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Tid

Kl. 14.00 – 18.25
Ajournering kl. 15.55 – 16.15 och 16.35 – 16.55

Plats

Folkets Hus, Matfors

Beslutande

Närvarande ledamöter och ersättare enligt bilaga 1

Sekreterare

Åke Svensson

Justeras

2005-10-03

Underskrifter

sekr.

Åke Svensson

ordf.

Fredd Sandberg

just.

Per Wahlberg

Margareta Westin

Protokollet omfattar §§ 481–500

Tillkännagivandet angående justering av detta protokoll anslaget på
Sundsvalls kommuns anslagstavla i Sundsvalls kommunalhus
2005-10-03, betygar
Ex officio

Åke Svensson
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§ 481 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 Per Wahlberg och Margareta Westin med Leif
Wiklund och Ingeborg Wiksten som ersättare i händelse av förhinder
för Per Wahlberg och Margareta Westin.
Det noteras att ärende 498 kom att behandlas direkt efter ärende 495.
––––
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§ 482 Välkommen till Matfors – Matfors då och nu
Ulla-Britt Lagergren (s) och Pär Hammarberg (fp) hälsar
kommunfullmäktige välkomna till Matfors.
Musik framförs av musikläraren Mari Bergman och musikelever från
Sköle skola och Matfors skola.
Gunnar Oreland berättar om Matfors och om den forskning som finns
om den första historiska tiden. Han refererar bl.a. till Boken om
Matfors av Mats-Ola Moberg
––––

Ordförandens sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Sekreterares sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida

2005-09-26

4

§ 483 Information från kommundirektören
Kommundirektören informerar om aktuella frågor:
1. Budgetpropositionen
2. Åtgärder för bättre näringslivsklimat
Svenskt Näringslivs enkät i våras, möte med företagare den 2
juni
Bättre dialog politiker/företagare
Förkorta handläggningstider. Processkartläggning och fokusgruppsintervjuer. Miljökontoret, stadsbyggnadskontoret, socialtjänsten och kommunstyrelsekontoret. Görs under hösten.
Förbättra attityder. Utbildning av personal i kundbemötande i
samarbete med Timrå, Härnösand och Ånge. November-mars.
Bättre information från kommunen
Utbildning i upphandlingsfrågor
Lokalt kompetensråd: Samlar aktörer som är verksamma inom
området kompetensförsörjning för att genom samordning kunna
tillgodose framtida behovet av arbetskraft.
Praktikpool. Förutsättningarna att inrätta en sådan pool utreds
under hösten.
3. Sundsvalls dricksvatten
Vann regionfinal om Sveriges godaste kranvatten
Arrangeras av Allt om Mat, Sveriges Kommuner och Landsting
och Svenskt Vatten, branschorgan för vatten och avloppsverksamhet
Juryns motivering: ”Ett rent, friskt och mineralrikt vatten med
härliga aptitretande egenskaper.” Juryn = Allt om Mats vinprovargrupp samt lokala medlemmar av Munskänkarna.
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Riksfinal den 16 november 2005 i Stockholm
I Sundsvall och Timrå kostar detta dricksvatten ca 3 öre per liter
att jämföra med buteljerat vatten som ofta kostar 15-30 kr per
liter
4. Konferensstaden Sundsvall
Kommunala verksamheter och sådana vi samarbetar med är aktiva för att ta hit konferenser
5. Ny handlingsplan för 24-timmarskommunen
6. Personalenkät
Genomförts 1999, 2001, 2003 och 2005
Positivt: Förbättrade värden år för år för ledarindex, påverkansindex och trivselindex. Särskilt bra utveckling i socialtjänsten
trots besparingar och ändrad organisation.
Negativt: Arbetsbelastning och stress. 2005 får lägre värden än
både 2003 och 2001.
7. Skolverkets granskning
Skolverkat har granskat samtliga grund- och gymnasieskolor i
kommunen
Verksamheten i förskolorna håller huvudsakligen god kvalitet
Grundskolornas värdegrundsarbete är av god kvalitet
Inom särskolan finns flera goda exempel
Relativt låga kunskapsresultat i Sundsvalls grundskolor. Dock
har flera intressanta utvecklingsarbeten initierats p.g.a. detta.
Gymnasieskolan visar på bättre resultat än grundskolorna
Skolverket påpekar brister i skolornas och kommunens resultatuppföljning
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Beträffande vuxenutbildningen anger man att den är övergripande av god kvalitet
Skolverket konstaterar att kommunen har goda förutsättningar
att utveckla sina verksamheter så att de nationella målen nås i
högre grad. De ansvariga nämnderna har uttalat viljeinriktningar
som fått stort genomslag i verksamheterna.
8. Tilläggsanslag för kajanläggning vid Tunadal
Beslut i finansutskottet i september. Internlån 8,7 miljoner kr.
Tillkommande åtgärder vid byggande av Korstabäckskajen.
Ombyggnad av ramp, ändring av befintlig kaj, nytt dagvattensystem
Kapitalkostnaderna täcks av ränteintäkter från hamnbolaget
Finansutskottet önskade att kommunfullmäktige informeras om
beslutet, eftersom fullmäktige tidigare har tagit beslut om finansiering av kajanläggningen.
––––
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§ 484 Allmänhetens frågestund
Ordföranden vänder sig till den publik som finns vid sammanträdet och
förklarar att det nu finns möjlighet att ställa frågor till ledamöterna i
fullmäktige och att om frågan inte ställs till någon särskild ledamot,
kommer svar att lämnas av den ledamot som presidiet finner lämplig.
Ingvar Jacobsson om
- Nedansjöbron, där han önskar svar vid nästa sammanträde
- offentliga toaletter
- styrelse för Sveriges Television m.m.
Lars-Erik Nyberg, ordförande i fastighetsnämnden, svarar på frågan om
offentliga toaletter.
Ordföranden kommenterar frågan om Sveriges Television.
Britt Hansson om
- ensamhet och tristess för boende på Tunastrand
- vem som ansvarar för att det är rent och snyggt kring vårdcentralen
i Matfors
Frågorna besvaras av Martin Johansson, ordförande i socialnämnden,
respektive Lars-Erik Nyberg, ordförande i fastighetsnämnden.
Kommunfullmäktige medger att Gunnar Oreland får lämna en
kommentar om boendet på Tunastrand.
Mats Moberg om lokal för industrihistoriskt material.
Lars-Erik Nyberg, ordförande i fastighetsnämnden, svarar på frågan
och därefter bereds Gunnar Oreland möjlighet att ge en kommentar.
Olle Lindberg om tomter på Uvberget.
K Lennart Andersson, ordförande i stadsbyggnadsnämnden, svarar på
frågan.
Christina Antonsson om tomter i Söräng.
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K Lennart Andersson, ordförande i stadsbyggnadsnämnden, svarar på
frågan.
Ordföranden konstaterar att det inte finns fler frågor från åhörarna. Han
tackar frågeställaren och tackar den som har besvarat frågan.
––––
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§ 485 Korta frågor – korta svar
Lars Persson (fp) om att det är kallt på rummen i servicehusen; svar
lämnas av Lars-Erik Nyberg (s).
Anna Westin (fp) om Hospice och att det dragit ut på tiden; svar lämnas
av Martin Johansson, (s).
Mésud Shakely (fp) om narkotikasituationen i Sundsvall med hänsyn
till Ravekommissionens tillslag i Sundsvall; svar lämnas av Kim G
Ottosson (v), ledamot i drogpolitiska arbetsgruppen.
Maria Lilja (fp) om det i massmedia uppmärksammade bråket mellan
två elever vid Västermalms gymnasium; frågan besvaras av Leif
Nilsson (s).
Per-Richard Molén (m) om Ewa Back (s) har träffat statsminister
Göran Persson för att diskutera järnvägsfrågor; svar lämnas av Ewa
Back (s).
Susanne Strömqvist (c) om grustäkt i närheten av Gudmundsbyn; svar
lämnas av K Lennart Andersson (s) och Anita Bdioui (s) samt därefter
en ytterligare kommentar av K Lennart Andersson (s).
––––
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§ 486 Information om de olika alternativ till lokallösningar som funnits för Teater Västernorrland
Fastighetsdirektör Christer Ersson redogör för de olika alternativ till
lokallösningar för Teater Västernorrland som arbetats fram under de
senaste åren. Han visar under sin genomgång var de nuvarande
lokalerna och arbetsplatserna för teatern finns och hur utspridda dessa
är. Han redogör även för de ekonomiska kalkyler som legat till grund
för de olika alternativen.
Tomas Melander, teaterchef för Teater Västernorrland, lämnar
kommentarer.
––––
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Dnr 565/02 045

