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Tid 
Ajournering 

Kl. 13.00 – 18.10 
Kl. 15.05 – 15.30 

Plats Kommunfullmäktigesalen i kommunalhuset 

Beslutande Närvarande ledamöter och ersättare enligt bilaga 1 

Sekreterare Åke Svensson 

Justeras 2007-03-05 

  

  

Underskrifter sekr. Åke Svensson 

  

 ordf. Fredd Sandberg  

  

 just. Börje Bergström Jan Björnefax 

  

 Protokollet omfattar §§ 71–92 

  

 Tillkännagivandet angående justering av detta protokoll anslaget på 
Sundsvalls kommuns anslagstavla i Sundsvalls kommunalhus 
2007-03-05, betygar 

 Ex officio 

  

 Åke Svensson 
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§ 71 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 Börje Bergström och Jan Björnefax med Linda 
Bogstag och Hans Brynielsson som ersättare i händelse av förhinder för 
Börje Bergström och Jan Björnefax. 
 
– – – – 
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§ 72 Anmälan av länsstyrelsens röstsamman-
räkningsprotokoll för efterträdarval i kommun-
fullmäktige 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att till sina handlingar lägga länsstyrel-
sens beslut den 9 februari 2007 utvisande följande: 
 
Ny ersättare för Arbetarepartiet-Socialdemokraterna efter Agnes Wiik 
är Leif Söderberg. 

Ny ledamot för Moderata Samlingspartiet efter Jacomina Beertema är 
Tomas Östman. 

Ny ersättare för Moderata Samlingspartiet efter Tomas Östman är 
Ann-Christin Leman. 
 
– – – – 
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§ 73 Information från kommundirektören 
Kommundirektören informerar om aktuella frågor:  

Svenska Kommun Försäkrings AB 
Bolaget bildades av Sundsvalls kommun och Gävle kommun och 
följande kommuner har sedan dess tillkommit som delägare: Kiruna, 
Piteå, Trondheim, Örnsköldsvik, Uppsala, Trollhättan och Helsingborg.  

Företagarenkät i Sundsvall 
• Regionens företagsmiljö? 
• Kommunens service åt företagen? 
• Pilotprojekt med SCB 
• 500 företag 
• Kompletterar medborgarundersökningen 
• Genomförs i mars – resultat i maj 2007 

Kulturguide Västernorrland 
Guiden fanns utlagda på ledamöternas bänkar inför sammanträdet. 

Mål och resursplan 2008 – direktiv av kommunstyrelsen 
• Fem huvuduppdrag 

o Utbildning 
o Vård och omsorg 
o Samhällsbyggnad 
o Fritid och kultur 
o Arbete och tillväxt 

• Beställning: 7 utredningar, 63 förslag 
• Budgetberedning den 2–4 maj 2007 

Livsmiljöbarometern 
www.sundsvall.se

Mångkultur förr och nu 
Ett projekt vid Sundsvalls Gymnasium vårterminen 2006 
 
HÖR OSS! 
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Kommunens mångfaldsambassadörer 
Informationen avslutas med ett bildspel med musik och texter som 
sammanställts av kommunens mångfaldsambassadörer Hicham Elkahti 
och Ingrid Kristiansson.  
 
Bildspelet är ett av flera inslag som ambassadörerna kan erbjuda vid 
arbetsplatsträffar inom kommunen. 
 
– – – – 
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§ 74 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. 
 
Anders Eriksson frågar om behov av äldreboenden, om att bjuda in 
Riksförbundet för social och mental hälsa (RSMH) till ett 
kommunfullmäktigesammanträde och om ledamöterna stödjer kravet 
på en folkomröstning om ärendet Arenor till idrott och kultur.  
 
Lena Österlund (s), socialnämndens ordförande, besvarar den första 
frågan och Fredd Sandberg, kommunfullmäktiges ordförande och 
tillika ordförande i Kommunens handikappråd, besvarar de övriga 
frågorna. 
 
Kate Almroth om konsekvenser av besparingar inom skolan, bl.a. 
Högoms skola. 
 
Martin Johansson (s), ordförande i barn- och utbildningsnämnden, 
besvarar frågan. 
 
John Almroth om höga lokalkostnader för skolor i Sundsvall.  
 
Claes Stockhaus (v), vice ordförande i fastighetsnämnden, besvarar 
frågan. 
 
Per-Erik Lilja överlämnar en namninsamling till kommunfullmäktiges 
ordförande angående släckning av väglysen på glesbygden samt frågar 
om tryggheten ökar genom att släcka väglysen och om att så få 
ledamöter kom till ett möte i Stöde. 
 
Svar och kommentarer lämnas av Fredd Sandberg (s), kommunfull-
mäktiges ordförande, Claes Stockhaus (v), vice ordförande i fastighets-
nämnden, och Mats Mehlin (c), ledamot. 
 
Ingvar Jacobsson om att tillsätta en energiutredning med Sundsvalls 
kommun i ansvarig ledning. 
 
Fredd Sandberg, kommunfullmäktiges ordförande, besvarar frågan. 
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Hans Wiklander om när och av vem beslut togs om att överföra 
vägbelysning till Vägverket och om konsekvensanalyser gjorts. 
 
Claes Stockhaus (v), vice ordförande i fastighetsnämnden, besvarar 
frågan och Reinhold Hellgren (c), ledamot, lämnar en kommentar. 
 
Ordföranden konstaterar därefter att det inte finns fler frågor från all-
mänheten. 
 
– – – – 
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§ 75 Korta frågor - korta svar 
João Pinheiro (s) om besked från regeringen om minskade kostnads-
ersättningar för Plusjobben; svar lämnas av Magnus Sjödin (m), 
ledamot. 
 
Bengt-Arne Lindahl (m) om finansiering av flytt av gång- och cykelväg 
på grund av Norrportens nybygge för Bolagsverket; svar lämnas av 
Leif Nilsson (s), ordförande i stadsbyggnadsnämnden. 
 
Birgitta Rönnquist (kd) om Stadshuset och om Kulturskolan; svar 
lämnas av Kim G Ottosson (v), ordförande i kultur- och fritids-
nämnden. 
 
Mats Mehlin (c) om utbyggnad av bredband i sex byar, om samarbete 
om ambulanssjukvård mellan kommunen och landstinget samt informa-
tion om radioutsändningen av kommunfullmäktigesammanträdena. 
 
Leif Nilsson (s), ordförande i stadsbyggnadsnämnden, säger att han 
återkommer vid ett kommande sammanträde när det gäller frågan om 
bredband och Fredd Sandberg (s), ordförande i kommunfullmäktige, 
svarar på frågan om ambulanssjukvård. 
 
Sigge Godin (fp) om uteliggares möjligheter att få natthärbärge; Lena 
Österlund (s), ordförande i socialnämnden, besvarar frågan. 
 
Ingborg Wiksten (fp) om konstbelysningen av KUBAL-skorstenarna, 
som var ett ISKA-projekt (industrisamhällets kulturarv); Martti 
Knuuttila (s), ledamot, besvarar frågan.  
 
Bengt-Arne Lindahl (m) återkommer till sin fråga om flytt av gång- och 
cykelväg och tunnel; svar lämnas av Leif Nilsson (s), ordförande i 
stadsbyggnadsnämnden. 
 
Håkan Byberg (s) om Plusjobbare skall sägas upp; svar lämnas av 
Magnus Sjödin (m), ledamot. 
 
