 

  
att bifalla Rodney Engströms (M) avsägelse av uppdraget som 

ledamot i nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 
integration; 

  
att till ny ledamot i nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning 

och integration efter Rodney Engström (M) för återstående del 
av valperioden utse Stefan Alm, Harmonigatan 11 B, 854 63 
Sundsvall; 

  
att bifalla Annika Eriksson (M) avsägelse av uppdraget som 

ersättare i nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 
integration; samt 

  
att till ny ersättare i nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning 

och integration efter Annika Eriksson (M) för återstående del av 
valperioden utse Bertil Swenson (M), Harmonigatan 11 D, 854 
63 Sundsvall. 

Bakgrund 
Anders Brunberg (MP) befriades av kommunfullmäktige 2008-04-28, 
§ 345, från uppdraget som ersättare i stadsbyggnadsnämnden. 
 
Hanna Häggström (C) har avsagt sig uppdraget som ersättare i 
miljönämnden. 
 
Hans Lennart Wormbs (M) avled 2008-07-07 varför fyllnadsval 
måste göras till följande uppdrag: 
Ledamot i Kommunalförbund för Nordiska Kammarorkestern 
Sundsvall  
Ledamot i Sundsvalls Oljehamn AB 
Ledamot i Sundsvalls Hamn AB 
1:e vice ordförande i kommunfullmäktige 
Vice ordförande i kommunfullmäktiges presidiekonferens 
Ersättare för ombud i Kommunförbundet Västernorrland (Länsförbund) 
 
Emelie Robertsson (M) har avsagt sig uppdraget som ledamot i 
demokratiberedningen. 
 
Ulla Sjölund (MP) har avsagt sig uppdraget som ersättare i 
fastighetsnämnden. 
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Susanne Vinderå (MP) har avsagt sig uppdraget som ledamot i 
Föreningen Norra Berget. 
 
Ingela Högdahl (V) har avsagt sig uppdraget som ledamot i 
fastighetsnämnden. 
 
Stefan Alm (M) har avsagt sig uppdraget som ledamot i kultur- och 
fritidsnämnden. 
 
Rodney Engström (M) har avsagt sig uppdraget som ledamot i 
nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration. 
 
Annika Eriksson (M) har avsagt sig uppdraget som ersättare i 
nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration. 

Beslutsunderlag 
• Presidiekonferensens skrivelse 2008-09-26 
 
– – – – 
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Dnr 254/08  042 
 

§ 399 Samordningsförbundet i Sundsvall – 
årsredovisning 2007 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bevilja styrelsen för Samordningsförbundet i Sundsvall 

ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2007 enligt revisorernas 
förslag i revisionsberättelsen; och 

  
att godkänna årsredovisning 2007 för Samordningsförbundet i 

Sundsvall. 

Bakgrund 
Enligt lagen om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet 
skall styrelsen svara för samordningsförbundets räkenskaper och 
årligen inom tre månader från räkenskapsårets slut upprätta årsbokslut 
och årsredovisning. Lagen om kommunal redovisning skall gälla i 
tillämpliga delar. Samordningsförbundet i Sundsvall har upprättat 
årsredovisning för 2007 och förbundets revisorer har avgivit en 
revisionsberättelse. 
 
Revisorerna har tillstyrkt att förbundets styrelse beviljas ansvarsfrihet 
för verksamhetsåret 2007 och att samordningsförbundets 
årsredovisning för 2007 godkänns. 
 
Revisorerna skriver i den revisionsrapport som bifogas revisions-
berättelsen att styrelsen under 2007 fått ägna merparten av sitt arbete åt 
att se över förbundets verksamhet och att få kontroll över förbundets 
administrativa kostnader. Revisorernas granskning visas att styrelsen i 
flera viktiga avseenden har lyckats i sin strävan att åtgärda noterade 
problem. 

Jäv 
Per Wahlberg (M), Eva Lohman (M) och Lena Österlund (S) anmäler 
jäv.  
 

Ordförandens sign Justerandes sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

     
     

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

 2008-09-29 17 
 

 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2008-09-15 § 487 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-06-24 
• Revisionsberättelse och årsredovisning för Samordningsförbundet i 

Sundsvall avseende år 2007 
 
– – – – 
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Dnr 506/07  214 
 

§ 400 Antagande av detaljplan för ett 
handelsområde i östra Birsta, mellan E4 
och ICA Maxi, Sundsvalls kommun 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta detaljplanen och att särskild sammanställning för 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB) offentliggörs. 

Bakgrund 
Utbyggnaden av Birsta fortsätter. I det förslag till fördjupad översikts-
plan som nyligen varit på samråd så planeras Birsta växa till ca 300 000 
m² inom några år. En del i den utbyggnaden från nuvarande ca 210 000 
m² är detta planområde. 
 
För att göra östra Birsta mer tillgängligt med kollektivtrafik så planeras 
en bussgata mellan östra och västra Birsta. Bussgatan regleras bland 
annat i denna detaljplan. 
 
På dagens sammanträde förklarar planarkitekten kort innehållet i den 
överenskommelse som kommunen ingått med Vägverket Region mitt 
angående trafikåtgärder i Birsta. 

