
 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

 2008-01-28  
 

 

 
Ärendeförteckning 
 
§ 280 Justering ....................................................................................2 

§ 281 Information från kommundirektören ........................................3 

§ 282 Allmänhetens frågestund ..........................................................5 

§ 283 Korta frågor - korta svar ...........................................................6 

§ 284 Allmänpolitisk debatt................................................................7 

§ 285 Lokalförsörjningsplan för grundskolan...................................11 

§ 286 Finansiering av verksamheten vid Norra berget 2008 ............19 

§ 287 Finansiering av verksamheten vid Svartviks Industriminnen 
2008.........................................................................................24 

§ 288 Informationssäkerhetspolicy för Sundsvalls kommun............26 

§ 289 Antagande av detaljplan för ett villaområde vid 
Skogsduvevägen del av Bydalen 1:1 samt upphävande av 
detaljplan för del av Bydalen 1:1 Skön, Sundsvalls kommun 27 

§ 290 Valärenden ..............................................................................30 

§ 291 Fråga till kommunstyrelsens ordförande Anita Bdioui (s) från 
Sigge Godin (fp) om fall där färdtjänsten misskött sig...........34 

§ 292 Förteckning över motioner som förhandsremitteras till 
kommunstyrelsen – enligt 31 § arbetsordningen för 
kommunfullmäktige i Sundsvall .............................................35 

§ 293 För kännedom .........................................................................36 

§ 294 Avtackning..............................................................................37 
 
 
 

Ordförandens sign Justerandes sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

     
     

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

 2008-01-28 1 
 

 

Tid 
Ajournering 

Kl. 13.00-18.35 
15.00-15.25 

Plats Kommunfullmäktigesalen i kommunalhuset 

Beslutande Närvarande ledamöter och ersättare enligt bilaga 1 

Sekreterare Karin Nyman 

Justeras 2008-02-06 

  

  

Underskrifter sekr. Karin Nyman 

  

 ordf. Fredd Sandberg 
§§ 280-289 

Hans Lennart Wormbs 
§§ 290-294 

  

 just. Pär Hammarberg  Reinhold Hellgren 

  

 Protokollet omfattar §§ 280–294 

  

 Tillkännagivandet angående justering av detta protokoll anslaget på 
Sundsvalls kommuns anslagstavla i Sundsvalls kommunalhus 
2008-02-06, betygar 

 Ex officio 

  

 Karin Nyman 
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§ 280 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 Pär Hammarberg och Reinhold Hellgren med 
Bertil Hörnqvist och Gerd Isaksson som ersättare i händelse av 
förhinder för Pär Hammarberg och Reinhold Hellgren. 

 

Noteras att fullmäktiges 1:e vice ordförande Hans Lennart Wormbs 
tjänstgör som ordförande under §§ 290-294. 

 

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

E4 Sundsvall - lägesrapport 
Det har blivit klart att en OPS-lösning för att finansiera en ny E4 
genom Sundsvall inte är gångbar. En annan möjlighet är lån via 
riksgälden, kombinerat med vägavgifter och annan finansiering. 
Vägverket ska nu fortsätta samtalen med ”OPS-kommunerna”, och 
kommer i april att avrapportera resultatet av samtalen till regeringen. 
Beslut väntas tidigast i regeringens infrastrukturproposition i höst.  

Sundsvallspusslet en helhetslösning 
E4 Sundsvall är en del av det så kallade Sundsvallspusslet, där ett 
flertal olika åtgärder inom infrastrukturområdet utgör delar av en 
helhet. Hit hör 
• E4 genom Sundsvall 
• Järnvägen genom Sundsvall 
• Nytt resecentrum 
• Triangelspår för järnväg till ny kombiterminal och nationell hamn 
• Ny lösning för virkestransporter till industri 
• Ny lösning för handelscentrat i Birsta 
• Utvecklad kollektivtrafik 

Besök av ostindienfararen Götheborg 7-10/8 2008 
Sundsvalls kommun har fått frågan om vi är intresserade av att ta emot 
ostindienfararen Götheborg i sommar, till en kostnad av 500 000 
kronor. Evenemanget skulle ge allmänheten möjlighet att besöka 
fartyget under tre dagar, och besöket kan samordnas med den årliga 
Drakbåtsrodden. Kommunen har möjlighet att söka medfinansiärer till 
evenemanget. Kommunstyrelsen har ställt sig positiv till förslaget, men 
finansieringen behöver diskuteras ytterligare. Kommunstyrelsekontoret 
har i uppdrag att arbeta vidare med frågan.  