§ 487 Förslag att projektet Nya scenhuset avbryts
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
att

avbryta det av kommunfullmäktige den 21 juni 2004, § 252,
beslutade genomförandet av projekt Nya scenhuset.

Bakgrund
Vid en presskonferens den 28 juni 2005 föreslog det socialdemokratiska partiet och vänsterpartiet att projektet Nya scenhuset avbryts.
Utredningsuppdrag
Inom ramen för kommunstyrelsens investeringsbudget 2002-2004 för
investeringar i förvaltningsfastigheter avsattes 3 Mkr för år 2002.
Finansutskottet beslutade den 4 december 2001, § 298, att fastighetsnämnden får ianspråkta 500 000 kronor ur 2002 års investeringsbudget
för utredning om Teaterkvarteren. Utskottet beslutade därefter den 10
december 2002, § 42, att fastighetsnämnden får ianspråkta ytterligare
400 000 kronor ur investeringsbudgeten 2002 för fortsatt utredning om
utveckling av Teaterkvarteren.
Beslut att bygga ett scenhus
Kommunfullmäktige beslutade den 21 juni 2004, § 252, att genomföra
och finansiera projekt Nya scenhuset i enlighet med det förslag som
förelåg och inom en ram på 120 miljoner kronor. Av kommunens andel
på 42 Mkr har i planeringen 25 Mkr tänkt finansieras genom ianspråktagande av kommunstyrelsens investeringsbudget och med fördelningen 13 Mkr år 2005 och 12 Mkr år 2006. För finansieringen av resterande 17 Mkr har internlån anvisats. Den uppdelningen framgår av
fastställd investeringsbudget 2005-2007 för kommunstyrelsens ram för
investeringar i förvaltningsfastigheter.
Föroreningar, kalkyler, tid
Under våren 2005 framkom vid borrningar att den mark som scenhuset
skulle byggas på var förorenad av någon typ av olja. Det har senare
konstaterats att det rör sig om höga halter av diesel- eller brännolja som
finns i två områden på den aktuella fastigheten Kassören 6. Oljan före-
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kommer cirka 7-9 meter under markytan och rör sig med grundvattnet.
Källan har inte lokaliserats. Kostnaden för att sanera har beräknats till
cirka 10 Mkr men uppgiften är mycket osäker då det saknas kunskap
om källan samt om storleken och gränser för oljeförekomsterna.
Under kalkylarbetet har det även visat sig att det är svårt att få projektet
att rymmas inom den angivna ramen på 120 Mkr. Överskridandet är
ungefär 20-25 Mkr.
Eftersom projektet är ett EU-projekt är också tiden en viktig aspekt vid
ett beslut om projektets framtid. Enligt strukturfondsdelegationens beslut skall scenhusbygget vara klart och projektet slutredovisat den 30
juni 2007. I dag behövs tid för att banta projektet så att det ryms inom
den beslutade ramen på 120 Mkr. Dessutom gör problemen med oljeföroreningarna att det kan vara svårt att hinna bygga inom den tidsramen.
Mer uppgifter om föroreningarna väntas komma fram under förmiddagen den 1 juli då vissa undersökningar skall redovisas. Information om
den redovisningen kommer att lämnas vid finansutskottets sammanträde.
Kommunstyrelsekontorets överväganden
Eftersom kommunfullmäktige har beslutat att projektet skall genomföras, skall ett förslag om att avbryta projektet behandlas av och beslutas av kommunfullmäktige.
Om projektet skall avbrytas
Om utskottet anser att projektet med nytt scenhus skall avbrytas bör det
formuleras i ett beslut som sedan kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har att ta ställning till under augusti och september.
Utredningskostnader
Som framgått har hittills 900 000 kr tagits i anspråk och överförts till
fastighetsnämnden av de 3 Mkr som fanns i 2002 års investeringsbudget för utredning av Teaterkvarteren. Kommunstyrelsekontoret anser att
för de utredningar som gjorts för projektets genomförande bör i första
hand vad som återstår av 2002 års investeringspost, dvs. (3,0 - 0,9=) 2,1
Mkr, användas som finansiering.
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Fastighetsnämnden bör därför återkomma i den frågan i ett särskilt
ärende till finansutskottet när alla kostnader kan överblickas.
Åtgärder för teaterverksamheten
Om projektet med ett nytt scenhus avbryts måste det vidtas mycket
snabba åtgärder för att lösa påtalade arbetsmiljöproblem. Dessa arbetsmiljöproblem har mycket tydligt redovisats i handlingarna om scenhusärendet. De publika lokalerna måste även handikappanpassas.
Inriktningen för att lösa arbetsmiljöproblemen m.m. torde ha två perspektiv, dels en snabb men tidsbegränsad lösning och dels en permanent
lösning.
Kontoret anser finansutskottet bör ta initiativ till möten i en nära framtid med Teater Västernorrland och kanske även med Arbetsmiljöverket.
Överläggning
Under denna rubrik redovisas vad som antecknades i protokollet från
finansutskottets sammanträde den 1 juli 2005:
Vid finansutskottets sammanträde den 1 juli 2005 redogör miljödirektören för två rapporter om föroreningarna på fastigheten Kassören 6 och
svarar på ledamöternas frågor: I den senaste rapporten som redovisades
tidigare under dagen för bl.a. honom och fastighetsdirektören har dels
föroreningen under Lillgården tonats ner och dels halterna av olja reducerats. Föroreningen består av dieselolja eller brännolja och finns även
på fastigheten Kassören 7. Oljan finns i ett skikt på 7-9 meter under
markytan; ingen förorening har påträffats i markskiktet 0-7 meter. Det
har inte kunnat fastställas var källan till föroreningarna finns. För att
göra en riskbedömning, bl.a. om hälsorisker, och ge förslag till tekniska
åtgärder för sanering m.m. av föroreningarna krävs vetskap om källan.
Det dröjer säkert till slutet av augusti månad 2005 innan det med säkerhet kan sägas var källan finns. Miljökontoret vill ha en helhetsbild av
det aktuella kvarteret som inrymt bl.a. fyra bensinstationer. Kontakter
har tagits med SPI Miljösaneringsfond AB (SPIMFAB) för att diskutera markundersökningar och analyser samt för att få klarhet om vilka
som har drivit bensinstationer i området och under vilken tid sådan
verksamhet pågått. Ansvar kan endast utkrävas om den faktiska driften