Sigge Godin (fp) återkommer till frågan om väntetid för uteliggare att 
få besked om natthärbärge; svar lämnas av Lena Österlund (s), 
ordförande i socialnämnden. 
 
Lena Österlund (s) om nya A-kasseregler när en förälder stannar 
hemma för vård av barn; svar lämnas av Per Wahlberg (m), ledamot. 
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Rodney Engström (m) anknyter till Bengt-Arne Lindahls fråga och 
undrar om finansiering utifrån ett den 6 februari 2007 daterat 
exploateringsavtal; Leif Nilsson (s), ordförande i stadsbyggnads-
nämnden, förklarar att han återkommer vid ett kommande 
sammanträde.  
 
Jan-Olov Sellén (c) om skyltar med ett välkomnande av de resande till 
Sundsvall; Fredd Sandberg (s), ordförande i Sundsvall Arena AB, 
svarar på frågan. 
 
Klockan 14.00 tackar ordföranden för frågorna och svaren. 
 
– – – – 
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§ 76 Information om överförmyndarnämnden 
 
Överförmyndarnämndens ordförande Elisabeth Unander (s) lämnar 
information om nämndens verksamhet. 
 
Frågor ställs av: 
 
Sigge Godin (fp) 
 
Rodney Engström (m) 
 
Mikael Gäfvert (m) 
 
Elisabeth Unander besvarar frågorna. 
 
Ordföranden tackar för informationen som pågått drygt en timme. 
 
– – – – 
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Dnr  52/07  105 
 

§ 77 Stadsvision Sundsvall 2007- 2037 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 
 
att Stadsvision Sundsvall ska utgöra ett av kommunens styrdoku-

ment, 
 

att anta visionen om Människan, Staden och Regionen som finns 
beskrivna i Stadsvision Sundsvall, samt de tio uppdragen, 
 

att överlämna och uppdra till kommunstyrelsen att äga Stadsvision 
Sundsvall och att leda processen kring denna, 
 

att uppdra till stadsbyggnadsnämnden att operativt driva det fort-
satta arbetet med Stadsvision Sundsvall samt att kommunicera ut 
den till kommunens anställda, medborgare och exploatörer, 
 

att uppdra till fastighetsnämnden, miljönämnden, barn- och utbild-
ningsnämnden, socialnämnden, NAVI, kultur och fritidsnämn-
den, kommunstyrelsen och Stadsbacken med sina dotterbolag att 
under 2007 skriftligen redovisa hur de avser att införliva Stads-
vision Sundsvall i sin verksamhet, 
 

att uppdra till kommunstyrelsen att sammanställa nämndernas och 
bolagens redovisningar, 
 

att uppdra till kommunstyrelsen att besluta om direktiv för de över-
siktsplanefördjupningar som kan behövas inom det geografiska 
område som Stadsvision Sundsvall berör, samt 
 

att entlediga ledningsgruppen för Stadsvision Sundsvall från sitt 
uppdrag. 
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Bakgrund 
Under 2005 beslutade stadsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott att inleda arbetet med en stadsvision för Sundsvalls 
kommun. Kommunstyrelsens utvecklingsutskott, med Kim G Ottosson 
(v), utsågs till ledningsgrupp för projektet. I november 2006 ersattes 
Lena Österlund (s) av Leif Nilsson (s). 
 
Projektet har nu lämnat sitt förslag till vision. Av visionen framgår att 
stadsvision Sundsvall ska vara verktyg, ledstjärna och inspiratör för 
exploatörer, politiker, tjänstemän och allmänhet. Stadsvision Sundsvall 
ger beredskap att möta de möjligheter och utmaningar som kommer 
slag i slag i Norrlands största arbetskraftsregion. Det handlar om att 
våga agera och att stärka Sundsvalls identitet. 
 
Visionen grundar sig på kommunens utvecklingsplan och djupgående 
analyser över hur näringsliv och medborgare vill att Sundsvall ska ut-
vecklas. Utgående från dessa analyser har sedan studier utförts i syfte 
att finna grundläggande stadsbyggnadsmässiga principer för stadens 
utveckling. Perspektivet är 30 år. Med Stadsvision Sundsvall utvecklas 
kommunens sätt att arbeta, till en tydlig strategi för hur staden ska byg-
gas och utvecklas. 

Överläggning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 februari 2007 yrkar Leif 
Nilsson (s), Reinhold Hellgren (c), Annelie Luthman (fp), Erland 
Solander (m), Hans Brynielsson (kd), Ingrid Möller (mp) och Kim G 
Ottosson (v) bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2007-02-12, § 98 
• Kommunstyrelsekontorets och stadsbyggnadskontorets skrivelse 

2007-01-23 
• Stadsvision Sundsvall 2007-2037 
 
– – – – 
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Dnr 133/06  821 
 

§ 78 Arenor för idrott och kultur - Förslag till nya 
mötesplatser 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 
 
1. att projektet förs vidare, 

2. att utifrån verksamhets- och medborgarenyttan uppdra åt 
kommunstyrelsen att utreda placeringen av framtida byggnader 
för musik, idrott och teater och presentera ett förslag till 
kommunfullmäktige senast i maj 2007, enligt: 
- alt. 1 – Allt samlat i hamnen, 
- alt. 2 – Stråkidén, 
- alt. 3 – Teatern vid kulturmagasinet, idrotts och musikarena i 

närheten av nuvarande sporthall,  
 
3. att uppdra åt kommunstyrelsen att beskriva de ekonomiska 

konsekvenserna av de tre förslagen och belysa möjliga intäkter 
och besparingar, samt beskriva möjligheterna till samnyttjande 
och samägande med andra aktörer, 

 
4. att uppdra åt kommunstyrelsen att utreda och föreslå framtida 

finansierings-, ägande-, och driftsform, 
 
5. att tidsaspekten kring teaterns behov tas i beaktning, 
 
6. att stadsbyggnadsnämnden inom ordinarie ram får i uppdrag att 

påbörja de undersökningar som krävs inför detaljplanearbete, och 
särskilt belysa behoven och parkerings- och trafiklösningar,  

 
7. att uppdra åt kommunstyrelsen att redovisa möjliga lösningar för 

nuvarande idrotts- och teaterlokaler, 
 
8. att Sundsvall Arena AB snarast möjligt återkommer till kommun-

fullmäktige med en reviderad kalkyl som omfattar båda etapperna 
samt övriga tillkommande kostnader i nuvarande anläggningar 
vid Sporthallsområdet som kan vara aktuella. Härutöver ska 
redovisas en kostnadsberäkning av vad en helt ny badanläggning 
kan kosta; 
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9. att Kulturskolan och kammarorkesterns situation behandlas i 

ordinarie verksamhet och kommunens långsiktiga planering,  
 
10. att uppdra åt kommunstyrelsen att utreda om en utveckling av 

teatern på befintlig plats är förenlig med ett nytt resecentrum; 
samt  

 
11. att kommunstyrelsen genom finansutskottet samt samordnings-

utskottets ordförande ges ansvaret för att leda arbetet, och 
presentera ett svar för kommunfullmäktige senast i september 
2007 samt att finansutskottet för en nära dialog med 
representanter för de verksamheter som är berörda. 