Personal 
Rekrytering av såväl ny stadsjurist som ny stadsbyggnadsdirektör har 
påbörjats. Tjänsterna kommer att utannonseras i början av februari. 
 
Åke Jonsson har utsetts till ny VD för Fokusera. 
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Sjukfrånvaron bland kommunens anställda fortsätter att minska, och 
Sundsvall ligger under genomsnittet för kommuner i vår storlek, vilket 
är positivt. 

Bokslutskommuniké 2007 
Enligt bokslutskommunikén är kommunens preliminära resultat för 
2007 ett överskott med 31 mkr. Det är fjärde året i rad som Sundsvall 
visar ett positivt resultat, även om resultatet är något sämre än 
budgeterat. Kommunen har kunnat egenfinansiera sina investeringar, 
och uppfyller balanskravet.  

Verksamhetsöversyn – kommunkoncernen och 
kommunstyrelsekontoret 
Under 2008 kommer en verksamhetsöversyn att genomföras för 
kommunkoncernen. Översynen kommer att fokusera frågor som 
ledningsgruppens roll, ansvar och befogenheter samt 
kommunkoncernens arbetssätt, styrning och uppföljning.  
En verksamhetsöversyn kommer också att genomföras för 
kommunstyrelsekontoret. 

 

– – – – 
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Dnr 16/08  032 

§ 282 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. Om frågan inte ställs till någon särskild ledamot, kommer 
svar att lämnas av den ledamot som presidiet finner lämplig. 
 
o Kjell Jacobsson föreslår att undervisning i data införs på schemat 

från första klass i skolan, för att tidigt lära ungdomarna använda 
datorer. 

Martin Johansson (s), ordförande i barn- och utbildningsnämnden, 
besvarar frågan. Barn- och utbildningsnämnden styr inte över skolornas 
scheman, men förslaget är bra. Redan idag arbetar många förskolor och 
skolor med datorer i undervisningen, och är medvetna om betydelsen 
av datakunskaper. 
 
o Tommy Jansson frågar, i ljuset av Sundsvalls kommuns 

samarbetsavtal med staten gällande utveckling av Skönsberg, på 
vilket sätt en nedläggning av högstadiet i Skönsberg utvecklar 
stadsdelen.  

Martin Johansson (s), ordförande i barn- och utbildningsnämnden, 
svarar på frågan. Satsningen på Skönsberg som stadsdel står inte och 
faller med om det finns högstadieskola där. Den politiska ledningen 
kommer att göra sitt bästa för att satsningen på Skönsberg ska bli bra. 
 
o Tommy Jansson frågar hur barn- och utbildningsnämndens 

ordförande ser på möjligheten att friare profilera Skönsbergs skola -  
mot bakgrund av dess närhet till idrottshallar och kulturinrättningar 
- för att locka elever dit.  

Martin Johansson (s), ordförande i barn- och utbildningsnämnden, 
besvarar frågan. I nämnden har förts breda diskussioner kring hur den 
offentliga skolans konkurrenskraft ska kunna stärkas. Hit hör bland 
annat bättre marknadsföring och olika offensiva satsningar, bl a i linje 
med frågeställarens tankar. 
 
Ordföranden konstaterar därefter att det inte finns fler frågor från all-
mänheten. 
 
– – – – 
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Dnr 17/08  032 

§ 283 Korta frågor - korta svar 
 
o Anita Bdioui (s), ordförande i kommunstyrelsen, återkommer med 

anledning av en tidigare fråga från Anette D Martins (c) med 
information om hur synpunkter som inkommer till kommunens 
synpunktshanteringssystem, Synpunkt Sundsvall, hanteras. 

Inkomna synpunkter ska besvaras inom tio dagar, och besked ska då 
också lämnas om vad som hänt. Även i datasystemet registreras hur 
synpunkterna hanterats. Under 2007 inkom 1151 synpunkter till 
Synpunkt Sundsvall, av dessa ledde 511 till förbätttringar av olika slag. 
Mer utförlig statistik finns att tillgå. 
 
o Kim G Ottosson (v), ordförande i kultur- och fritidsnämnden, åter-

kommer med anledning av en tidigare fråga från Hanna Häggström 
(c) med information om anställningen av en ungdomslots vid Kultur 
& Fritid. 