Överläggning 
Leif Nilsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Reinhold Hellgren (C), Habib Effati (  ) och Erland Solander (M) yrkar 
att planbestämmelserna ändras så att T2 d.v.s. ”endast buss i linjetrafik, 
räddningstjänst samt gång, moped- och cykeltrafik” stryks. 
 
Johnny Skalin (SD) yrkar på återremiss för att utreda de ekonomiska 
konsekvenserna av den ökade konkurrensen som sker vid exploatering 
av området. 
 
Leif Nilsson (S) yrkar avslag till Reinhold Hellgren m.fl. yrkande och 
till Johnny Skalins yrkande. 
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Ordförande förklarar att det finns tre förslag till beslut, Johnny Skalins 
yrkande om återremiss, Reinhold Hellgren m.fl. yrkande om att T2 
stryks och Leif Nilssons yrkande om bifall till kommunstyrelsens 
förslag. Hon ställer först proposition på det formella yrkandet, ska 
ärendet avgöras idag eller inte, och finner att kommunfullmäktige 
beslutar att ärendet ska avgöras idag. 
 
Därefter ställer hon proposition på Reinhold Hellgren m.fl. yrkande och 
Leif Nilssons yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
Leif Nilsson yrkande om bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Reservation 
Mot beslutet reserverar sig samtliga ledamöter från Moderaterna, 
nämligen Tomas Östman, Per Wahlberg, Sven Bredberg, Linus 
Johansson, Erland Solander, Sven Bodin, Magnus Sjödin, Eva Lohman, 
Elisabeth Gisslin Burman, Mikael Gäfvert, Else Ammor, Stefan Alm, 
Tom Emanuelz, Bertil Swenson, Rodney Engström, Mats Johan Adner 
och Per-Magnus Forsberg, Folkpartiet, nämligen Sigge Godin, Arne 
Engholm, Ulla Grelsson, Ingeborg Wiksten, Berivan Mohammed och 
Lars Persson, Centerpartiet, nämligen Hans Forsberg Svensson, 
Reinhold Hellgren, Anette D Martins, Jan-Olov Sellén, Mats Mehlin, 
Jan-Ola Andersson och Linnéa Kjellman, Kristdemokraterna, nämligen 
Bertil Hörnqvist, Hans Brynielsson, Gunilla Molin och Birgitta 
Rönnquist samt Habib Effati (  ). 
 
Johnny Skalin (SD) lämnar särskilt yttrande i enlighet med tidigare 
anförande. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2008-09-15 § 492 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2008-08-27 § 222 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelser 2008-08-06 och 2008-08-14 
• Detaljplan för ett handelsområde i östra Birsta mellan E4 och ICA 

Maxi, 2008-08-05 
• Överenskommelse mellan Sundsvalls kommun och Vägverket 

Region mitt, angående trafikåtgärder i Birsta, Sundsvalls kommun, 
daterad 2008-09-23 

 
– – – – 
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Dnr 506/07  214 
 

§ 401 Exploateringsavtal avseende 
handelsområde i östra Birsta mellan E4 och 
ICA Maxi, Ljusta 2:1, 2:13, 3:14 och 3:15 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna upprättat exploateringsavtal med markägaren/ 

exploatören GS Plast AB (556579-3147)/NCC Property 
Development AB; 

  
att bemyndiga stadsbyggnadsnämnden att underteckna upprättat 

exploateringsavtal; 
  
att exploateringsbidraget på 6,15 mkr budgeteras som ett 

investeringsbidrag och att 6,15 mkr budgeteras som en 
investeringsutgift i stadsbyggnadsnämndens investeringsbudget 
2008; 

  
att i arbetet med MRP 2010 beakta att medel för årligt skötsel, drift 

och underhåll av de allmänna platserna samt för vinterväg-
hållning av bussgata tillförs fastighetsnämnden. 

Bakgrund 
Stadsbyggnadsnämnden har upprättat förslag till exploateringsavtal 
med markägaren/exploatören GS Plast AB (556579-3147)/NCC 
Property Development AB. 
 
Marken inom området ägs av GS Plast AB (lagfaren ägare till Ljusta 
2:13, samt ägare enligt köpeavtal till Ljusta 2:1, 3:14 och 3:15) fram till 
dess att detaljplanen vinner laga kraft, då går NCC Property 
Development in som ny ägare. 
 
Som grund för exploateringen ska gälla förslag till detaljplan för 
Handelsområde i Östra Birsta mellan E4 och ICA Maxi, Ljusta 2:1, 
2:13, 3:14 och 3:15. Detaljplanens syfte är att ge möjlighet till  
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handelsetablering om 35 000 m2, samt en bussgata med gång- och 
cykelstråk inom området. 
 
Inom exploateringsområdet svarar kommunen för investering i de 
allmänna platserna, samt utför och bekostar trafiksystem för 
kollektivtrafik och tillhörande gång- och cykelvägar. Kostnaderna 
beräknas uppgå till 10,3 mkr och är sedan tidigare finansierade i 
investeringsbudget. 
 