vid en bensinstation eller liknande anläggning pågått efter den 30 juni
1969, då den första miljölagstiftningen infördes.
Fastighetsdirektören säger om arbetsmiljön i byggnaderna på fastigheten Kassören 7 att det inte är någon hälsofara.
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Miljödirektören och fastighetsdirektören förklarar därefter att fastighetskontoret hittills har ansvarat för frågorna om föroreningarna på
fastigheten Kassören 6, men att från och med nu tar miljökontoret över
ansvaret för saneringsärendet och att miljökontoret kommer att följa det
regelverk som gäller för förorenade områden och de bestämmelser som
anger mot vem eventuella anspråk kan riktas.
Fastighetsdirektören redogör för kalkyleringsarbetet och svarar på frågor: Den ursprungliga kalkylen för scenhuset omfattade en byggyta på
cirka 6 000 m² men den kalkyl som nu tagits fram omfattar 6 900 m².
Kommunfullmäktiges ram var på 120 Mkr men med den ökade ytan
beräknas kostnaderna nu uppgå till 150-155 Mkr. Byggindex har från
2003 stigit med 7 % vilket motsvarar 7-8 Mkr. Att sanera oljan kommer
att kosta minst 10 Mkr och innebär då en urgrävning motsvarande tre
våningar vilket är en vansklig åtgärd med hänsyn bl.a. till angränsande
byggnader. Han har känt till att projektgruppen haft svårt att hålla
kalkylen inom den ram som gällde enligt kommunfullmäktiges beslut.
Projektgruppen har haft uppdrag att hitta lösningar för att banta projektet men vid ett styrgruppsmöte den 6 juni 2005 meddelade projektgruppen att den inte lyckats få brukarna att acceptera en lägre ram. Han
meddelade därefter den politiska ledningen att det inte gått att få brukarna med på en nödvändig bantning av projektet.
Lars-Erik Nyberg (s) uppger att det var bygget av den stora scenen som
gjorde det möjligt att få EU-medel.
Magnus Sjödin (m) frågar om utredningskostnaderna och fastighetsdirektören uppger att kostnaderna för miljöundersökningarna uppskattats till cirka 300 000 kronor, att fastighetskontoret hittills fått fakturor
på 1,4 Mkr och att kostnaderna för gjorda utredningar beräknas till 2
Mkr samt att därtill tillkommer kostnaderna för de tidigare utredningarna som behandlats av finansutskottet dels den 4 december 2001, §
298, och dels den 10 december 2002, § 42, tillhopa 900 000 kronor.
Ewa Back (s) yrkar att projektet med att bygga ett scenhus avbryts och
att kommunfullmäktige får ta ställning till frågan. Hon föreslår att finansutskottet bjuder in Teater Västernorrland till ett möte för att diskutera en tidsbegränsad lösning för påtalade problem med anställdas
arbetsmiljö samt att även inleda en diskussion om en permanent lösning, inkl. tillgängligheten för publiken, för teaterverksamheten.
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Hon förklarar att hon ser det som naturligt att finansutskottet tar detta
initiativ även om ansvaret för ärendet fortsättningsvis skall ligga på
miljökontoret, Kultur & Fritid och fastighetskontoret och respektive
nämnd.
Utskottet diskuterar Ewa Backs förslag.
Efter diskussionen konstaterar finansutskottet följande:
1. Fastighetsnämnden skall till kommunfullmäktige lämna en redovisning för de totala utredningskostnaderna för projekt Nya scenhuset.
Redovisningen skall ske så snart alla kostnader är kända. (Frågan
om finansiering av utredningskostnaderna behandlas av finansutskottet på sätt som framgår av kommunstyrelsekontorets skrivelse.)
2. Finansutskottet bjuder in Teater Västernorrland till ett möte den 23
augusti 2005 kl. 09.00-12.00, från teatern bjuds Tomas Melander
och Tomas Eriksson in och från styrelsen bjuds Margareta Johansson och Kerstin Nygren in. Även Arbetsmiljöverket bör beredas
möjlighet att vara närvarande vid mötet. Dessutom skall samtliga
gruppledare kallas till mötet.
Finansutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avbryta det av kommunfullmäktige beslutade
genomförandet av projekt Nya scenhuset.
--Vid kommunstyrelsens sammanträde den 12 september 2005 beslutade
kommunstyrelsen enligt finansutskottets förslag.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 september 2005 yrkar
Ewa Back (s) inledningsvis att ärendet återremitteras till finansutskottet
för att förutsättningslöst diskutera möjliga lösningar och att detta
utskottsmöte i så fall utökas med representanter från de partier som inte
är representerade i finansutskottet. Hon förklarar att hon även kommer
att yrka att ärende 488 återremitteras till finansutskottet.
Lars Persson (fp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag
på Ewa Backs yrkande.
Eva Lohman (m), Lars Hillerström (mp) och Reinhold Hellgren (c)
instämmer i Lars Perssons yrkanden.
Habib Effati (v) ansluter till Ewa Backs yrkande.
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Inlägg görs av Ewa Back (s).
Hans Brynielsson (kd) förklarar att han i och för sig kan tänka sig att
ärendet återremitteras.
Sammanträdet ajourneras klockan 16.35-16.55.
Handläggningen återupptas.
Ewa Back (s) förklarar att majoriteten (s + v) ändrar sitt yrkande till ett
yrkande om bifall av kommunstyrelsens förslag.
På fråga av ordföranden förklarar Hans Brynielsson att han inte yrkar
återremiss av ärendet.
Ordföranden finner att han uppfattat att det bara finns ett förslag,
nämligen ett yrkande om bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ledamöterna instämmer i detta och beslutar därefter enligt
kommunstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2005-09-12, § 134
• Finansutskottets protokoll 2005-07-01, § 173
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-06-28
• Kommunstyrelsens investeringsbudget 2005-2007 (fastighetsnämnd, förvaltningsfastigheter)
• Finansutskottets protokoll 2001-12-04, § 298
• Finansutskottets protokoll 2002-12-10, § 42
• Kommunstyrelsens investeringsbudget 2002-2004 (fastighetsnämnd, förvaltningsfastigheter)
––––
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Dnr 565/02