Den 14 januari tillträdde Mona Harr Ströhlein som ungdomsombud vid 
Kultur & Fritid. Tjänsten har inrättats för att stärka kommunens arbete 
med att på olika sätt främja ungdomars delaktighet i samhällslivet. 
Inledningsvis kommer Mona att ägna sig åt omvärldsanalys samt möten 
med olika ungdoms- och personalgrupper. 
 
o Reinhold Hellgren (c) frågar hur planerna ser ut vad gäller 

anpassning av flerbostadshus för äldre, framför allt på Alnö.  
Leif Nilsson (s), ordförande i stadsbyggnadsnämnden, svarar på frågan. 
Anpassning av Mitthems flerbostadshus på Räbbmogatan, Alnö, har 
påbörjats. Men viktigt är att engagera också andra hyresvärdar i frågan.   
Fredd Sandberg (s), styrelseordförande i Mitthem, bekräftar att 
styrelsen beslutat installera 30 hissar i flerbostadshusen på 
Räbbmogatan samt 6 hissar i Skönsberg. 
 
Habib Effati ( ) ställer två frågor: 1) Hur kan personalutvecklingen 
säkerställas i de skolor som blir föremål för förändringar enligt 
förslaget till lokalförsörjningsplan inom skolan? 2) Hur har barn- och 
utbildningsnämnden agerat med anledning av den forskning som visar 
att skolor som anställer lärare med invandrarbakgrund höjer elevernas 
medelbetyg? 
Martin Johansson (s), ordförande i barn- och utbildningsnämnden, 
besvarar frågorna. Lokalförsörjningsplanen innehåller förslag kring 
lokalutvecklingen. Samtidigt finns som alltid en fastlagd budget för 
skolan, som ska hållas. 2) Man har diskuterat frågan i förvaltningen, 
men några åtgärder har ännu inte vidtagits. 
 
– – – – 
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§ 284 Allmänpolitisk debatt 
 
Ordförande meddelar att i enlighet med fullmäktiges arbetsschema 
inleds dagens sammanträde med en allmänpolitisk debatt.  
 
Enligt presidiekonferensens överenskommelse kommer ordet att 
lämnas till föranmälda partirepresentanter enligt följande:  

Som inledare får s 10 minuter och därefter följer v, mp, m, fp, c, kd 
och sd, som vardera får 5 minuter. Under den första omgången 
presenterar partierna sin egen politik. Direkt därpå vidtar sedan 
den allmänna debatten då ordet begärs genom knapptryckning (två 
minuter huvudinlägg med en replikomgång á två minuter). Debat-
ten beräknas pågå ca två timmar. Kommunstyrelsens ordförande 
ges möjlighet att avrunda och summera debatten. 

 

Inledande inlägg 
För socialdemokraterna talar Anita Bdioui. En återblick på det gångna 
året ger vid handen att den politiska majoriteten tar sitt ansvar för 
kommunens ekonomi, samtidigt som Sundsvall utvecklas kraftigt 
genom offensiva insatser. Arbetsmarknad och bostadsmarknad växer.  
Entreprenörer visar intresse för att vara med och utveckla Sundsvall, 
både i centrum och i andra delar av kommunen. Under året har nya 
utmaningar antagits och nya samarbeten utvecklats. Klimatfrågan har 
stått i fokus och flera insatser har gjorts vad avser bl a avfallshantering 
och energiåtervinning. Framtiden innebär nya utmaningar; det är bland 
annat viktigt att fortsätta diskutera innehållet i skolan och ge de 
offentliga skolorna större möjligheter att marknadsföra och profilera 
sig. Stadsvisionsarbetet ska fortsätta. Äventyrsbadet närmar sig 
byggstart. Infrastrukturfrågorna är viktiga att fortsätta driva, liksom 
regionsamarbetet. Sammantaget kommer socialdemokraterna att 
fortsätta verka för breda lösningar och trygghet för sundsvallsborna.  
 