Exploatören erlägger ett exploateringsbidrag på ca 6,15 mkr. 
Kommunen erlägger 1,0 mkr som bidrag till exploatören för 
anläggningar som exploatören utför på kvartersmark och som delvis 
kommer att utnyttjas av kollektivtrafikanläggningen. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2008-09-15 § 493 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2008-08-27 § 223 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse inkl. exploateringsavtal med 

bilagor 2008-07-04 
 
– – – – 
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Dnr 142/08  030 
 

§ 402 Svar på motion (M) om införande av 
periodkort för månadsresor inom 
Sundsvalls kommun, samt att periodkort 
för länsresor införs på prov för studenter 
vid Mittuniversitetet 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motionen eftersom kommunen inte har beslutsrätt i dessa 

frågor; och 
  
att överlämna ärendet till Länstrafikens styrelse för beslut enligt 

§ 18 konsortialavtalet. 

Bakgrund 
En motion har inkommit från moderaterna till kommunfullmäktige. 
Enligt motionen bör månadskort eller ett så kallat periodkort införas 
som komplement till nuvarande busskort. Motionen innehåller 
dessutom ett förslag på periodkort för studenter som ska gälla på 
länsnivå. 
 
Frågor rörande den kollektiva trafiken och övriga samhällsbetalda resor 
i Västernorrlands län regleras i gällande konsortialavtal från den 1 
januari 2003. I 18 § konsortialavtalet framgår att Länstrafiken beslutar 
om vilka taxor som ska gälla i linjetrafiken, skärgårdstrafiken och 
kompletteringstrafiken. Ägare kan mot ekonomisk reglering överens-
komma med Länstrafiken om avvikande taxa. 

Överläggning 
Per Wahlberg (M) tackar för svaret på motionen. 
 
Peder Björk (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Ordförande förklarar att det finns ett förslag till beslut och detta blir 
också kommunfullmäktiges beslut. 
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Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2008-09-15 § 496 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2008-04-10 
• Motion (M) om inför ”periodkort” för månadsresor inom 

Sundsvalls kommun 2008-03-05 
 
– – – – 
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Dnr 532/06  030 
 

§ 403 Svar på motion (C) om mobila fritidsgårdar 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att återremittera ärendet för att invänta resultatet av den pågående 

fritidsgårdsutredningen. 

Bakgrund 
Centerpartiet föreslår i en motion att Sundsvalls kommun ska inrätta ett 
projekt med en mobil ”fritidsgårdsbuss” som besöker olika platser i 
kommunen. Kultur- och fritidsnämnden har berett motionen, och har 
kommit fram till att föreslaget innebär en verksamhet som blir mycket 
dyr per besökare räknat. Kommunstyrelsekontoret gör samma bedöm-
ning som kultur- och fritidsnämnden, och föreslår att motionen avslås. 

Överläggning 
Björn Hallström (C), Magnus Sjödin (M), Bertil Hörnqvist (KD), 
Reinhold Hellgren (C), Lars Persson (FP) och Habib Effati (  ) yrkar på 
återremiss för att invänta resultatet av den pågående fritidsgårds-
utredningen. 
 
Kim G Ottosson (V) och Johnny Skalin (SD) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Ordförande förklarar att det finns två förslag till beslut, dels Björn 
Hallström m.fl. yrkande om återremiss och dels Kim G Ottosson m.fl. 
yrkande om avslag till motionen. Hon ställer proposition på det 
formella yrkandet, ska ärendet avgöras idag eller inte, och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska återremitteras. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2008-09-15 § 497 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-05-22 
• Motion (C) om mobila fritidsgårdar 2006-12-05 

 
– – – – 
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Dnr 184/08  030 
 

§ 404 Svar på motion (SD) om åtgärder mot 
drogsamhället 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att återremittera ärendet för att invänta resultatet av den diskussion 

om hur motioner ska behandlas, som ska hållas på kommun-
styrelsens sammanträde 2008-10-13. 

Bakgrund 
Sverigedemokraterna har i en motion föreslagit: 
 

att kommun snarast säkerställer resurser för att utbilda skolans 
personal att få så pass mycket kunskap att inget drogande barn 
eller ungdom omärkt skall passera skolans uppmärksamhet. 
 
att kommunen när skolans personal har nått tillräcklig kunskap i 
sin tur utbildar de föräldrar som så önskar.  

 
Barn- och utbildningsnämnden instämmer i att det är angeläget att 
kraftfullt arbeta drogförebyggande bland ungdomar, men anser att det 
arbetet redan pågår bland annat genom FATI, förebyggande arbete 
tidiga insatser, i samarbete mellan socialnämnden, barn- och utbild-
ningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt nämnden för arbete, 
vuxenutbildning och integration. 

Överläggning 
Majoritetspartierna, nämligen Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och 
Miljöpartiet yrkar, genom Kjell B Andersson (S), på återremiss för 
följande ärenden; Svar på motion (SD) om åtgärder mot drogsamhället, 
Svar på enskild motion (M) om nytt regelverk för uteservering, Svar på 
motion (C) om tillgängliga lekplatser och Svar på enskild motion (KD) 
om ”Använd klarspråk” – redogörelse för motionens handläggning. 
För att invänta resultatet av den diskussion om hur motioner ska be-
handlas, som ska föras på kommunstyrelsens sammanträde 2008-10-13. 
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Johnny Skalin (SD) yrkar bifall till motionen. 
 