Bakgrund 
Den 10 april 2006 beslutade kommunstyrelsen att tillsätta en program-
grupp för att utreda möjligheten att samlokalisera idrotts- och 
kulturverksamhet i en anläggning, placerad i hamnen. Beslutet hade 
föregåtts av en lång diskussion kring länsteaterns behov av nya lokaler, 
som ledde till beslut i kommunfullmäktige den 26 september 2005 att 
låta fastighetsnämnden och kultur- och fritidsnämnden utreda en 
långsiktig lösning för teaterverksamhetens lokaler, inkl. ev. lokalbehov 
för ett scenkonstbolag. 
 
Utredningsarbetet har omfattat en ny teaterbyggnad, en ny 
evenemangsarena för elitidrott och konserter med populärmusik. 
Uppdraget har också kompletterats med att pröva om det beslutade nya 
äventyrsbadet med fördel skulle kunna placeras på södra kajen. 
Dessutom har två alternativ prövats när det gäller lokaler för Nordiska 
Kammarorkestern Sundsvall. 
 
Bakgrunden till utredningen är de brister som finns i nuvarande lokaler. 
Arbetsmiljöverket har, vid vite om sammanlagt 10 mkr, förbjudit att de 
lokaler Teater Västernorrland idag använder får användas efter maj 
2009. Kammarorkestern har brister och problem i sina lokaler. 
Nuvarande sporthall svarar inte mot dagens krav för elitevenemang 
inom sport och konserter. 
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Överläggning 
Finansutskottet den 6 februari 2007 beslutade om följande egna att-
satser:  
 
att projektet förs vidare i syfte att beskriva verksamhets- och 
medborgarenyttan med arenaprojektet och de olika alternativen; 
 
att utreda placeringen av framtida byggnader för musik, idrott 
och teater enligt: 

- alt. 1a – Allt samlat i hamnen, 
- alt. 1b – Allt samlat vid åmynningen, 
- alt. 2 – Stråkidén, 
- alt. 3 – Teatern vid kulturmagasinet, idrotts och musikarena i 

närheten av nuvarande sporthall; 
 
att beskriva de ekonomiska konsekvenserna av de tre förslagen 
och belysa möjliga intäkter och besparingar, samt beskriva 
möjligheterna till samnyttjande och samägande med andra 
aktörer; 
 
att Kulturskolan och kammarorkesterns situation behandlas i 
ordinarie verksamhet och kommunens långsiktiga planering; 
 
att stadsbyggnadsnämnden inom ramen för ordinarie ram får i 
uppdrag att påbörja de undersökningar som krävs inför 
detaljplanearbete, och särskilt belysa behoven och parkerings- 
och trafiklösningar; 
 
att påbörjad projektering av äventyrsbad vid nuvarande 
Sporthallsbadet återupptas av Sundsvalls Arena AB; 
 
att utreda om en modern teater kan fungera i konsertteaterns 
lokaler;  
 
att utreda vad som händer med nuvarande teaterlokaler; 
 
att kommunstyrelsen genom finansutskottet samt 
samordningsutskottets ordförande ges ansvaret för att leda 
arbetet, och presentera ett svar för kommunfullmäktige senast i 
september 2007 samt att finansutskottet för en nära dialog med 
representanter för de verksamheter som är berörda. 
 
Utskottet enades om att hålla ett extra kommunstyrelsesammanträde 
den 26 februari 2007 för att behandla utskottets förslag till beslut.  
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Ur kommunstyrelsens protokoll 
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 26 februari 2007 yrkar Anita 
Bdioui (s) för majoriteten inledningsvis bifall till följande att-satser: 
 

1. att projektet förs vidare, 
 

2. att utifrån verksamhets- och medborgarenyttan utreda 
placeringen av framtida byggnader för musik, idrott och teater 
och presentera ett förslag till kommunfullmäktige senast i maj, 
enligt: 

alt. 1 – Allt samlat i hamnen, 
alt. 2 – Stråkidén, 
alt. 3 – Teatern vid kulturmagasinet, idrotts och 
musikarena i närheten av nuvarande sporthall,  

 
3. att beskriva de ekonomiska konsekvenserna av de tre förslagen 

och belysa möjliga intäkter och besparingar, samt beskriva 
möjligheterna till samnyttjande och samägande med andra 
aktörer, 

 
4. att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda och föreslå 

framtida finansierings-, ägande-, och driftsform, 
 

5. att tidsaspekten kring teaterns behov tas i beaktning, 
 

6. att stadsbyggnadsnämnden inom ordinarie ram får i uppdrag att 
påbörja de undersökningar som krävs inför detaljplanearbete, 
och särskilt belysa behoven och parkerings- och trafiklösningar,  

 
7. att redovisa möjliga lösningar för nuvarande idrotts- och 

teaterlokaler, 
 

8. att påbörjad projektering av äventyrsbad vid nuvarande 
sporthallen återupptas av Sundsvalls Arena AB och att – med 
hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 2005-05-30, § 448 – 
bolaget snarast möjligt återkommer till kommunfullmäktige 
med en reviderad kalkyl som omfattar båda etapperna samt 
övriga tillkommande kostnader i nuvarande anläggningar vid 
Sporthallsområdet som kan vara aktuella, 

 
9. att Kulturskolan och kammarorkesterns situation behandlas i 

ordinarie verksamhet och kommunens långsiktiga planering,  
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10. att kommunstyrelsen genom finansutskottet samt 
samordningsutskottets ordförande ges ansvaret för att leda 
arbetet, och presentera ett svar för kommunfullmäktige senast i 
september 2007. 

 
Magnus Sjödin (m) yrkar bifall till majoritetens förslag med följande 
tilläggsyrkande (alternativ 4 i majoritetens andra att-sats) och 
ändringsyrkande (Sundsvall Arena AB) 
 
att med utgångspunkt i det utkast som miljöpartiet de gröna tidigare 
presenterat, arbeta fram en lösning av lokalfrågorna vid befintlig plats 
genom upprustning samt om- och tillbyggnad. I detta arbete ska nya 
kontakter tas med IOGT-NTO för att undersöka om köp av deras 
fastighet är aktuell. 
 
att Sundsvall Arena AB snarast möjligt återkommer till 
kommunfullmäktige med en reviderad kalkyl som omfattar båda 
etapperna samt övriga tillkommande kostnader i nuvarande 
anläggningar vid Sporthallsområdet som kan vara aktuella. Härutöver 
ska redovisas en kostnadsberäkning av vad en helt ny badanläggning 
kan kosta. 
 
Lars Persson (fp) yrkar bifall ett förslag som baseras på finansutskottets 
beslut den 6 februari 2007: 
 
Att-sats 1: Att frågan om teaterns lokalbehov utreds vidare, med 
utgångspunkt i att verksamheten skall fortsatt finnas på befintlig plats 
genom förbättringar samt om- och tillbyggnader. 
  
Att-sats 2: Att de alternativ som förs fram (1a, 1b, 2 & 3) ej blir 
föremål för ytterligare utredning för närvarande.  
  
Att-sats 3: Att beskriva konsekvenserna av förslaget i att-sats 1 och 
belysa möjliga intäkter och besparingar, samt beskriva möjligheterna 
till samnyttjande och samgående med andra aktörer.  
  
Att-sats 4: Bifall. 
  
Att-sats 5: Avslag. 
  
Att-sats 6: Att Sundsvall Arena AB snarast möjligt återkommer till 
kommunfullmäktige med en reviderad kalkyl som omfattar båda 
etapperna samt övriga tillkommande kostnader i nuvarande 
anläggningar vid Sporthallsområde som kan vara aktuella. 
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Att-sats 7 & 8: Avslag med hänvisning till yrkandet i att-sats 1 
  
Att-sats 9: Bifall. 
  