§ 488 Nya lokaler för Teater Västernorrland
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
att uppdra åt fastighetsnämnden och kultur- och fritidsnämnden att
utreda en långsiktig lösning för teaterverksamhetens lokaler. Nämnderna har att i utredningen beakta eventuella lokalbehov för ett scenkonstbolag.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade den 21 juni 2004, § 252, att genomföra
projekt Nya scenhuset. Projektets totala budgetram fastställdes till 120
Mkr varav kommunens andel av kostnaderna var 42 Mkr.
Ett av syftena med projektet var att lösa de fysiska arbetsmiljöproblem
som finns på teatern.
Under våren 2005 framkom vid borrningar att den mark på Kassören 6
som scenhuset skulle byggas på var förorenad av diesel- eller brännolja.
Oljan förekom på cirka 7-9 meter under markytan och rör sig med
grundvattnet. Kostnaderna för att sanera marken beräknas uppgå till
cirka 10 Mkr men uppgiften är osäker då det saknas kunskap om källan
samt om storleken och gränserna för oljeförekomsterna. Miljökontoret
har därför inlett en utredning för att ta fram dessa uppgifter. Utredningen beräknas vara klar i september 2005.
Med anledning av oljeförekomsterna på Kassören 6 höll finansutskottet
den 1 juli 2005, § 173, ett extra utskott där frågan diskuterades. Utskottet beslutade då dels att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avbryta genomförandet av projekt Nya scenhuset, dels att bjuda in representanter för Teater Västernorrland m.fl.
för att diskutera tidsbegränsade och permanenta lösningar på teaterns
arbetsmiljöproblem.
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Överläggning
I finansutskottets protokoll från sammanträde den 23 augusti 2005 har
följande antecknats:
Samråd
Till detta samråd som hålls i anslutning till dagens sammanträde är
representanter från Teater Västernorrland, Landstinget, Arbetsmiljöverket, Kultur & Fritid, fastighetskontoret, miljökontoret samt gruppledarna för miljöpartiet och centerpartiet inbjudna.
Samrådet har följande upplägg;
• information från miljökontoret om saneringsarbetet
• Arbetsmiljöverkets syn på situationen
• Teater Västernorrlands syn på situationen
• Kultur- och fritidsnämndens syn på situationen
• Vad som behöver göras på lång respektive kort sikt
Information från miljökontoret om saneringsarbetet
Miljöchefen inleder med att konstatera att marken har höga halter av
petroleum och att marken måste saneras innan den kan bebyggas. Han
informerar också om att kontoret i dagsläget inte vet vem som har ansvaret för föroreningen utan att en utredning pågår vilken beräknas vara
färdig i september 2005.
På fråga från ordföranden konstaterar han att det går att placera ut tillfälliga baracker på tomten.
Arbetsmiljöverkets syn på situationen
Arbetsmiljöverkets representant informerar om att verket förra veckan
inspekterade lokalerna och gjorde en riskbedömning. Verket har uppdragit till Teater Västernorrland och Sundsvalls kommun att fram till
den andra september 2005 ta fram en ny handlingsplan på hur arbetsmiljöproblemen ska åtgärdas. Han konstaterar att om inget görs kan
verket vara tvungen att förbjuda vissa verksamheter.
På fråga från en ledamot konstaterar han att lokalerna har fysiska som
sociala arbetsmiljöproblem vilka relateras till fukt, ergonomi och lokalernas utformning. Men representanten vill inte rangordna problemen.
Teater Västernorrlands syn på situationen
Även om teaterchefen lyfter fram att scentillgängligheten, logistik- och
kommunikationsproblemen är viktiga att lösa, instämmer han i Arbetsmiljöverkets syn att det inte går att rangordna arbetsmiljöproblemen.
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Han betonar att parterna inom två månader måste komma överens om
en lokalisering för teaterverksamheten. Han anser att arbetet för att
finna en lokal måste vara strategiskt och utgår från ett helhetsperspektiv. Han framför också att teatern i det läge som nu är behöver kommunens stöd och uppbackning. Kommunledningen bör, enligt hans mening, visa att de vill ha en aktiv teaterverksamhet i kommunen.
På fråga från en ledamot konstaterar teaterchefen att teatern behöver
mer än en scen med koppling till sidoscener. Han konstaterar också att
Sveateatern i sin nuvarande utformning är ofunktionell.
Margareta Johansson (s), och tillika ledamot i teaterstyrelsen, tillägger
att lokalerna även måste anpassas så att de möjliggör för att gästspelsproduktioner och egna produktioner kan spelas samtidigt. Detta kan
inte göras med endast en scen. Den andra aspekten som också måste
beaktas i planeringen är kommunens eventuella ansvar för ett Scenkonstbolag.
Teaterchefen frågar ordföranden när teaterns styrelse kan få svar på sitt
brev daterat den 16 augusti 2005. Ordföranden informera om att brevet
ska behandlas av kommunstyrelsen den 12 september 2005.
Kultur- och fritidsnämndens syn på situationen
Kulturdirektören menar att det i planeringsarbetet är viktigt att se teaterverksamheten som en helhet. Hon instämmer också i att teatern behöver mer än en scen.
Vad som behöver göras på lång respektive kort sikt
Gruppledarna uttalar inledningsvis att arbetsmiljöproblemen måste lösas. Därefter förs en diskussion om det är möjligt att finna en lösning
norr om Köpmangatan, om investeringar ska göras i inhyrda lokaler
och om det är praktiskt möjligt att bebygga nuvarande tomt.
Efter att varje gruppledare fått möjlighet att ge sin syn konstaterar ordföranden att partierna vill finna en lösning på arbetsmiljöproblemen
men att det kan variera hur mycket resurser man är beredd att lägga ner.
Oppositionen uttalar exempelvis att överenskommelsen med Landstinget om ansvarsfördelningen ska följas men att man i planeringsarbetet också måste se till resurserna. Hon konstaterar också att verksamheten bör samlas i ett kvarter innebärande att verksamhet norr om
Köpmangatan ska avvecklas, att finansutskottet samt gruppledarna för
centerpartiet och miljöpartiet principiellt anser det fel att investera i
inhyrda lokaler samt att förutsättningarna för att bebygga tomten Kassören 6 måste klaras ut innan projektet fortskrider.
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Lars Hillerström (mp) föreslår att Sundsvalls Vattens gamla lokaler bör
användas för att utforma en tillfällig lösning och på så sätt undvika att
Arbetsmiljöverket stänger ner vissa verksamheter. Han uttalar också att
han ställer sig bakom skrivelsen från Teater Västernorrlands styrelse.
Sammanfattande kommentarer
Avslutningsvis konstaterar ordföranden att färdiga lösningar på teaterns
lokaler inte kan presenteras vid dagens möte då det skulle vara att förbigå den demokratiska processen. Men de närvarande instämmer i fastighetsdirektörens förslag om att ett seminarium ska hållas för kommunfullmäktiges ledamöter, innan kommunfullmäktiges sammanträde i
september. På seminariet ska alla tidigare framarbetade lösningar på
teaterns lokalisering gås igenom.
Därefter lägger ordföranden fram ett förslag till uttalanden av vilket det
framgår att teaterverksamheten bör samlas, att det principiellt är fel att
investera i inhyrda lokaler, att förutsättningarna för att bebygga tomten
Kassören 6 först måste klargöras innan permanent bebyggelse kan planeras där, att kultur- och fritidsnämnden har att se över hur projektet
ska förankras politiskt men att nämnden vid sina kontinuerliga lägesrapporter till finansutskottet bör informera om projektet.
Hon föreslår därefter att finansutskottet ska föreslå kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige besluta att uppdra åt fastighetsnämnden
och kultur- och fritidsnämnden att utreda en långsiktig lösning för teaterverksamhetens lokaler. Nämnderna har att i utredningen beakta
eventuella lokalbehov för ett scenkonstbolag.
Överläggning
Vid finansutskottet överläggning fastställer utskottet det föreslagna
uttalandet och beslutsförslaget som framlades på förmiddagens samråd.
--Vid kommunstyrelsens överläggning den 12 september 2005
diskuterade ledamöterna behovet av kortsiktiga åtgärder och hur dessa
skall planeras och genomföras och om den aktuella tomten kan
bebyggas eller inte.
Kommundirektören informerade kort om en skrivelse från Arbetsmiljöverket till Stiftelsen Teater Västernorrland som enligt uppgift skulle
skickas under den dag sammanträdet hölls.
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Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 september 2005 yrkar
Reinhold Hellgren (c) dels bifall till kommunstyrelsens förlag, dels
bifall till ett tillägg med följande att-sats:
att uppdra åt fastighetsnämnden och kultur- och fritidsnämnden
att vidta åtgärder för en snar lösning på de akuta arbetsmiljöproblem som arbetsmiljöverket påpekat och att integrera dessa
åtgärder med en långsiktig lösning för teaterverksamhetens
lokaler.
Ewa Back (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag på
Reinhold Hellgrens yrkande om tillägg.
Lars Hillerström (mp), Bertil Lindström (m) och Margareta Johansson
(s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Inlägg görs därefter av Hans Lennart Wormbs (m), Lars-Erik Nyberg
(s), Margareta Johansson (s), Reinhold Hellgren (c) och Lena Österlund
(s).
Ordföranden förklarar att ledamöterna först kommer att få ta ställning
till kommunstyrelsens förslag, om vilket det verkar vara enighet, och
att han därefter kommer att ställa Reinhold Hellgrens yrkande om
tillägg mot Ewa Backs yrkande om avslag. Ledamöterna godkänner
denna propositionsordning.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag och
avslår sedan Reinhold Hellgrens tilläggsyrkande. Kommunfullmäktige
har således beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2005-09-12, § 134
• Finansutskottets protokoll 2005-08-23, § 176
• Ny skrivelse från styrelsen för Teater Västernorrland 2005-09-01
och reviderad ”Handlingsplan 2005-08-30 för arbetsmiljöarbetet”
samt ”Kartläggning och riskanalys från skyddsombuden och arbetsledning” med blankett B, sid. 1-9
• Skrivelse från Teater Västernorrland, 2005-08-16 med ”Handlingsplan för arbetsmiljöarbetet” 2004-04-06
––––
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Dnr 90/05 080