Ordförande förklarar att det finns två förslag till beslut, dels 
majoritetspartiernas yrkande om återremiss och dels Johnny Skalins 
yrkande om bifall till motionen. Hon ställer proposition på det formella 
yrkandet, ska ärendet avgöras idag eller inte, och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska återremitteras. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2008-09-15 § 498 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2008-05-28 § 59 
• Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse 2008-05-15 
• Motion (SD) om åtgärder mot drogsamhället 2008-03-31 
 
– – – – 
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Dnr 185/08  030 
 

§ 405 Svar på motion (SD) om stopp för 
mångkulturella lovdagar i skolan 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motionen. 

Bakgrund 
Sverigedemokraterna har i en motion föreslagit: 
 

att anta ett principbeslut om att kommunen under inga 
omständigheter inom kommunens verksamhet inför eller tillåter 
lovdagar annat än traditionellt svenska. 
 
att kommunen river upp eventuella tidigare beslut om införande av 
mångkulturella lovdagar.  

 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår att motionen avstyrks eftersom 
den strider mot skolans uppdrag. Ärendet har beretts i samråd med 
kommunens mångfaldssamordnare. 

Överläggning 
Johnny Skalin (SD) yrkar bifall till motionen.  
 
Habib Effati (  ) yrkar avslag till motionen. 
 
Ordförande förklarar att det finns två förslag till beslut, dels Johnny 
Skalins yrkande om bifall till motionen och dels Habib Effatis yrkande 
om avslag till motionen. Hon ställer proposition på de båda yrkandena 
och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Reservation 
Johnny Skalin (SD) och Jan Björnefax (SD) reserverar sig mot beslutet. 
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Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2008-09-15 § 499 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2008-05-28 § 58 
• Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse 2008-04-30 
• Motion (SD) om stopp för mångkulturella lovdagar i skolan  

2008-03-31 
 
– – – – 
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Dnr 186/08  030 
 

§ 406 Svar på motion (SD) om stopp för 
industriellt framställda transfetter i maten 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motionen. 

Bakgrund 
Sverigedemokraterna, via Johnny Skalin, har 2008-03-31 lämnat en 
motion med yrkandet att de livsmedel som Sundsvalls kommun köper 
in och serverar ska innehålla ett minimum av industriellt framställda 
transfetter. Om det inte är möjligt bör Sundsvalls kommun istället följa 
den danska linjen om transfetter, som medger maximalt 2 % transfetter 
av det totala fettinnehållet. 
 
Kommunfullmäktige tog den 31 oktober 2005 (§ 512) beslut om en 
måltidspolicy för hela kommunen. I måltidspolicyn står att närings-
beräknade måltider som uppfyller Livsmedelsverkets krav och riktlinjer 
för olika målgrupper skall serveras. Livsmedelsverkets råd är mycket 
gediget underbyggda och kommunens mål är att följa riktlinjerna. 
 
Livsmedelsverkets kostundersökningar visar att den svenska kosten inte 
innehåller några stora mängder transfetter (ca 2 g/dag) och anser därför 
inte att något förbud behövs. Därför föreslår kommunstyrelsekontoret 
att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå 
motionen. 

Överläggning 
Johnny Skalin (SD) yrkar bifall till motionen. 
 
Sverker Ottosson (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om 
avslag till motionen. 
 
Ordförande förklarar att det finns två förslag till beslut, dels Johnny 
Skalins yrkande om bifall till motionen och dels Sverker Ottossons 
yrkande om avslag till motionen. Hon ställer proposition på de båda  
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yrkandena och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå 
motionen. 

Reservation 
Johnny Skalin (SD) och Jan Björnefax (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2008-09-15 § 500 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-07-02 
• Motion (SD) om stopp för industriellt framställda transfetter i 

maten 2008-03-31 
 
– – – – 
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Dnr 476/07  030 
 

§ 407 Svar på enskild motion (M) om nytt 
regelverk för uteservering 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att återremittera ärendet för att invänta resultatet av den diskussion 

om hur motioner ska behandlas, som ska hållas på kommun-
styrelsens sammanträde 2008-10-13. 

Bakgrund 
I oktober 2007 lämnande Per Wahlberg (m) in ifrågavarande motion i 
vilken yrkas att kommunfullmäktige beslutar om att göra en översyn av 
regelverket för uteserveringar i Sundsvall samt att införa en enhetlig 
och rättvis taxenivå för mark och parkeringsytor ianspråktagna för 
uteserveringar sommartid. 
 
Kommunstyrelsekontoret har överlämnat motionen till stadsbyggnads-
nämnden för yttrande. Vid sammanträde den 18 juni 2008 § 159 har 
stadsbyggnadsnämnden behandlat motionen jämte stadsbyggnads-
kontorets skrivelse i ärendet och därvid ansett motionen besvarad med 
anledning av att stadsbyggnadsnämnden fattat beslut i ärendet i enlighet 
med motionärens yrkande. 