Att sats 10 (ny): Att i det uppdrag KS givits om stadsvisionen skall 
beaktas behov och göras reserveringar av strategisk mark för eventuella 
framtida kommunala byggnationer utefter det område som omfattas av 
”stråkidén”. I detta arbete skall även de områden som blir aktuella i 
samband med exploateringsarbetet för Norra Kajen inarbetas. 
 
Reinhold Hellgren yrkar enligt finansutskottets andra att-sats 
 
att utreda placeringen av framtida byggnader för musik, idrott och 
teater enligt: 
- alt. 1a – Allt samlat i hamnen, 
- alt. 1b – Allt samlat vid åmynningen, 
- alt. 2 – Stråkidén, 
- alt. 3 – Teatern vid kulturmagasinet, idrotts och musikarena i närheten av 

nuvarande sporthall; 
 
Han förklarar vidare att han stödjer Magnus Sjödins yrkande 
beträffande Sundsvall Arena AB. 
 
Han har vidare ett tilläggsyrkande:  
 
att finansutskottet för en nära dialog med representanter för de 
verksamheter som är berörda. 
 
Hans Brynielsson (kd) instämmer i Magnus Sjödins yrkanden och 
Reinhold Hellgrens tilläggsyrkande. 
 
Lars Hillerström (mp) yrkar för majoriteten  
 
att utreda om en utveckling av teatern på befintlig plats är förenlig med 
ett nytt resecentrum. 
 
Habib Effati ( ) förklarar att han stödjer majoritetens förslag. 
 
Kommundirektören frågar om det är möjligt att den redovisning som i 
andra att-satsen sägs skall ske i maj kan ske i juni eftersom tiden för att 
utföra uppdraget är väl knapp samt om den andra att-satsen kan läsas så 
att den är öppen och ger frihet att under uppdraget pröva olika 
lösningar.  
 

Ordförandens sign Justerandes sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

     
     

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

 2007-02-26 19 
 

Fastighetsdirektören svarar på frågor om möjlighet att förvärva 
IOGT/NTO:s fastighet och stadsbyggnadsdirektören svarar på frågor 
om att bygga arenor vid åmynningen och att bygga i de befintliga 
teaterkvarteren. 
 
Inlägg görs av Ingrid Möller (mp), Leif Nilsson (s), Erland Solander 
(m), Lars Hillerström (mp), João Pinheiro (s) och Lena Österlund (s). 
 
Kommentarer lämnas av stadsbyggnadsdirektören, fastighetsdirektören 
och kommundirektören. 
 
Efter ajournering av sammanträdet klockan 10.35 – 11.05 återupptas 
sammanträdet. 
 
Majoriteten förklarar att de instämmer i Magnus Sjödins yrkande 
beträffande Sundsvall Arena AB och i Reinhold Hellgrens 
tilläggsyrkande. 
 
På fråga av ordföranden godtar ledamöterna att det justerade 
majoritetsförslagets elva att-satser (se beslutet) behandlas var och en 
för sig. 
 
Mot att-sats nr 1 ställs yrkande av fp i denna del 
Mot att-sats nr 2 ställs yrkanden av envar av fp, c samt m och kd 
Mot att-sats nr 3 ställs yrkande av fp i denna del 
Mot att-sats nr 4-11 ställs inga motförslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt vad som framgår ovan under rubriken 
Beslut. 
 
Magnus Sjödin (m) förklarar att han återkommer i kommunfullmäktige 
beträffande sitt tilläggsyrkande om ett fjärde alternativ i den andra att-
satsen. 
 
Lars Persson (fp) förklarar att han återkommer i kommunfullmäktige 
om sitt yrkande gällande att-sats 10 (ny). 
 
Efter diskussion om kommundirektörens tidigare ställda fråga om när 
uppdraget skall redovisas, förklarar ordföranden att ambitionen skall 
vara att klara av att redovisa uppdraget till kommunfullmäktige i maj. 
 
Slutligen förklarar ordföranden på kommundirektörens tidigare ställda 
fråga om den andra att-satsen, att uppdraget måste anses vara öppet för 
att ge möjlighet att pröva olika lösningar.  
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Kommunstyrelsen beslutade således att föreslå kommunfullmäktige 
besluta 
 

1. att projektet förs vidare, 
 
2. att utifrån verksamhets- och medborgarenyttan utreda 

placeringen av framtida byggnader för musik, idrott och teater 
och presentera ett förslag till kommunfullmäktige senast i maj 
2007, enligt: 
− alt. 1 – Allt samlat i hamnen, 
− alt. 2 – Stråkidén, 
− alt. 3 – Teatern vid kulturmagasinet, idrotts och musikarena 

i närheten av nuvarande sporthall,  
 
3. att beskriva de ekonomiska konsekvenserna av de tre förslagen 

och belysa möjliga intäkter och besparingar, samt beskriva 
möjligheterna till samnyttjande och samägande med andra 
aktörer, 

 
4. att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda och föreslå 

framtida finansierings-, ägande-, och driftsform, 
 
5. att tidsaspekten kring teaterns behov tas i beaktning, 
 
6. att stadsbyggnadsnämnden inom ordinarie ram får i uppdrag att 

påbörja de undersökningar som krävs inför detaljplanearbete, 
och särskilt belysa behoven och parkerings- och trafiklösningar, 

 
7. att redovisa möjliga lösningar för nuvarande idrotts- och 

teaterlokaler, 
 
8. att Sundsvall Arena AB snarast möjligt återkommer till 

kommunfullmäktige med en reviderad kalkyl som omfattar 
båda etapperna samt övriga tillkommande kostnader i 
nuvarande anläggningar vid Sporthallsområdet som kan vara 
aktuella. Härutöver ska redovisas en kostnadsberäkning av vad 
en helt ny badanläggning kan kosta; 

 
9. att Kulturskolan och kammarorkesterns situation behandlas i 

ordinarie verksamhet och kommunens långsiktiga planering,  
 
10. att kommunstyrelsen genom finansutskottet samt samordnings-

utskottets ordförande ges ansvaret för att leda arbetet, och 
presentera ett svar för kommunfullmäktige senast i september 
2007 samt att finansutskottet för en nära dialog med 
representanter för de verksamheter som är berörda; samt 
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11. att utreda om en utveckling av teatern på befintlig plats är 

förenlig med ett nytt resecentrum. 

Kommunfullmäktige 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 februari 2007 yrkar 
Anita Bdioui (s) bifall till kommunstyrelsens förslag. I det yrkandet 
instämmer Habib Effati ( ), Ingrid Möller (mp), Lena Österlund (s) och 
Hans Lennart Wormbs (m). 
 
Lars Persson (fp) yrkar bifall till att följande tre att-satser skall ersätta 
kommunstyrelseförslagets tre första att-satser (yrkandet i denna del 
överensstämmer med folkpartiets yrkande i kommunstyrelsen): 
 
Att-sats 1: Att frågan om teaterns lokalbehov utreds vidare, med 
utgångspunkt i att verksamheten skall fortsatt finnas på befintlig plats 
genom förbättringar samt om- och tillbyggnader. 
  
Att-sats 2: Att de alternativ som förs fram (1a, 1b, 2 & 3) ej blir 
föremål för ytterligare utredning för närvarande.  
  
Att-sats 3: Att beskriva konsekvenserna av förslaget i att-sats 1 och 
belysa möjliga intäkter och besparingar, samt beskriva möjligheterna 
till samnyttjande och samgående med andra aktörer. 
 