För vänsterpartiet talar Kim G Ottosson. En god livsmiljö byggs genom 
framtidsinriktat politiskt arbete och prestigelöst samarbete på 
landsbygden och i staden. Utvecklingsarbete kräver flexibilitet, 
samtidigt som människors grundtrygghet är viktig. Forskning visar att 
barns välbefinnande styrs av deras fritid, och i Sundsvall satsar vi på en 
bra fritid. Just nu görs en genomgång av kommunens föreningsstöd, så 
att det fördelas rättvist. Aktuell är också jämställdhetsutbildningen för 
förtroendevalda – att ta ansvar för kommunens utveckling kräver både 
faktakunskaper och nytänkande.  
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För miljöpartiet talar Ingrid Möller. Den politiska majoriteten tar 
ansvar för samhällsplaneringen, allas lika värde och barnens framtid. 
Till samhällsplaneringen hör klimatansvar, som betyder både att 
förebygga skador vid t ex skyfall, och att ta ansvar för vår egen 
klimatpåverkan. Insatser görs inom transportområdet och 
kollektivtrafiken. Förskola och skola ska utvecklas så att alla barn ska 
ha samma möjligheter. Målet med allt arbete är att hela tiden öka 
livskvaliteten för alla medborgare, med fokus på allas lika rättigheter. 
 
För moderaterna talar Magnus Sjödin. Förbättringar i vardagen för 
barn, unga och äldre måste prioriteras. Medborgarna måste få större 
makt, och valfriheten för dem som nyttjar kommunala tjänster måste bli 
större. Sundsvall bör flytta fram positionerna för att göra det mer 
lockande att bo här. Moderaterna är inte nöjda med den kvalitet som 
finns i förskolan, skolan och omvårdnaden av äldre. Vi skulle kunna 
erbjuda mer – att t ex sikta mot Sveriges bästa barnomsorg är inte 
orimligt. Det är också viktigt att klara att omprioritera i kommunens 
ekonomi; nu under högkonjunkturen har alltför lite pengar sparats för 
svårare tider. 
 
För folkpartiet liberalerna talar Pär Hammarberg. Folkpartiet vill satsa 
på Sundsvall och aktivt stötta de entreprenörer som vill bidra. Men 
kommunen kan inte göra allt, utan måste satsa mer på sina 
kärnverksamheter. Så länge dessa inte är bra nog, måste andra 
satsningar stå tillbaka. Nu går det bra för Sverige – då borde också 
kommunens ekonomi vara bättre än den är. Folkpartiet ser idag inte 
utrymme för alla de stora satsningar som föreslagits. En bättre 
helhetssyn på kommunens investeringar ska på alliansens förslag 
arbetas in i Mål- och resursplanen.  
 
För centerpartiet talar Reinhold Hellgren. Det är viktigt att satsa på 
framtiden – och ofta är partierna överens om satsningarna, men andra 
gånger inte. Ungdomars visioner och åsikter är viktiga, men hur mycket 
vet vi om dem? När vi behandlar ärenden som rör ungdomar – hur 
mycket får de vara med och tycka till? Att ett ungdomsombud anställts 
är bra, och i linje med en tidigare centermotion. Kommunen måste ta 
ungdomar på allvar och ge dem möjlighet att påverka. Det handlar om 
ideologi, demokrati och vår framtid.    
 
För kristdemokraterna talar Hans Brynielsson. Medborgarna måste 
myndigförklaras – få fatta sina egna beslut och påverka sin vardag. Två 
nationella reformer går i den riktningen; möjligheten att införa 
vårdnadsbidrag samt möjligheten till eget val inom vård och omsorg, 
som nu utreds. Man kan idag välja elbolag och pensionssparande - men 
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inte vårdgivare, vilket är väl så viktigt. För trygghet, trivsel och tillväxt 
i Sundsvall behöver vi också ta strid för Sundsvalls sjukhus. Vad gäller 
klimatfrågan behövs enorma insatser både i kommunpolitiken och hos 
varje medborgare - en attitydförändring måste ske.  
 
Ordföranden förklarar att sverigedemokraterna meddelat att partiet 
avstår från ett inledande inlägg. 

Allmän debatt 
I den fortsatta allmänna debatten görs inlägg av: 
 
João Pinheiro (s), replik Pär Hammarberg (fp) 
 
Habib Effati ( ) 
 
Anette D Martins (c), replik João Pinheiro (s) 
 
Magnus Sjödin (m), replikväxling med Ingrid Möller (mp) och Sverker 
Ottosson (mp) 
 
Lena Österlund (s), replik Magnus Sjödin (m) 
Reinhold Hellgren (c), replikväxling med Kim G Ottosson (v) 
 
Mats Mehlin (c), replik Lena Österlund (s) 
 
Annelie Luthman (fp) 
 
Olle Åkerlund (s), replikväxling med Hans Lennart Wormbs (m) och 
Pär Hammarberg (fp) 
 
Leif Nilsson (s) 
 
Hans Forsberg Svensson (c), replikväxling med Habib Effati ( ), João 
Pinheiro (s), Leif Nilsson (s), Stefan Alm (m) och Lena Österlund (s) 
 