Överläggning 
Majoritetspartierna, nämligen Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och 
Miljöpartiet yrkar, genom Kjell B Andersson (S), på återremiss för 
följande ärenden; Svar på motion (SD) om åtgärder mot drogsamhället, 
Svar på enskild motion (M) om nytt regelverk för uteservering, Svar på 
motion (C) om tillgängliga lekplatser och Svar på enskild motion (KD) 
om ”Använd klarspråk” – redogörelse för motionens handläggning. 
För att invänta resultatet av den diskussion om hur motioner ska be-
handlas, som ska föras på kommunstyrelsens sammanträde 2008-10-13. 
 
Ordförande förklarar att det finns ett förslag till beslut och detta blir 
också kommunfullmäktiges beslut. 
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Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2008-09-15 § 501 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-07-30 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2008-06-18 § 159 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2008-06-11 
• Enskild motion (M) om nytt regelverk för uteservering 2007-10-23 

 
– – – – 
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Dnr 481/07  030 
 

§ 408 Svar på motion (C) om tillgängliga 
lekplatser 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att återremittera ärendet för att invänta resultatet av den diskussion 

om hur motioner ska behandlas, som ska hållas på kommun-
styrelsens sammanträde 2008-10-13. 

Bakgrund 
Centerpartiet föreslår i en motion att alla kommunens lekplatser ska 
göras tillgängliga för rörelsehindrade. Fastighetsnämnden har berett 
motionen, och berättar att man under 2008 startar en inventering av 
lekplatser och parker vilken kommer att ligga till grund för förbätt-
ringar i framtiden. 
 
Kommunstyrelsekontoret föreslår att motionen bifalls, eftersom 
förslagen väl överensstämmer med intentionerna i Stadsvisionen. 
Fastighetsnämndens planerade åtgärder innebär att förslagen är på god 
väg att genomföras. 

Överläggning 
Majoritetspartierna, nämligen Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och 
Miljöpartiet yrkar, genom Kjell B Andersson (S), på återremiss för 
följande ärenden; Svar på motion (SD) om åtgärder mot drogsamhället, 
Svar på enskild motion (M) om nytt regelverk för uteservering, Svar på 
motion (C) om tillgängliga lekplatser och Svar på enskild motion (KD) 
om ”Använd klarspråk” – redogörelse för motionens handläggning. 
För att invänta resultatet av den diskussion om hur motioner ska be-
handlas, som ska föras på kommunstyrelsens sammanträde 2008-10-13. 
 
Ordförande förklarar att det finns ett förslag till beslut och detta blir 
också kommunfullmäktiges beslut. 
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Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2008-09-15 § 502 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-05-16 
• Fastighetsnämndens protokoll 2007-12-20 
• Fastighetskontorets skrivelse 2007-11-26 
• Motion (C) om tillgängliga lekplatser 2007-10-29 

 
– – – – 
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Dnr 478/07  030 
 

§ 409 Svar på enskild motion (C) om ansvar för 
hemtransport eller logi av ungdomar 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att återremittera ärendet för att ytterligare utreda möjligheten att ta 

ut avgifter för hemtransporter. 

Bakgrund 
Centerpartiet yrkar i en motion  
• att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda 

möjligheter att debitera ansvariga föräldrar för de kostnader 
socialtjänsten har för hemtransport eller tillfällig logi av deras 
minderåriga ungdomar 

• samt att denna nyordning deklareras för övriga kommuner i Sverige  
 
Bakgrunden till motionen är att det ibland händer att de ungdomar som 
vistas i kommunen, under exempelvis Gatufesten, får i sig för mycket 
alkohol och måste transporteras hem. Då inte hemtransport sker genom 
föräldrarnas försorg får ofta kommunens socialtjänst svara för tran-
sporten. Det kan ibland bli fråga om långa resor då ungdomarna 
kommer från andra kommuner. Sådana transporter tar resurser från 
socialtjänstens budget. 

Överläggning 
Björn Hallström (C) yrkar bifall till motionen. 
 
Per Wahlberg (M), Reinhold Hellgren (C), Else Ammor (M), Bertil 
Hörnqvist (KD) och Johnny Skalin (SD) yrkar på återremittering för att 
ytterligare utreda om det rättsligt är möjligt att ta ut avgifter för 
hemtransporter. 
 
Lena Österlund (S), Börje Bergström (S), Martin Johansson (S) och 
Olle Åkerlund (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om avslag 
till motionen. 
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Björn Hallström (C) tar tillbaka sitt yrkande om bifall till motionen och 
ställer sig i stället bakom Per Wahlberg m.fl. yrkande om återremiss. 
 
Ordförande förklarar att det finns två förslag till beslut, dels Per 
Wahlberg m.fl. yrkande om återremiss och dels Lena Österlund m.fl. 
yrkande om avslag till motionen. Hon ställer proposition på det 
formella yrkandet, ska ärendet avgöras idag eller inte, och finner att 
ärendet ska avgöras idag. 
 