§ 489 Indelning av kommunen i valdistrikt, valkretsar samt antalet ledamöter i kommunfullmäktige
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar efter viss redigering enligt
kommunstyrelsens förslag
att antalet valdistrikt minskas från tidigare 64 till 53. Gränserna för
de föreslagna förändrade distrikten framgår av beskrivning i text
(daterad 2005-08-23) samt bifogade kartor;
att särskilda röstmottagningsställen inrättas under valdagen i ytmässigt stora valdistrikt om valnämnden så finner det;
att kommunfullmäktige skall ha 81 ledamöter; samt
att kommunen indelas i tre valkretsar.
1. Skön, Alnö, Skönsmon
2. Gustav Adolf, Selånger
3. Njurunda, Attmar, Tuna, Stöde, Holm, Liden, Indal, Sättna
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade den 29 november 2004 att tillsätta en
arbetsgrupp, Demokratigruppen, med uppgift att se över den politiska
styrningen av Sundsvalls kommun. I uppdraget ingick även att inför de
allmänna valen 2006 göra en översyn av antalet valkretsar och valdistrikt, samt föreslå eventuella förändringar av dessa.
Demokratigruppen har nu överlämnat ett föreslag till ny valdistriktsoch valkretsindelning, samt ett förslag om antalet ledamöter i kommunfullmäktige. Förslaget ska fastställas av kommunfullmäktige.
Överläggning
Finansutskottet enades den 6 september 2005 om att hänskjuta frågan
till kommunstyrelsen.
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Vid kommunstyrelsens sammanträde den 12 september 2005 yrkade
Lars Persson (fp), Per Wahlberg (m), Claes Stockhaus (v), Reinhold
Hellgren (c), Hans Brynielsson (kd) och Lars Hillerström (mp) att det
skall vara tre valkretsar.
Christer Berglund (s) yrkade att det skall vara fyra valkretsar.
Ledamöterna var i övrigt överens om det förslag som demokratiutredningen och valnämnden lagt.
Ordföranden ställde yrkandena om antalet valkretsar, dvs. tre
respektive fyra valkretsar, mot varandra och fann att kommunstyrelsen
beslutade föreslå kommunfullmäktige tre valkretsar.
Med ledamöternas godkännande antecknades följande i protokollet: Per
Wahlberg (m) framför att moderaterna på sikt vill se en minskning av
antalet ledamöter i kommunfullmäktige.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 september 2005 yrkar
Elisabeth Unander (s) att det skall vara fyra valkretsar.
Lars Hillerström (mp) yrkar, med instämmande av Mats Mehlin (c),
Anna Westin (fp), Per Wahlberg (m) och Habib Effati (v), bifall till
kommunstyrelsens förslag som bl.a. innebär tre valkretsar.
Mats Mehlin (c) påtalar att Sättna skall anges i kommunstyrelseförslagets fjärde att-sats under punkt 3. Sigge Godin (fp) instämmer i
anmärkningen.
Ledamöterna är överens om att Sättna skall anges i kommunstyrelsens
förslag på sätt som Mats Mehlin påtalat.
Ordföranden finner att ledamöterna är överens om de tre första attsatserna i kommunstyrelsens förslag. Han förklarar att han därför
kommer att ställa yrkandena om antalet valkretsar mot varandra, dvs.
kommunstyrelsens förslag om tre valkretsar (inklusive det tillägg om
Sättna som gjorts vid sammanträdet) mot Elisabeth Unanders yrkande
om fyra valkretsar. Ledamöterna godkänner ordförandens
propositionsordning.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar att det skall vara
tre valkretsar.
Kommunfullmäktige har alltså bifallit kommunstyrelsens förslag med
det tillägg om Sättna som ledamöterna var överens om.
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Slutligen antecknas till protokollet att Per Wahlberg (m) framför att
moderaterna på sikt vill se att kommunfullmäktige består av 61
ledamöter.
Reservation
S-gruppen, dvs. Ann Svensson, Gerd Eliasson, Fredd Sandberg,
Margareta Westin, Anita Bdioui, Stig Löf, Lena Sjölén, Sven-Erik
Dahlberg, Ewa Back, Håkan Byberg, Anders Hedenius, Martti
Knuuttila, Agneta Eng, Håkan Carlsson, Per-Olof Andréasson, Börje
Bergström, Laila Ågren, Leif Wiklund, Tore Molberg, João Pinheiro,
Elisabeth Unander, Roger Johansson Olof Andersson K Lennart
Andersson Therese Nyhman, Anders Persson, Christer Berglund,
Margareta Johansson, Martin Johansson, Göran Loviken, Lars-Erik
Nyberg, Lena Österlund, Ulla-Britt Lagergren, Berit Olsson, Tommy
Eriksson, Ulf Sjölinder, Roland Grafström och Lena Sjöberg, anmäler
reservation mot beslutet om antalet valkretsar.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2005-09-12, § 139
• Finansutskottets protokoll 2005-09-06, § 211
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-08-29
• Delrapport från demokratigruppen 2005-08-23 med bilaga 1:
o Yttrande 2005-06-22 från moderata samlingspartiet (m)
o Yttrande 2005-06-22 från socialdemokraterna (s)
o Yttrande 2005-06-30 från kristdemokraterna (kd)
o Yttrande 2005-07-13 från folkpartiet (fp)
o Yttrande 2005-08-22 från vänsterpartiet (v)
o Yttrande 2005-07-22 från centerpartiet (c)
o Yttrande 2005-08-13 från miljöpartiet de gröna (mp)
• Förslag till ny distriktsindelning 2005-08-23, bilaga 2
• Kartor över den föreslagna distriktsindelningen, bilaga 3
• Valnämndens protokoll 2005-08-22, § 10
• Valkansliets skrivelse 2005-08-16
––––
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Dnr 285/05 040