Börje Bergström (s) 
 
 – – – – 
Sammanträdet ajourneras klockan 15.00 – 15.25. 
– – – – 
 
Då handläggningen återupptas fortsätter debatten med inlägg av: 
 
Kim G Ottosson (v), replikväxling med Eva Lohman (m), Stefan Alm 
(m) och Reinhold Hellgren (c) 
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Mathias Rex (mp) 
 
Mats Mehlin (c), replikväxling med Sverker Ottosson (mp), Mats 
Mehlin (c) och Hans Forsberg Svensson (c) 
 
Reinhold Hellgren (c), replik Olle Åkerlund (s) 
 
Maria Lilja (fp) 
 
João Pinheiro (s), replik Pär Hammarberg (fp) 
 
Till sist sammanfattar kommunstyrelsens ordförande Anita Bdioui (s) 
debatten. 
 
Klockan 15.45 förklarar ordföranden att den allmänpolitiska debatten, 
som inleddes ca klockan 13.30, är avslutad. 
 
– – – – 
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Dnr 548/07  291 
 

§ 285 Lokalförsörjningsplan för grundskolan  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar efter votering 
 
att Öde skola läggs ner, eleverna flyttas till Vibackeskolan. – ht 08; 

 
att Ljustadalens skola förändras, år F-3 samlokaliseras med år 4-9. 

– ht 08, 
 

att Bergsåkers skola rustas upp och Österro skola läggs ner ca år 
2011, eleverna flyttar till Bergsåkers skola; 
 

att Stenskolan i Skönsberg lämnas, eleverna (år 7-9) flyttas till Ha-
gaskolan/Katrinelunds skola. – ht 08; 
 

att Bredsands skola, f-9, inryms till största del i skolbyggnaden. 
Merparten av Tallen frigörs för förskola. – ht 08; 
 

att Svartvik år 6 flyttas till Nivrenaskolan, och fritidsverksamheten 
flyttas in i skolhuset. – ht 08; samt 
 

att eventuella kommande beslut om nedläggning av skolor ska tas 
av kommunfullmäktige, övriga förändringar av lokalnyttjande 
inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde, ansvarar 
nämnden för. 

Bakgrund 
Barn- och utbildningsnämnden har genomfört en lokalöversyn för de 
kommunala grundskolorna i Sundsvall. Syftet är att skapa en optimal 
lokalanvändning, som tar hänsyn till det minskade elevgrupperna i 
grundskoleålder. Sedan läsåret 2003 har antalet elever i Sundsvalls 
kommunala grundskolor minskat med 1300 dels till följd av minskade 
elevkullar och dels till följd av att fristående skolor har etablerat sig i 
kommunen. Enligt prognoser kommer antalet elever i grundskolorna att 
minska ytterligare de närmaste åren. 
 
Utifrån översynen behandlade barn- och utbildningsnämnden ett förslag 
till nedläggning av skolor vid sitt sammanträde 2007-11-21, § 105. Ef-
ter att nämnden enats om sitt förslag har dess ledamöter varit ute på 
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olika möten, många debattinlägg har skrivits i media och diskussioner 
har på olika sätt förts om nämndens beslut. Genom de aktiviteter som 
förekommit har nämnden fått förslag till andra lösningar på grund-
skolans lokalförsörjning än dem som finns i nämndens beslut. 
Nämndens ledamöter har utlovat att synpunkter och alternativa förslag 
ska beaktas i den demokratiska processen fram till fullmäktiges slutliga 
beslut. 
 
De synpunkter som framkommit vid skolmötena har inarbetats i be-
slutsunderlaget som barn- och utbildningsnämnden, efter beslut i 
nämnden den 7 januari 2008, överlämnat till kommunstyrelsen. 

Överläggning 

Finansutskottet 4 december 2007 
Ingrid Möller (mp) frågar vilka konsekvenser det får om ärendet för-
skjuts en månad. Skoldirektören besvarar frågan. 
 
Lars Persson (fp) föreslår att fastighetskontoret ska redovisa vad lokal-
indragningen innebär för dem. Utskottet ställer sig bakom detta. 