Votering begärs. Ordförande föreslår votering genom handuppräckning 
vilket kommunfullmäktige godkänner. Därefter genomförs voteringen 
och resultatet blir 34 röster för återremittering och 44 röster för att 
ärendet ska avgöras idag. Därmed har kommunfullmäktige beslutat om 
återremittering. Beslut om återremittering kräver 1/3 av kommunfull-
mäktiges röster. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2008-09-15 § 503 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-07-18 
• Socialnämndens protokoll 2008-02-20 § 28 
• Socialtjänstens skrivelse 2008-01-30 
• Enskild motion (C) om ansvar för hemtransport eller logi av 

ungdomar 2007-09-24 
 
– – – – 
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Dnr 105/05  030 
 

§ 410 Svar på enskild motion (KD) om ”Använd 
klarspråk” – redogörelse för motionens 
handläggning 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att återremittera ärendet för att invänta resultatet av den diskussion 

om hur motioner ska behandlas, som ska hållas på kommun-
styrelsens sammanträde 2008-10-13. 

Bakgrund 
Bertil Hörnqvist (kd) har i motionen Använd Klarspråk föreslagit att 
kommunfullmäktige ska fatta beslut om att ett språkvårdsprojekt, 
liknande det i Norrköping, startas i Sundsvalls kommun. 
 
Kommunstyrelsekontoret föreslog, i en skrivelse daterad den 14 maj 
2008, att motionen skulle avslås med hänvisning till att demokrati-
beredningen föreslagit att kommunstyrelsen skulle få ett uppdrag att ta 
fram en förstudie om Språkregler för Sundsvalls kommun. Detta upp-
drag ligger i linjer med motionens intentioner, men eftersom det inte är 
säkert att kommunens språkarbete utformas på samma sätt som i Norr-
köping föreslogs att motionen skulle avslås. 
 
Kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärendet till kommun-
styrelsekontoret med motiveringen att en redogörelse för hur ärendet 
handlagts ska lämnas. 

Överläggning 
Majoritetspartierna, nämligen Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och 
Miljöpartiet yrkar, genom Kjell B Andersson (S), på återremiss för 
följande ärenden; Svar på motion (SD) om åtgärder mot drogsamhället, 
Svar på enskild motion (M) om nytt regelverk för uteservering, Svar på 
motion (C) om tillgängliga lekplatser och Svar på enskild motion (KD) 
om ”Använd klarspråk” – redogörelse för motionens handläggning. 
För att invänta resultatet av den diskussion om hur motioner ska be-
handlas, som ska föras på kommunstyrelsens sammanträde 2008-10-13. 
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Ordförande förklarar att det finns ett förslag till beslut och detta blir 
också kommunfullmäktiges beslut. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2008-09-15 § 504 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-07-29 
• Kommunstyrelsens protokoll 2008-06-02 § 461 
• Enskild motion (KD) om ”Använd klarspråk” 2005-03-02 

 
– – – – 
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Dnr 212/08  030 
 

§ 411 Svar på motion (FP) om Öppna alternativet 
om teaterkvarteret igen 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motionen. 

Bakgrund 
Folkpartiet Liberalerna önskar att kommunen parallellt med pågående 
arbete för att skapa en teater intill Kulturmagasinet arbetar fram en 
lösning i befintliga teaterlokaler. Partiet föreslår därför kommunfull-
äktige besluta att kommunen åter öppnar alternativet om att lösa 
teaterns arbetsmiljöproblem på befintlig plats, och att detta alternativ 
prioriteras. 

Överläggning 
Lars Persson (FP) och Magnus Sjödin (M) yrkar bifall till motionen. 
 
Hans Brynielsson (KD), Reinhold Hellgren (C), Ingrid Möller (MP), 
Kim G Ottosson (V) och Habib Effati (  ) yrkar avslag till motionen. 
 
Ordförande förklarar att det finns två förslag till beslut, dels Lars 
Persson m.fl. yrkande om bifall till motionen och dels Hans 
Brynielsson m.fl. yrkande om avslag till motionen. Hon ställer 
proposition på de båda yrkandena och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt Hans Brynielsson m.fl. yrkande om avslag till motionen. 

Reservation 
Mot beslutet reserverar sig samtliga ledamöter från Moderaterna, 
nämligen Sven Bredberg, Tomas Östman, Erland Solander, Magnus 
Sjödin, Bertil Swenson, Eva Lohman, Per Wahlberg, Linus Johansson, 
Mikael Gäfvert, Else Ammor, Sven Bodin, Stefan Alm, Rodney 
Engström, Elisabeth Gisslin Burman,och Per-Magnus Forsberg samt 
Folkpartiet, nämligen Sigge Godin, Ulla Grelsson, Ingeborg Wiksten, 
Berivan Mohammed och Lars Persson. 
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Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2008-09-15 § 505 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-08-19 
• Motion (FP) om Öppna alternativet om teaterkvarteret igen  

2008-04-28 
 
– – – – 
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Dnr 475/07  030 
 

§ 412 Svar på motion (M), (FP), (C) och (KD) om 
att införa kommunalt vårdnadsbidrag 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motionen. 

Bakgrund 
Allians för Sundsvall föreslår i en gemensam motion att vårdnads-
bidrag, i enlighet med regeringens förslag, införs från och med den 1 
januari 2009. 