§ 490 Kommunens andelar i Selånger Folketshusförening u.p.a.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
att

till Föreningen Folkets Hus & Park i Sundsvall u.p.a. överlåta
3 000 andelar i Selångers Folketshusförening u.p.a. för 5 000
kronor.

Bakgrund
Sundsvalls kommun löste 1965 2 500 andelar i Selångers Folketshusförening u.p.a. för 25 000 kronor. 1970 löstes ytterligare 500 andelar
för 5 000 kronor. Kommunen äger nu 3 000 andelar. Andelarna är inte
upptagna till något bokfört värde i kommunens balansräkning.
Föreningen Folkets Hus & Park i Sundsvall u.p.a. har etablerat ett nära
samarbete med Selångers Folketshusförening u.p.a. och har därför beslutat att bli andelsägare i den föreningen.
Föreningen Folkets Hus & Park i Sundsvall u.p.a. erbjuder sig att från
kommunen förvärva de 3 000 andelarna i Selångers Folketshusföreningen u.p.a., för en köpeskilling på 5 000 kronor.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2005-09-12, § 130
• Finansutskottets protokoll 2005-08-23, § 182
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-06-23
• Folkets Hus & Parks skrivelse 2005-06-16
––––
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Dnr 224/05 253

§ 491 Överlåtelse av områden av Korsta 7:29 och
8:1, Skön
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
att

bemyndiga stadsbyggnadsnämnden att överlåta tre områden om
23 500 m2 av fastigheterna Korsta 7:29 och 8:1 till Korstaverkets Förvaltning AB för en köpeskilling om 3 067 000 kronor
och i övrigt på de villkor som anges i upprättad överenskommelse.

Bakgrund
Stadsbyggnadsnämnden har träffat överenskommelse om fastighetsreglering med Korstaverkets Förvaltning AB om överlåtelse av tre områden om ca 23 500 m2 av fastigheterna Korsta 7:29 och 8:1 för en köpeskilling om 3 067 000 kronor.
Bakgrund till försäljningen är detaljplanen för utbyggnad av Korstaverket. De av kommunen överlåtna områdena ska ingå i tomtmarken för
värmeverket.
Värdet av den överlåtna marken har överenskommits till 100 kr/m2.
Utöver ersättning för förvärvet av kvartersmark ersätter företaget
kommunen för kostnader för förvärv av mark för området natur/skydd
med 577 000 kronor och kostnader för fastighetsbildningar och planändring med 140 000 kronor. Marken har ett bokfört värde på 5 500
kronor i kommunens markreserv.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2005-09-12, § 131
• Finansutskottets protokoll 2005-08-23, § 183
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-06-23
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2005-05-13 med överenskommelse om fastighetsreglering och karta
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2005-03-18 med översiktskarta
––––
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Dnr 273/05 003

§ 492 Förslag till ändringar i reglementen för kultur- och fritidsnämnden och kommunstyrelsen
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
att

remissyttranden till länsstyrelsen över ansökningar om bygdeavgiftsmedel, enligt förordningen (1998:928) om bygde- och fiskeavgifter, flyttas över från kultur- och fritidsnämnden till kommunstyrelsen,

att

§ 6 i reglementet för kultur- och fritidsnämnden erhåller ny lydelse enligt bilagt förslag; samt

att

§ 8 i reglementet för kommunstyrelsen kompletteras enligt bilagt
förslag.

Bakgrund
För vattenverksamhet som bedrivs i Ljungans och Indalsälvens dalgångar och Holmsjöns sjösystem betalar verksamhetsutövarna, främst
kraftbolagen, årligen avgifter. De bygdeavgiftsmedel som därigenom
avsatts ska i första hand förebygga skador och täcka kostnader för ersättning av skador som uppkommit på grund av vattenverksamheten
(höga flöden). Eventuellt överskott ska användas till investeringar för
ändamål som främjar näringsliv eller service i bygden eller annars är
till nytta för bygden. Ansökningar om bidrag för sistnämnda ändamål
beslutas av länsstyrelsen efter yttrande av kommunen, hitintills kulturoch fritidsnämnden. Förslaget innebär att ansvaret för yttranden överförs till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2005-09-12, § 140
• Utvecklingsutskottets protokoll 2005-06-14, § 90
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-05-30
• Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2004-11-24, § 125
• Kultur & Fritids skrivelse 2004-11-11
• Förslag till ny lydelse 2005-05-30
• Förslag till tillägg 2005-05-30
––––
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Dnr 272/03 030

§ 493 Svar på motion (c) om en offentlig graffitivägg i Sundsvall
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
att

uppdra till kultur- och fritidsnämnden att innan en graffitivägg
ställs i ordning nå samsyn på organisationen kring en sådan vägg
med Polismyndigheten i Västernorrland, socialnämnden och
fastighetsnämnden, samt gärna även med andra fastighetsägare;

att

uppdra till fastighetsnämnden att vara sammankallande för att i
samverkan med Polismyndigheten i Västernorrland, Kultur &
Fritid, socialtjänsten samt andra fastighetsägare motverka klotter
i Sundsvall; samt

att

anse motionen som besvarad.