Lars Persson (fp) kompletterar under sammanträdet sitt yrkande med 
följande tilläggsyrkande, i kommunstyrelseprotokollet benämnt Att sats 
10 (ny): 
 
Att i det uppdrag KS givits om stadsvisionen skall beaktas behov och 
göras reserveringar av strategisk mark för eventuella framtida 
kommunala byggnationer utefter det område som omfattas av 
”stråkidén”. I detta arbete skall även de områden som blir aktuella i 
samband med exploateringsarbetet för Norra Kajen inarbetas. 
 
Reinhold Hellgren (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag vad 
gäller att-satserna nr 1 och 3-10 samt att att-sats nr 2 skall ha den 
lydelse som följer av finansutskottets förslag 
 
att utreda placeringen av framtida byggnader för musik, idrott och 
teater enligt: 
- alt. 1a – Allt samlat i hamnen, 
- alt. 1b – Allt samlat vid åmynningen, 
- alt. 2 – Stråkidén, 
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- alt. 3 – Teatern vid kulturmagasinet, idrotts och musikarena i närheten 
av nuvarande sporthall. 

 
Han yrkar vidare att att-sats nr 11 i kommunstyrelsens förslag avslås. 
 
Magnus Sjödin (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och till 
ett tilläggsyrkande som även framställdes i kommunstyrelsen: 
 
att med utgångspunkt i det utkast som miljöpartiet de gröna tidigare 
presenterat, arbeta fram en lösning av lokalfrågorna vid befintlig plats 
genom upprustning samt om- och tillbyggnad. I detta arbete ska nya 
kontakter tas med IOGT-NTO för att undersöka om köp av deras 
fastighet är aktuell. 
 
Hans Brynielsson (kd) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och 
till Magnus Sjödins tilläggsyrkande som bör komplettera kommun-
styrelseförslagets andra att-sats. 
 
Anita Bdioui (s) yrkar avslag på Reinhold Hellgrens yrkande avseende 
den andra att-satsen, på Magnus Sjödins tilläggsyrkande och på Lars 
Perssons tilläggsyrkande. 
 
Inlägg görs av Kim G Ottosson (v), Annelie Luthman (fp), Arne 
Engholm (fp) och Kjell Bergkvist (c). 
 
Hans Lennart Wormbs (m) påpekar att det finns otydligheter i 
kommunstyrelsens förslag om vem som skall ansvara för uppdragen 
men att det bör vara kommunstyrelsen som har detta ansvar. 
 
På ordförandens förslag godtar ledamöterna att sekreteraren ges mandat 
att göra de formella kompletteringar i beslutet som kan behövas. 
 
På fråga av ordföranden godtar ledamöterna att kommunstyrelsens elva 
att-satser behandlas var och en för sig samt att därefter behandlas 
tilläggsyrkanden av Magnus Sjödin m.fl. och av Lars Persson. 
 
Mot att-sats nr 1 ställs yrkande av Lars Persson i denna del. 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Mot att-sats nr 2 ställs yrkanden av envar av  

att de alternativ som förs fram (1a, 1b, 2 & 3) ej blir 
föremål för ytterligare utredning för närvarande. 

Lars Persson  
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att utreda placeringen av framtida byggnader för 
musik, idrott och teater enligt: 

Reinhold Hellgren 

- alt. 1a – Allt samlat i hamnen, 
- alt. 1b – Allt samlat vid åmynningen, 
- alt. 2 – Stråkidén, 
- alt. 3 – Teatern vid kulturmagasinet, idrotts och 

musikarena i närheten av nuvarande sporthall. 
 
att med utgångspunkt i det utkast som miljöpartiet 
de gröna tidigare presenterat, arbeta fram en 
lösning av lokalfrågorna vid befintlig plats genom 
upprustning samt om- och tillbyggnad. I detta 
arbete ska nya kontakter tas med IOGT-NTO för 
att undersöka om köp av deras fastighet är 
aktuell. 

Magnus Sjödin 
m.fl. 

 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Mot att-sats nr 3 ställs yrkande av Lars Persson i denna del. 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Mot att-sats nr 4-10 ställs inga motförslag. 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Mot att-sats nr 11 ställs Reinhold Hellgrens avslagsyrkande. 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Därefter ställer ordföranden Magnus Sjödins m.fl. yrkande mot avslag 
 
att med utgångspunkt i det utkast som miljöpartiet de gröna tidigare 
presenterat, arbeta fram en lösning av lokalfrågorna vid befintlig plats 
genom upprustning samt om- och tillbyggnad. I detta arbete ska nya 
kontakter tas med IOGT-NTO för att undersöka om köp av deras 
fastighet är aktuell. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå Magnus Sjödins m.fl. 
tilläggsyrkande. 
 
Slutligen ställer ordföranden Lars Perssons tilläggsyrkande mot avslag 
 
att i det uppdrag KS givits om stadsvisionen skall beaktas behov och 
göras reserveringar av strategisk mark för eventuella framtida 
kommunala byggnationer utefter det område som omfattas av 
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”stråkidén”. I detta arbete skall även de områden som blir aktuella i 
samband med exploateringsarbetet för Norra Kajen inarbetas. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå Lars Perssons tilläggsyrkande. 
 
Det noteras att Magnus Sjödins (m) tilläggsyrkande som biträddes av 
Hans Brynielsson (kd) kom att uppfattas och behandlas som ett 
tilläggsyrkande till såväl den andra att-satsen, med redovisning i maj 
2007, som den elfte att-satsen, med redovisning i september.  
 
Det noteras slutligen att utformningen av kommunfullmäktiges beslut 
utifrån Hans Lennart Wormbs påpekande att det bör framgå vem som 
skall ansvara för de olika uppdragen har skett på så sätt att ett förtyd-
ligande genom följande tillägg – uppdra åt kommunstyrelsen att – har 
tillförts att-satserna nr 2, 3, 7 och 10 samt att att-sats nr 4, där kommun-
styrelsen fanns angiven för uppdraget, fått samma formulering. Därtill 
har kommunstyrelseförslagets att-sats nr 10 fått bli att-sats nr 11 och 
förslagets att-sats nr 11 har följaktligen blivit att-sats nr 10; därigenom 
görs det tydligt att den redovisning som skall ske i kommunfullmäktige 
i september 2007 (att-sats nr 11) avser att-satserna nr 3-7 och 10. 

Reservation 
Mot beslutet anmäls reservation av m-gruppen, nämligen Benny 
Stridsberg, Tomas Östman, Erland Solander, Magnus Sjödin, 
Hans Lennart Wormbs, Eva Lohman, Per Wahlberg, Andreas Nelvig, 
Bertil Swenson, Else Ammor, Naima Tahri, Tom Emanuelz, Stefan 
Alm, Mats Johan Adner, Rodney Engström, Bengt-Arne Lindahl och 
Per-Magnus Forsberg, och fp-gruppen, nämligen Sigge Godin, Arne 
Engholm, Pär Hammarberg, Ingeborg Wiksten, Berivan Mohammed, 
Annelie Luthman, Lars Persson och Maria Lilja. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelseprotokoll 2007-02-26, § 109 (arbetsversion) 
• Ingivet yrkande av m, 2007-02-26 
• Ingivet yrkande av fp, 2007-02-26 
• Ingivet yrkande av s-v-mp daterat 2007-02-23, 2007-02-26 
• Finansutskottets protokoll 2007-02-06, § 61 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-01-30 
• Arenor för idrott och kultur/Förslag till nya mötesplatser, 

Slutrapport 2007-01-16 
 
– – – – 
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Dnr 569/06  141 
 

§ 79 Handlingsplan för förbättrat företagsklimat 
2007–2010 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 
 
att anta föreslagen Handlingsplan för förbättrat företagsklimat i 

Sundsvall 2007–2010, samt  
 

att handlingsplanen följs upp i samband med uppföljningen av ut-
vecklingsplanen för tillväxt och arbete samt att en särskild redo-
visning görs till finansutskottet i maj i samband med att Svenskt 
Näringslivs ranking presenteras. 