Överläggning 
Hans Brynielsson (KD), Magnus Sjödin (M), Bertil Hörnqvist (KD) 
och Lars Persson (FP) yrkar bifall till motionen. 
 
Mathias Rex (MP), Martin Johansson (S), Leif Nilsson (S) och Johnny 
Skalin (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om avslag till 
motionen. 
 
Ordförande förklarar att det finns två förslag till beslut, dels Hans 
Brynielsson m.fl. yrkande och dels Mathias Rex m.fl. yrkande. Hon 
ställer proposition på de båda yrkandena och finner att kommunfull-
mäktige beslutar enligt Mathias Rex m.fl. yrkande om avslag till 
motionen. 

Reservation 
Mot beslutet reserverar sig samtliga ledamöter från Moderaterna, 
nämligen Sven Bredberg, Tomas Östman, Erland Solander, Magnus 
Sjödin, Bertil Swenson, Eva Lohman, Per Wahlberg, Linus Johansson, 
Mikael Gäfvert, Else Ammor, Sven Bodin, Stefan Alm, Rodney 
Engström, Elisabeth Gisslin Burman och Per-Magnus Forsberg, 
Folkpartiet, nämligen Sigge Godin, Ulla Grelsson, Ingeborg Wiksten, 
Berivan Mohammed och Lars Persson, Centerpartiet, nämligen 
Reinhold Hellgren, Björn Hallström, Jan-Olov Sellén, Mats Mehlin, 
Jan-Ola Andersson och Linnéa Kjellman, Kristdemokraterna, nämligen  
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Bertil Hörnqvist, Hans Brynielsson, Karl-Erik Lundin och Birgitta 
Rönnquist samt Habib Effati (  ). 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2008-09-15 § 506 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-07-16 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2008-05-28 § 60 
• Motion (M), (FP), (C) och (KD) om att införa kommunalt 

vårdnadsbidrag 2007-10-25 
 
– – – – 
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Dnr 183/08  030 
 

§ 413 Svar på motion (S), (V) och (MP) Öka 
tryggheten i stadskärnan 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bifalla motionen. 

Bakgrund 
Socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet har i en gemensam 
gruppmotion påtalat behovet av ett kraftfullt politiskt initiativ till sam-
ordnande aktiviteter för en ökad trygghet i stadskärnan. 
 
Trygghet är ett av de kännetecken som fastställts i den lokala regerings-
förklaringen för kommunen 2006-2010. I kommunen pågår flera aktivi-
teter för att öka tryggheten, förebygga olyckor och minska brottslig-
heten. 
 
Idag saknas en tillräcklig samordning av dessa aktörer och aktiviteter 
inom kommunorganisationen. En målmedveten systematisk sam-
ordning kan öka upplevelsen av att Sundsvalls stadskärna är en trygg 
miljö. 

Överläggning 
Ewa Back (S) yrkar bifall till motionen. 
 
Johnny Skalin (SD) yrkar på återremiss för att få fler konkreta förslag 
att ta ställning till. 
 
Ordförande förklarar att det finns två förslag till beslut, dels Ewa Backs 
yrkande om bifall till motionen och dels Johnny Skalins yrkande om 
återremiss. Hon ställer proposition på det formella yrkandet, ska 
ärendet avgöras idag eller inte, och finner att ärendet ska avgöras idag. 
 
Därefter konstaterar hon att ett förslag till beslut finns och detta blir 
också kommunfullmäktiges beslut. 
 

Ordförandens sign Justerandes sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

     
     

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

 2008-09-29 44 
 

 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2008-09-15 § 507 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-08-25 
• Motion (S), (V) och (MP) Öka tryggheten i stadskärnan  

2008-03-31 
 
– – – – 
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Dnr 273/08  032 
 

§ 414 Fråga till socialnämndens ordförande Lena 
Österlund (C) från Lars Persson (FP): 
Kommer Bovieran till Sundsvall? 

Med kommunfullmäktiges medgivande framställer Lars Persson (FP) 
den 29 september 2008 en fråga till socialnämndens ordförande Lena 
Österlund (S) om Bovieran kommer till Sundsvall?  
 
Lena Österlund (S), ordförande i socialnämnden, bekräftar att 
Bovieran, som bygger bostadsrätter för äldre, har ansökt om 
markanvisning i Sundsvalls kommun. Denna ansökan är lämnad till 
stadsbyggnadskontoret för handläggning. Hon berättar vidare att 
Bovieran just nu har ansökningar om markanvisning i 35 kommuner. 
 
– – – – 
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§ 415 Förteckning över motioner som förhandsre-
mitteras till kommunstyrelsen – enligt 30 § 
arbetsordningen för kommunfullmäktige i 
Sundsvall 

 
Motion (SD) om slopade parkeringsavgifter i centrum 
 
Motion (SD) om att begära extra resurser från Migrationsverket 
 
Motion (FP) om kulturgaranti för barn och ungdomar 
 
– – – – 
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§ 416 Redovisning av förbrukningen av anslaget 
till kommunfullmäktiges förfogande för 
oförutsedda behov 

 
Kommunfullmäktige beslutar att till sina handlingar lägga 
ekonomiavdelningens meddelande 2008-09-25. 
 