Bakgrund
Centerpartiet har i en motion föreslagit att en offentlig graffitivägg bör
ordnas i Sundsvalls tätortsområde. Motiveringen är att många ungdomar har ett stort intresse för konstformen graffiti samtidigt som kommunens utgifter för klottersanering kan minska.
Kommunstyrelsekontorets bedömning är att det, i vart fall för närvarande, inte finns förutsättningar för en graffitivägg i Sundsvall. Anledningen är att först behöver en samsyn nås mellan Polismyndigheten i
Västernorrland, fastighetsnämnden, socialtjänsten och helst även andra
fastighetsägare om hur organisationen kring en sådan vägg bör utformas. Erfarenheter från andra orter visar att framgångsfaktorer i insatser
mot klotter är samverkan mellan en rad aktörer, goda kontakter med
klottrarna själva, koppling mellan sociala och praktisk/tekniska åtgärder och att insatserna är långsiktiga.
Kultur- och fritidsnämnden har gett sin förvaltning i uppdrag att arbeta
vidare för att skapa möjligheter för en graffitivägg i Sundsvalls tätortsområde. Nämnden föreslås söka en samsyn med övriga aktörer innan en
sådan vägg ställs i ordning.
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Fastighetsnämnden föreslås vara sammankallande för de berörda parterna i syfte att utveckla samverkan kring åtgärder mot klotter i Sundsvall.
Överläggning
Utvecklingsutskottet betonade vid sitt sammanträde den 14 juni 2005 att
det är viktigt att skilja mellan graffiti och klotter. Utskottet tillstyrkte
att en graffitivägg upprättas men pekade också på vikten av att samsyn
uppnås och att man arbetar med graffitiväggen på ett organiserat sätt.
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 12 september 2005 förklarade
Reinhold Hellgren (c) att centerpartiet ställer sig bakom svaret på motionen även om partiet inser att det kommer att bli svårt att nå den samsyn som omtalas i den första att-satsen i svaret.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 september 2005 yrkar
Birgitta Sellén (c) bifall till kommunstyrelsens förslag. Även Christer
Berglund (s), Margareta Johansson (s) och Reinhold Hellgren (c) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag.
Per Wahlberg (m) yrkar, med instämmande av Lars Persson (fp), Anna
Westin (fp) och Mikael Gäfvert (m), avslag på motionen.
Ordföranden ställer yrkandet om bifall till kommunstyrelsens förslag
mot yrkandet om avslag på motionen. Han finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Reservation
Mot beslutet anmäler representanterna för m, nämligen Mikael Gäfvert,
Erland Solander, Eva Lohman, Bertil Lindström, Per Wahlberg,
Bengt-Arne Lindahl, Naima Tahri, Sven Bredberg, Per-Richard Molén
och Hans Lennart Wormbs, och för fp, nämligen Maria Lilja, Pär
Hammarberg, Sigge Godin, Anna Westin, Göte Stenlund, Lars Persson,
Mésud Shakely, Ewabritt Zetterlund, Ingeborg Wiksten och Annelie
Luthman, reservation till förmån för framfört yrkande om avslag på
motionen.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2005-09-12, § 137
• Utvecklingsutskottets protokoll 2005-06-14, § 92
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-05-23
• Kultur- och fritidsnämndens protokoll, § 146
• Kultur & Fritids skrivelse 2003-11-10
• Stadsbyggnadskontorets yttrande 2004-02-03
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Stadsbyggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll
2004-01-28, § 46
Fastighetskontorets remissvar 2003-10-22
Fastighetsnämndens protokoll 2003-10-22, § 79
Socialtjänstens yttrande 2004-03-10
Socialtjänstens skrivelse 2004-03-22
E-post från Sundsvalls ungdomsråd 2004-04-06
På Stanbolagets skrivelse 2004-01-29
Polismyndighetens yttrande 2004-03-08
Centerpartiets motion 2003-06-16

––––

Ordförandens sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Sekreterares sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida

2005-09-26

31

§ 494 Valärenden
Kommunfullmäktige beslutar
att till ny nämndeman i Sundsvalls tingsrätt efter Hans-Eric Lodin (m)
för återstående del av valperioden utse Åsa Möller (m), Fridhemsgatan
94 D, 854 61 Sundsvall;
att till ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden efter Hans-Eric Lodin
(m) för återstående del av valperioden utse Stefan Alm (m), Harmonigatan 11 B, 854 63 Sundsvall;
att till ny ersättare i kommunrevisionen efter Hans-Eric Lodin (m) för
återstående del av valperioden utse Sven Bodin (m), Klackvägen 7 D,
856 53 Sundsvall;
att bifalla Stefan Timbus (m) avsägelse av uppdraget som ersättare i
barn- och utbildningsnämnden;
att till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Stefan Timbus
(m) för återstående del av valperioden utse Naima Tarhi (m), Sallyhillsvägen 19 B, 853 53 Sundsvall;
att bifalla Mona Hallman Pinheiro (s) avsägelse av uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige;
att hos länsstyrelsen hemställa om röstsammanräkning för att utse ny
ledamot efter Mona Hallman Pinheiro i kommunfullmäktiges 3:e valkrets för Arbetarepartiet-socialdemokraterna;
att bifalla Margareta Öhlins (fp) avsägelse av uppdragen som ledamot i
kultur- och fritidsnämnden samt som nämndeman;
att till ny ledamot i kultur- och fritidsnämnden efter Margareta Öhlin
(fp) för återstående del av valperioden utse nuvarande ersättaren
Andreas Åslin (fp), Granvägen 17, 852 35 Sundsvall;
att anteckna att förslag till fyllnadsval efter Andreas Åslin (fp) som ersättare i kultur- och fritidsnämnden lämnas senare;
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att anteckna att förslag till fyllnadsval efter Margareta Öhlén (fp) som
nämndeman i Sundsvalls tingsrätt lämnas senare;
att bifalla Naima Terhis (m) avsägelse av uppdraget som ledamot i
nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration;
att bifalla Rodney Engströms (m) avsägelse av uppdraget som ersättare
i nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration;
att till ny ledamot i nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och
integration efter Naima Tarhi (m) för återstående del av valperioden
utse nuvarande ersättaren Rodney Engström (m); samt
att till ny ersättare i nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och
integration efter Rodney Engström (m) för återstående del av valperioden utse Benny Stridsberg (m), Granvägen 15, 852 35 Sundsvall.
Bakgrund
Fyllnadsval ska förrättas efter Hans-Eric Lodin (m) som avlidit
(nämndeman, ersättare i kultur- och fritidsnämnden samt ersättare i
kommunrevisionen).
Stefan Timbus (m) har avsagt sig uppdraget som ersättare i barn- och
utbildningsnämnden.
Mona Hallman Pinheiro (s) har avsagt sig uppdraget som ledamot i
kommunfullmäktige.
Margareta Öhlén (fp) har avsagt sig samtliga kommunala uppdrag
(ledamot i kultur- och fritidsnämnden samt som nämndeman).
Naima Tarhi (m) har avsagt sig uppdraget som ledamot i nämnden för
arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration.
Rodney Engström (m) har avsagt sig uppdraget som ersättare i nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration.
Beslutsunderlag
• Presidiekonferensens skrivelse 2005-09-21
––––
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Dnr 293/05 032

§ 495 Svar av socialnämndens ordförande Martin
Johansson (s) på en interpellation från Anna
Westin (fp): Ekonomi gick före medborgares
rättigheter
Med kommunfullmäktiges medgivande framställer Anna Westin (fp)
den 20 juni 2005 en interpellation till socialnämndens ordförande
Martin Johansson (s) med rubriken Ekonomi gick före medborgares
rättigheter. Interpellationen avslutas med följande fråga:
•

Har Sundsvalls kommun tagit till sig av länsrättens dom så att
kommunens arbete inte fortsätter att ge hämmande riktlinjer för biståndsinsatserna och vad kommer detta i så fall att betyda för kommunens fortsatta arbete med biståndsprövning enligt lagen om
LSS?

Efter inlägg av interpellanten och svarande förklaras interpellationsdebatten vara avslutad.
––––
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Dnr 371/05 031

§ 496 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Ewa Back (s) från Ulla Norgren (fp) om
bron över Ljungan i Nedansjö
Med kommunfullmäktiges medgivande framställer Ulla Norgren (fp)
den 26 september 2005 en interpellation till kommunledningen om bron
över Ljungan i Nedansjö. Interpellationen avslutas med följande fråga:
•

På vilket sätt tänker kommunledningen agera för att biträda ortsbefolkningen i denna fråga?