Bakgrund 
Den första versionen av handlingsplanen för förbättrat företagsklimat 
antogs av utvecklingsutskottet den 18 oktober 2005. Aktiviteterna i den 
är nu genomförda. Några av aktiviteterna innehöll djupstudier av före-
tagarnas uppfattning av processer som berör företag och företagskli-
matet. Utifrån studierna har nu tre områden identifierats som kommu-
nen behöver arbeta vidare med; Attityd, Service och Dialog. Syftet med 
den reviderade handlingsplanen för år 2007-2010 är att systematiskt 
och kommunövergripande genomföra aktiviteter för att förbättra före-
tagsklimatet inom dessa områden.  

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2007-02-12, § 87 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-01-09 
• Handlingsplan för förbättrat företagsklimat 2007-2010, reviderad 

version februari 2007 (daterad 2007-02-12) 
 
– – – – 
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Dnr 61/05  042 
 

§ 80 Regler för styrning och uppföljning av mål i 
Sundsvalls kommun 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 
 
att fastställa Regler för styrning och uppföljning av mål och resur-

ser i Sundsvalls kommun, med det tillägget att kommunfullmäk-
tige vid valår ska fastställa mål och resursplanen i november 
månad, samt  
 

att upphäva tidigare Regler för ekonomistyrning i Sundsvalls kom-
mun, daterade 1997-12-15 med senaste revidering  
2005-02-28.  

Bakgrund 
Regler för ekonomistyrning antogs av kommunfullmäktige 1997-12-15. 
Reglerna har därefter reviderats 1999-09-20, 2000-09-25, 2001-04-23 
samt 2005-02-28. 
 
Härmed föreslås att kommunfullmäktige fastställer nya Regler för styr-
ning och uppföljning av mål och resurser i Sundsvalls kommun som 
ersätter tidigare Regler för ekonomistyrning i Sundsvalls kommun. 
 
Motivet till att nya regler föreslås är främst att kommunens lednings-
process har utvecklats från att enbart varit en budgetprocess till att om-
fatta även styrning och uppföljning. Budgetprocessen i sig har föränd-
rats samt utvecklats och en ny modell kallad mål och resursplan har 
införts. Med anledning av detta har kommunstyrelsekontoret fått i upp-
drag av kommunstyrelsen att se över och föreslå förändringar i ”Regler 
för ekonomistyrning”. Kontoret har ansett att förändringarna är av så 
övergripande och omfattande karaktär att ett helt nytt regelverk bör 
ersätta det tidigare gällande. 
 
Ett ytterligare motiv till förändring är några förbättringsförslag som 
redovisades i slutrapporten om utvecklingsprojektet kring kommunens 
ekonomiska uppföljningar 
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Överläggning 

Ur finansutskottets protokoll 2007-02-06, § 64 
Lars Persson (fp) frågar om kontorets förslag att kommunfullmäktige 
även valår ska fastställa mål och resursplanen i juni. Ekonomidirektö-
ren besvarar frågan och tillägger att Umeå kommun arbetar så.  
 
Magnus Sjödin (m) anser att nuvarande arbetssätt ska bibehållas, dvs. 
att kommunfullmäktige vid valår fastställer mål och resursplanen i no-
vember. Reinhold Hellgren (c) och Martin Johansson (s) instämmer.  
 
Efter överläggningen enas utskottet om att nuvarande arbetssätt ska 
föreslås bibehållas, dvs. att kommunfullmäktige vid valår ska fastställa 
mål och resursplanen i november månad. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2007-02-12, § 92 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-02-01 
• Regler för styrning och uppföljning av mål och resurser i Sundsvalls 

kommun, Förslag till kommunfullmäktige 2007-02-26 
 
– – – – 
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Dnr  49/07  044 

§ 81 Konsekvenser för Sundsvalls kommuns 
verksamhet och målgrupper utifrån budgetpropo-
sitionen för 2007 avseende politikområdena 
arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration – 
delrapport 1 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 
 

att nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration 
beaktar vad som framkommit i rapporten, samt 
 

att delrapport två presenteras för kommunfullmäktige i december 
2007. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 2006-11-27, § 12, Mål och resursplan 
2007 med plan för 2008-2009:  
 
att uppdra åt kommunstyrelsen att göra en konsekvensbeskrivning av 
hur regeringens nu lagda förslag påverkar nämnden för arbetsmarknad, 
vuxenutbildning och integration och att lämna förslag på hur negativa 
effekter kan mildras. 
 
Förvaltningen för arbetsmarkand, vuxenutbildning och integration 
(FAVI) och kommunstyrelsekontoret har samrått vid framtagandet av 
rapporten. 

Överläggning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 februari 2007 görs 
inlägg av João Pinheiro (s) och Habib Effati ( ). 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2007-02-12, § 96 
• Nämnden för arbetsmarknad, integration och integrations protokoll 

2007-01-31, § 9 (tilläggslistan) 
• Skrivelse av FAVI och kommunstyrelsekontoret 2007-01-23 
• Konsekvenser för Sundsvalls kommuns verksamhet och målgrup-

per utifrån budgetpropositionen för 2007 avseende politikområdena 
arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration – delrapport 1 

 
– – – –

Ordförandens sign Justerandes sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

     
     

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

 2007-02-26 29 
 

 
Dnr 28/07  045 
 

§ 82 Klingsta förskola, utökning med en avdel-
ning samt ändring av beslut om investeringsobjekt 
2007 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 
 
att kommunfullmäktiges beslut 2006-11-27, § 12, Mål och resurs-

plan 2007 med plan för 2008-2009, kommunstyrelsens investe-
ringar i förvaltningsfastigheter ändras på så sätt att objektet 
Klingsta förskola, utökning med en avdelning, tillkommer i spe-
cifikationen över vilka objekt som får påbörjas under 2007, samt
 

att fastighetsnämnden får ianspråkta 7,5 mkr ur investeringsbudge-
ten 2007 för förvaltningsfastigheter för utbyggnad av Klingsta 
förskola med en avdelning. 

Bakgrund 
Fastighetsnämnden har hemställt om att få ianspråkta 7,5 mkr av inve-
steringsmedel som avsatts för investeringar i förvaltningsfastigheter 
enligt kommunfullmäktiges tidigare beslut från 2006-11-27 § 12, Mål 
och resursplan 2007 med plan för 2008-2009, kommunstyrelsens anslag 
för investeringar i förvaltningsfastigheter. 