– – – – 
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Dnr 5/08  006 
 

§ 417 För kännedom 
 

• Kommunrevisionens begäran om förtydligande över svar på 
revisionsrapporten angående verifikationsgranskning 

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

• Kommunrevisionen informerar om genomförda granskningar av 
ekonomiskt regelverk och jämförelsetal 2007 

 
– – – – 
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Bilaga 1 till kommunfullmäktiges protokoll 2008-09-29 
 
Närvarande ordinarie ledamöter och tjänstgörande ersättare 
 
LEDAMÖTER  TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE 
 
ARBETAREPARTIET-SOCIALDEMOKRATERNA 
Kjell Andersson 
Anita Bdioui 
Ann Svensson 
Mari Marell  Roland Grafström 
Mikael Westin  Peder Björk 
Diana Kapitanska 
Stig Löf  Lars-Åke Andersson 
Olle Åkerlund 
Janina Öhrberg 
Leif Nilsson 
Agneta Eng  Åsa Ulander 
Håkan Byberg 
Ewa Back 
Leif Wiklund  Anders Hedenius 
Martti Knuuttila 
Börje Bergström 
Lena Wikström  Björn Aho 
João Pinheiro 
Elisabeth Unander 
K Lennart Andersson 
Bodil Hansson 
Roger Johansson 
Christina Nordenö  Olof Andersson 
Ronny Fröwall 
Marianne Sjöblom 
Ulla-Britt Lagergren 
Martin Johansson 
Lena Sjöberg 
Göran Loviken 
Lena Österlund 
Jan-Olof Lampinen  Burhan Hussain 
Gerd Isaksson  Britt-Marie Stål Olsson 393-412 
Tommy Eriksson 
Linda Bogstag 
Cathrine Edström  Håkan Lindroos 
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LEDAMÖTER  TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE 
 
MODERATA SAMLINGSPARTIET 
Sven Bredberg 393-412 
Tomas Östman 
Erland Solander 
Magnus Sjödin 
Bertil Swenson 
Eva Lohman 
Per Wahlberg 
Andreas Nelvig  Linus Johansson 
Mikael Gäfvert 
Else Ammor 
Naima Tahri  Sven Bodin 
Tom Emanuelz 393-409 
Stefan Alm 
Mats Johan Adner 393-410 
Rodney Engström 
Bengt-Arne Lindahl  Elisabeth Gisslin Burman 393-412 
Per-Magnus Forsberg 
 
FOLKPARTIET LIBERALERNA 
Sigge Godin 
Arne Engholm 393-410 
Pär Hammarberg  Ulla Grelsson 
Ingeborg Wiksten 
Berivan Mohammed 
Annelie Luthman  Frånvarande utan tjänstgörande ersättare 
Lars Persson 
Maria Lilja  Frånvarande utan tjänstgörande ersättare 
 
CENTERPARTIET 
Hans Forsberg Svensson 393-411 
Reinhold Hellgren 
Anette D Martins 393-401  Björn Hallström 402-418 
Jan Olov Sellén 
Mats Mehlin 
Kjell Bergkvist  Jan-Ola Andersson 
Linnéa Kjellman 
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LEDAMÖTER  TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE 
 
VÄNSTERPARTIET 
Claes Stockhaus 
Habib Effati 
Annicka Burman 
Kim G Ottosson 
 
KRISTDEMOKRATERNA 
Bertil Hörnqvist 393-412 
Hans Brynielsson 
Gunilla Molin 393-396  Karl-Erik Lundin 397-418 
Birgitta Rönnqvist 
 
MILJÖPARTIET DE GRÖNA 
Mathias Rex 
Sverker Ottosson 
Ingrid Möller 
Mari Anne Andersson  Birger Hjörleifsson 
 
SVERIGEDEMOKRATERNA 
Johnny Skalin 
Jan Björnefax 
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NÄRVARANDE ERSÄTTARE  
 
ARBETAREPARTIET-SOCIALDEMOKRATERNA 
* Roland Grafström 
* Peder Björk 
* Lars-Åke Andersson 
* Åsa Ulander 
* Anders Hedenius 
* Björn Aho 
* Olof Andersson 
* Burhan Hussain 
* Britt-Marie Stål Olsson 393-412 
 Leif Söderberg 
 Agneta Jonsson Lampinen 
* Håkan Lindroos 
 
MODERATA SAMLINGSPARTIET 
* Linus Johansson 
* Sven Bodin 
* Elisabeth Gisslin Burman 393-412 
 Daniel Lundin 393-406 
 
FOLKPARTIET LIBERALERNA 
* Ulla Grelsson 
 

CENTERPARTIET 
* Jan-Ola Andersson 
* Björn Hallström 402-418 
 

VÄNSTERPARTIET 
 Erik-Olov Sundkvist 393-412 
 Christiane Rüdiger 
 
KRISTDEMOKRATERNA 
* Karl-Erik Lundin 397-418 
 Berit Andersson 
 
MILJÖPARTIET DE GRÖNA 
* Birger Hjörleifsson 
 Birgitta Skoglund 
 
*-märkt ersättare är i tjänst för frånvarande ledamot 
 
– – – – 
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