Noteras dels att Ulla Norgren inte är närvarande vid sammanträdet och
dels att kommunstyrelsens vice ordförande Christer Berglund (s)
kommer att besvara interpellationen vid ett kommande sammanträde.
––––
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Dnr 327/05 032

§ 497 Fråga till kommunstyrelsens ordförande Ewa
Back (s) från Mésud Shakely (fp) om någon
markundersökning har gjorts när det gäller
Äventyrsbadet
Med kommunfullmäktiges medgivande ställer Mésud Shakely (fp) den
26 september 2005 en fråga till kommunstyrelsens ordförande Ewa
Back (s) om någon markundersökning har gjorts när det gäller Äventyrsbadet:
•

Har någon undersökning av markförhållanden gjorts när det gäller
Äventyrsbadet, eller kan vi förvänta oss överraskningar i form av
fördyringar även där?

Kommunstyrelsens ordförande Ewa Back (s) besvarar frågan omgående.
––––
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Dnr 394/05 032

§ 498 Fråga till socialnämndens ordförande Martin
Johansson (s) från Berit Andersson (kd) om
hur det gick med kommunens planering inför
sommaren för våra äldre
Med kommunfullmäktiges medgivande ställer Berit Andersson (kd)
den 26 september 2005 en fråga till socialnämndens ordförande Martin
Johansson (s) om hur det gick med kommunens planering inför sommaren för våra äldre:
•

Hur gick det? Kunde man åstadkomma den uteverksamhet, som
någorlunda regelbundet gav våra äldre frisk sommarluft och sommarkänsla?

Socialnämndens ordförande Martin Johansson (s) besvarar frågan omgående.
––––

Ordförandens sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Sekreterares sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida

2005-09-26

37

§ 499 Förteckning över motioner som förhandsremitterats till kommunstyrelsen enligt 31 §
arbetsordningen för kommunfullmäktige i
Sundsvall
Enskild motion (kd) om stöd till anhöriga.
Motion (v) om kommunala åtgärder för att förhindra lönedumpning
eller andra försämrade arbetsvillkor vid upphandling.
Motion från (mp) och (c) om Norra berget - mer attraktivt utan alkohol.
Motion (fp) - stimulera jämställdhet i tidig ålder.
––––
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§ 500 För kännedom
Pressmeddelande – Kommunrevisionen informerar.
Underrättelse 2005-09-12 från Arbetsmiljöverket om eventuellt förbud
enligt 7 kap 7 § arbetsmiljölagen ställd till Stiftelsen Länsteatern Västernorrland.
Verksamhetsberättelse 2004 (årsredovisning) för Stiftelsen Länsteatern
Västernorrland.
––––
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Bilaga 1 till kommunfullmäktiges protokoll 2005-09-26
Närvarande ordinarie ledamöter och tjänstgörande ersättare
LEDAMÖTER

TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE

ARBETAREPARTIET-SOCIALDEMOKRATERNA
Kjell Andersson t.o.m. 16.15
Gerd Eliasson 481-498
Fredd Sandberg
Margareta Westin 481-498
Anita Bdioui
Stig Löf 481-498
Lena Sjölén
Monica Andersson
Ewa Back
Olle Åkerlund
Ann-Chatrine Bodeby
Martti Knuuttila
Agneta Eng
Håkan Carlsson
Lena Wikström
Börje Bergström
Laila Ågren
Leif Wiklund
Dorthy Eriksson
João Pinheiro
Elisabeth Unander
Roger Johansson
Cathrine Edström
K Lennart Andersson 481-495
Mona Hillman Pinheiro
Anders Persson
Christer Berglund
Margareta Johansson
Martin Johansson
Bodil Hansson t.o.m. 16.00
Lars-Erik Nyberg
Lena Österlund fr.o.m. 16.15
Fredrik Strese
Britt-Inger Forsbom
Tommy Eriksson
Sigrid Nordvall
Roland Grafström 481-495
Lena Sjöberg 481-493
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Ann Svensson fr.o.m. 16.35

Sven-Erik Dahlberg
Håkan Byberg
Anders Hedenius

Per-Olof Andréasson

Tore Molberg

Olof Andersson
Therese Nyhman

Göran Loviken fr.o.m. 16.15
Göran Loviken 14.00-16-15
Ulla-Britt Lagergren
Berit Olsson 481-498
Ulf Sjölinder
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TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE

MODERATA SAMLINGSPARTIET
Mikael Gäfvert
Jacomina Beertema
Eva Lohman
Bertil Lindström
Per Wahlberg
Andreas Jonsson
Naima Tahri
Sven Bredberg 481-493
Per-Richard Molén 481-493
Hans Lennart Wormbs

Erland Solander

Bengt-Arne Lindahl

FOLKPARTIET LIBERALERNA
Maria Tempé
Pär Hammarberg
Sigge Godin
Anna Westin
Arne Engholm
Lars Persson
Mésud Shakely
Ewabritt Zetterlund
Ingeborg Wiksten 481-488
Ulla Norgren

Maria Lilja

Göte Stenlund

Annelie Luthman

VÄNSTERPARTIET
Habib Effati
Niklas Högdahl 481-488
Susanne Sundqvist
Kim G Ottosson
Claes Stockhaus
Olof Sundkvist
Jan Sundin

Ulla Norlander 489-500

CENTERPARTIET
Susanne Strömqvist
Jeanette Fors
Mats Mehlin
Birgitta Sellén 481-495
Reinhold Hellgren
Linnéa Kjellman
Jan Olov Sellén
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Jan-Ola Andersson
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KRISTDEMOKRATERNA
Bertil Hörnqvist 481-493
Karl-Erik Lundin
Birgitta Rönnqvist
Hans Brynielsson
Berit Andersson

MILJÖPARTIET DE GRÖNA
Lars Hillerström
Birger Hjörleifsson
Inger Paulsson
Sverker Ottosson

Ingrid Möller
Jan-Olof Tedebrand

Närvarande ersättare vid kommunfullmäktiges sammanträde
2005-09-26
ARBETAREPARTIET-SOCIALDEMOKRATERNA
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Sven-Erik Dahlberg
Ann Svensson fr.o.m. 16.35
Håkan Byberg
Anders Hedenius
Per-Olof Andréasson
Tore Molberg
Olof Andersson
Therese Nyhman
Göran Loviken
Ulla-Britt Lagergren
Berit Olsson 481-498
Ulf Sjölinder

MODERATA SAMLINGSPARTIET
*
*

Erland Solander
Bengt-Arne Lindahl

FOLKPARTIET LIBERALERNA
*
*
*
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VÄNSTERPARTIET
*

Ulla Norlander 489-500
Gull-May Gustafsson
Hasse Zetterkvist

CENTERPARTIET
*
*

Yvonne Flodén 481-493
Jan-Ola Andersson
Anette D Martins t.o.m. 16.15

MILJÖPARTIET DE GRÖNA
*
*

Ingrid Möller
Jan-Olof Tedebrand

*-märkt ersättare är i tjänst för frånvarande ledamot
––––
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