Överläggning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 februari 2007 görs 
inlägg av Hans Lennart Wormbs (m). 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2007-02-12, § 94 
• E-post 2007-02-07 från fastighetskontoret med svar på begärd kom-

plettering av finansutskottet (tilläggslistan) 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-02-05 
• Fastighetsnämndens protokoll 2007-01-17, § 16 
• Fastighetskontorets skrivelse, 2006-12-28, med karta 
 
– – – – 
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Dnr 504/06  026 
 

§ 83 Central enhet för stödja chefer i arbetet med 
förebyggande hälsovård och rehabilitering 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 
 
att en central enhet för förebyggande hälsovård och rehabilitering 

till stöd för organisationens chefer inrättas, 
 

att den nya enheten placeras vid kommunstyrelsekontorets perso-
nalavdelning, 
 

att den nya enheten får en chef och nio medarbetare, 
 

att en befattning inkl medel från vardera barn- och utbildningskon-
toret, socialtjänsten, fastighetskontoret och Kommunhälsan förs 
över till den nya enheten, 
 

att återstående kostnader 2007 finansieras inom ramen för i årsbud-
get 2006 reserverade medel, samt 
 
kostnaderna från och med 2008 täcks inom ramen för anslaget 
för personalkostnadsökningar. 

att 

Bakgrund 
Den första etappen av serviceutredningen presenterades för finansut-
skottet i mars 2006. När det gäller frågan om rehabilitering är inrikt-
ningen att inrätta en central enhet med uppgift att stödja chefer i reha-
biliteringsarbetet. Kommunstyrelsekontoret föreslår nu att en sådan 
enhet inrättas med placering tills vidare vid kommunstyrelsekontorets 
personalavdelning. I första hand byggs enheten upp genom intern om-
fördelning av personal.  

Överläggning 
Samordningsutskottet uttalade vid sitt sammanträde den 16 januari 
2007 att det skulle återkomma i namnfrågan för enheten.  
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 12 februari 2007 påtalar Leif 
Nilsson (s) att namnfrågan på enheten alltjämt återstår att lösa. 
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Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 februari 2007 görs 
inlägg av Pär Hammarberg (fp) och Birgitta Rönnquist (kd) med 
repliker på vardera inlägget av Anita Bdioui (s). 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2007-02-12, § 102 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-12-13, rev. 2007-01-17, 

med kommunstyrelsekontorets skrivelse HUR-projektet,  
2005-12-15, som bilaga 

 
– – – – 
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Dnr 559/06  309 
 

§ 84 Ansvarig nämnd för kommunens skyldig-
heter enligt lag (1945:119) om stängselskyldighet 
för järnväg m.m. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 
 
att ansvaret för fullgörande av kommunens skyldigheter enligt lag 

(1945:119) om stängselskyldighet för järnväg m.m. skall åvila 
stadsbyggnadsnämnden, samt 
 

att bestämmelse om detta, i överensstämmelse med vad som fram-
går på sidan 3 i kommunstyrelsekontorets skrivelse, införs i 
stadsbyggnadsnämndens reglemente. 

Bakgrund 
Enligt 11 § första stycket i lag (1945:119) om stängselskyldighet för 
järnväg m.m. beslutar kommun, beträffande järnväg som är avsedd för 
allmän trafik, efter samråd med järnvägens innehavare i den mån det är 
påkallat från allmän synpunkt att stängsel inom kommunens område 
skall hållas utmed järnvägen till skydd för personer som bo eller uppe-
hålla sig intill denna. Av bestämmelsens andra stycke framgår att järn-
vägens innehavare är skyldig att anordna, tillse och underhålla stängsel 
i enlighet med kommunens beslut. I 12 § föreskrivs att kostnad för an-
ordnande, tillsyn och underhåll av stängsel betalas till nittio procent av 
kommunen och tio procent av järnvägens innehavare. I fråga om stäng-
sel vid stations- eller bangårdsområde skall dock kostnaden fördelas 
lika. 
 
Det finns inte föreskrivet i reglemente vilken kommunal nämnd som 
ansvarar för att fullgöra de uppgifter som ankommer på kommunen 
enligt lagen. Frågan har väckts vid olika tillfällen men någon reglering 
av ansvaret genom bestämmelse i reglemente har inte skett. De nämn-
der som har bedömts ligga närmast till hands för att ansvara för kom-
munens skyldigheter enligt lagen är stadsbyggnadsnämnden och fastig-
hetsnämnden. 
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Mot bakgrund av att ansvaret inte är reglerat bör fullmäktige ta ställ-
ning till vilken nämnd som skall ansvara enligt ovan samt bestämmelse 
om detta bör föras in i reglemente för den aktuella nämnden. 

Överläggning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 februari 2007 yrkar Leif 
Nilsson (s) bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2007-02-12, § 103 
• Stadsbyggnadsnämndens skrivelse 2006-12-19 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2006-12-13, § 350 
• Fastighetsnämndens protokoll 2006-11-22, § 113 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-10-18 
 

– – – – 
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Dnr 1/07  102 
 

§ 85 Valärenden 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anteckna att förslag till ny ledamot av gode män i jordbruks- 

och skogsbruksfrågor efter Hans Eric Bergman (s) för återstå-
ende del av valperioden lämnas senare; 
 

att till ny ledamot i kommunrevisionen efter Bengt Nilsson (mp) 
för återstående del av valperioden utse Anders Engqvist (mp), 
Hällsjö 2388, 864 91 Matfors; 
 

att till ny revisorssuppleant i Föreningen Norra Berget efter Jan 
Norin (mp) för återstående del av valperioden utse Anders 
Engqvist (mp), Hällsjö 2388, 864 91 Matfors; 
 

att från Olle Åkerlunds uppdrag i kommunrevisionen undantas 
granskning av barn- och utbildningsnämndens verksamhet; 
 

att från Ulf Bromans uppdrag i kommunrevisionen undantas 
granskning av stadsbyggnadsnämnden; 
 

att från Göte Stenlunds uppdrag i kommunrevisionen undantas 
granskning av överförmyndarnämnden; 
 

att bifalla Maria Tempés (fp) avsägelse av uppdraget som ersättare 
i kommunfullmäktige; 
 

att  hos länsstyrelsen hemställa om röstsammanräkning för att utse 
ny ersättare efter Maria Tempé för Folkpartiet Liberalerna; 
 

att  bifalla Christer Berglunds (s) avsägelse av uppdragen som le-
damot i kommunfullmäktige och ledamot tillika kommunsty-
relsens ordförande; 
 

att hos länsstyrelsen hemställa om röstsammanräkning för att utse 
ny ledamot efter Christer Berglund i kommunfullmäktiges 4:e 
valkrets för Arbetarepartiet-Socialdemokraterna; 
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att anteckna att förslag till ny ledamot i kommunstyrelsen efter 

Christer Berglund (s) för återstående del av valperioden lämnas 
senare; 
 

att till ny ordförande i kommunstyrelsen efter Christer Berglund 
(s) för återstående del av valperioden utse nuvarande vice ord-
förande Anita Bdioui (s), Torsdagsvägen 42, 863 34 Sunds-
bruk; 
 

att anteckna att förslag till ny vice ordförande i kommunstyrelsen 
efter Anita Bdioui (s) för återstående del av valperioden lämnas 
senare; 
 

att bifalla Jessica Thörns (mp) avsägelse av uppdraget som ersät-
tare i socialnämnden; samt 
 

att till ny ersättare i socialnämnden efter Jessica Thörn (mp) för 
återstående del av valperioden utse Tina Hellberg (mp), Krö-
nängsvägen 4, 862 34 Kvissleby. 
 

 

Bakgrund 
Fyllnadsval ska förrättas efter Hans Eric Bergman (s) som gode män i 
jordbruks- och skogsbruksfrågor (avlidit). 
 
Fyllnadsval ska förrättas efter Bengt Nilsson (mp) som ledamot i 
kommunrevisionen (befriad av kommunfullmäktige den 29 januari 
2007). 
 
Miljöpartiet har anmält att eftersom Jan Norin (mp) inte ingår i kom-
munrevisionen måste fyllnadsval av revisorssuppleant göras i Före-
ningen Norra Berget. 
 
Kommunrevisionen har vid sitt sammanträde den 15 januari 2007 be-
slutat att begära att kommunfullmäktiges beslut förtydligas med parti-
ellt valbarhetshinder för: 
 
Olle Åkerlund Barn- och utbildningsnämnden 
Ulf Broman Stadsbyggnadsnämnden 
Göte Stenlund Överförmyndarnämnden 
 
Maria Tempé (fp) har avsagt sig uppdraget om ersättare i kommun-
fullmäktige. 
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Christer Berglund (s) har avsagt sig uppdragen som ledamot i kom-
munfullmäktige och ledamot tillika kommunstyrelsens ordförande (ord-
förande i finansutskottet). 
 
Jessica Thörn (mp) har avsagt sig uppdraget som ersättare i social-
nämnden. 

Beslutsunderlag 
• Presidiekonferensens skrivelse 2007-02-23 (tilläggslistan) 
 
– – – – 
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Dnr 38/07  031 
 

§ 86 Interpellation till barn- och utbildningsnämn-
dens ordförande Martin Johansson (s) från 
Per-Magnus Forsberg (m) om skolsituationen i 
Sundsvall 
 
Med kommunfullmäktiges medgivande framställer Per-Magnus 
Forsberg (m) den 26 februari 2007 en interpellation till barn- och ut-
bildningsnämndens ordförande Martin Johansson (s) om skolsituatio-
nen i Sundsvall. Interpellationen avslutas med följande frågor: 
 
• Hur ska problemet med den stora andelen underkända elever från 

högstadiet i Sundsvalls skolor lösas? 
• Varför sparar ni in ännu mer på skolor som uppenbarligen behöver 

förstärkta resurser? 
• Hur ska målen med ”stärkt kvalitet i skolan” uppnås med detta spar-

krav? 
 
Efter inlägg av interpellanten och svarande följer inlägg av Lars 
Persson (fp). 
 
Därefter förklaras interpellationsdebatten vara avslutad. 
 
– – – – 
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Dnr 73/07  031 
 

§ 87 Fråga till barn- och utbildningsnämndens 
ordförande Martin Johansson (s) från Maria Lilja 
(fp) om skolmaten är onyttig för eleverna 
Med kommunfullmäktiges medgivande framställer Maria Lilja (fp) den 
26 februari 2007 en fråga till barn- och utbildningsnämndens ordfö-
rande Martin Johansson (s) om skolmaten är onyttig för eleverna: 
• Kommer barn- och utbildningsnämnden att arbeta för en mer allsi-

dig och näringsrik kost i skolorna? 
 
Martin Johansson (s) besvarar frågan. 
 
– – – – 
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Dnr 543/06  031 
 

§ 88 Svar av fastighetsnämndens ordförande 
K Lennart Andersson (s) på en interpellation från 
Ingeborg Wiksten (fp) om vilka vägar släcks och 
vilka byar drabbas när väglysen släcks 
Med kommunfullmäktiges medgivande framställer Ingeborg Wiksten 
(fp) den 18 december 2006 en interpellation till fastighetsnämndens 
ordförande K Lennart Andersson (s) om vilka vägar släcks och vilka 
byar drabbas när väglysen släcks. Interpellationen avslutas med föl-
jande fråga: 
 
• På vilka vägar kommer belysningen nu att släckas ned och vilka 

byar drabbas på grund av detta? 
 
Interpellationen besvaras av fastighetsnämndens vice ordförande Claes 
Stockhaus (v). 
 
Efter inlägg av interpellanten och svarande följer inlägg av Mats 
Mehlin (c), Linnéa Kjellman (c) och Kjell Bergkvist (c). 
 
Därefter förklaras interpellationsdebatten vara avslutad. 
 
– – – – 
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Dnr 37/07  031 
 

§ 89 Svar av kommunstyrelsens vice ordförande 
Anita Bdioui (s) på en interpellation från Reinhold 
Hellgren (c) om det brottsförebyggande arbetet i 
Sundsvall 
 
Med kommunfullmäktiges medgivande framställer Reinhold Hellgren 
(c) den 29 januari 2007 en interpellation till kommunstyrelsens ordfö-
rande Christer Berglund (s) om det brottsförebyggande arbetet i Sunds-
vall. Interpellationen avslutas med följande frågor: 
 
• Vad händer med ”Sundsvalls Brottsförebyggande Råd”? 
• Vad har hänt med informationskampanjerna till Sundsvalls befolk-

ning? 
• Vad gör man åt det otrygga? 
 
Vid kommunfullmäktiges behandling den 29 januari 2007 av den av 
Björn Hallström (c), som är ersättare i kommunfullmäktige, inlämnade 
interpellationen antecknades att Björn Hallström inte var närvarande 
vid sammanträdet och att Reinhold Hellgren (c) på fråga av ordföran-
den förklarade att han ställde sig bakom interpellationen. 
 
Ordföranden meddelar att kommunstyrelsens ordförande Anita Bdioui 
(s) kommer att besvara interpellationen vid ett kommande samman-
träde. 
 
– – – – 
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Dnr 93/07  031 
 

§ 90 Interpellation till socialnämndens ordförande 
Lena Österlund (s) från Bertil Hörnqvist (kd) om 
effekter av Fixarns insatser 
 
Med kommunfullmäktiges medgivande framställer Bertil Hörnqvist 
(kd) den 26 februari 2007 en interpellation till socialnämndens ordfö-
rande Lena Österlund (s) om effekter av Fixarns insatser i Sundsvalls 
kommun. Interpellationen avslutas med följande frågor: 
 
• Hur bedömer du att responsen från den målgrupp Fixarn riktar sig 

till har varit så här långt? 
• Har det varit möjligt att notera någon eventuell nedgång av antalet 

olyckor som drabbar äldre i hemmet, där det finns anledning och 
anta att Fixarn haft en positiv roll i sin förebyggande funktion? 

• När motionen angående en fixartjänst behandlades i fullmäktige 
framkom en tydlig ambition från majoriteten att gå längre, och göra 
mer än vad motionen i formell mening krävde: Finns det idag några 
planer på att utveckla arbetet och anställa fler ”fixare”? 

 
Ordföranden meddelar att interpellationen kommer att besvaras vid ett 
kommande sammanträde. 
 
– – – – 
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§ 91 Förteckning över motioner som förhandsre-
mitteras till kommunstyrelsen enligt 31 § ar-
betsordningen för kommunfullmäktige i Sundsvall 
Motion (sd) om medborgarinflytande. 
 
Motion (sd) om demokratiinsyn. 
 
Motion (sd) om upplysta övergångsställen. 
 
Motion (sd) om så kallade stödlärare. 
 
– – – – 
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Dnr 5/07  006 

§ 92 För kännedom 
1. Pressmeddelanden – Kommunrevisionen informerar 

 
2. Rapportering enligt 16 kap. 6 f § socialtjänstlagen av icke 

verkställda beslut 
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ges förfogande för oförutsedda behov 
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