Kommunstyrelsen 14 januari 2008 
Magnus Sjödin (m) yrkar avslag till barn- och utbildningsnämndens 
förslag. Orsaken är att det gemensamma förslag som partierna tidigare 
varit överens om, på kort varsel frångicks av den politiska majoriteten 
inför barn- och utbildningsnämndens möte den 7 januari. Det nya för-
slaget innebär att besparingen blir för liten, samtidigt som mycket oro 
har skapats både hos skolpersonal, föräldrar och andra berörda. Därför 
bör förslaget avslås.  
Magnus Sjödin hänvisar också till en av (m), (fp), (c) och (kd) i decem-
ber 2007 gemensamt lämnad motion med titeln ”Släpp loss skolor i 
kommunal regi”. I motionen föreslås bl a att skolorna ska ges större 
frihet att arbeta självständigt, samt fritt marknadsföra sin verksamhet. 
 
Habib Effati ( ) ställer sig bakom Magnus Sjödins yrkande. Han fram-
håller det positiva i att ärendet engagerat många i samhället. Skillna-
derna mellan det nya och gamla förslaget är stora, och inget av dem är 
optimalt. Det är dock bra att man lyssnat till de alternativa förslagen 
från skolpersonal och andra. 
 
Reinhold Hellgren (c), Hans Brynielsson (kd) och Lars Persson (fp) 
ställer sig bakom Magnus Sjödins yrkande, och hänvisar därutöver till 
den kommande diskussionen i kommunfullmäktige.  
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Sven Bredberg (m) framhåller att syftet med lokalförsörjningsplanen är 
att stärka skolornas konkurrenskraft. Detta har varit en prioriterad fråga 
för barn- och utbildningsnämnden, och man hade som mål att vara 
eniga i frågan – vilket man också var vid nämndsmötet i november. 
Sven Bredberg redogör för hur han sedan, 15 minuter före det extra 
nämndssammanträdet den 7 januari, blev informerad av barn- och ut-
bildningsnämndens ordförande Martin Johansson om att nya fakta 
framkommit och att Nacksta skola därför skulle lyftas ut ur förslaget. 
Detta innebär att hela förslaget faller. 
 
Reinhold Hellgren (c) påpekar att det hade varit ett stort demokratiskt 
mervärde om alla partier kunnat stå enade bakom förslaget. Nu blir det 
inte så, och han frågar sig därför varför man från den politiska majori-
teten ändrar åsikt 15 minuter före ett möte. 
 
Ordföranden påpekar att barn- och utbildningsnämnden fattade ett en-
hälligt beslut vid sitt extra sammanträde den 7 januari. Oppositionen 
har alltså i barn- och utbildningsnämnden godkänt de förslag man nu 
vill avslå. 
 
Sven Bredberg (m) menar att den politiska majoritetens ändrade in-
ställning meddelades så sent, att något annat beslut inte var möjligt.  
 
Joao Pinheiro (s) understryker att det som kommunstyrelsen har att ta 
ställning till idag, är det beslut och förslag som barn- och utbildnings-
nämnden enhälligt antagit. 
 
Magnus Sjödin (m) framhåller att man i förhandlingen kring denna 
svåra fråga till en början tyckt olika, men sedan lyckats enas om ett 
gemensamt förslag. Om en del av det förslaget sedan försvinner, så 
försvinner grunden för enighet kring helheten.  
 
Inlägg görs av också av Lars Hillerström (mp), Lena Österlund (s) 
Magnus Sjödin (m), Sven Bredberg (m) och Joao Pinheiro (s). 
 
Kommunstyrelsen beslutar att ajournera sammanträdet. Ajourneringen 
varar kl 16:10 – 16:25. 
 
När sammanträdet återupptas yrkar Leif Nilsson (s) bifall till barn- och 
utbildningsnämndens förslag. 
 
Ordföranden förklarar att han uppfattat två yrkanden, bifall respektive 
avslag till barn- och utbildningsnämndens förslag. Han ställer de bägge 
yrkandena mot varandra, och finner att kommunstyrelsen beslutat att 
bifalla barn- och utbildningsnämndens förslag. 
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Kommunfullmäktige 28 januari 2008 
Martin Johansson (s) redogör för bakgrunden till den genomförda 
lokalöversynen, och presenterar det förslag till lokalförsörjningsplan 
som barn- och utbildningsnämnden arbetat fram. Förslaget svarar på ett 
uppdrag som gavs 2005, samt den då rådande situationen med 
besparingar som drabbade skolans personal. Målet har nu varit att 
genom lokalanpassningar bl a förebygga fler sådana besparingar.  
Barn- och utbildningsnämndens ledamöter har under arbetet med 
förslaget besökt berörda skolor och mött föräldrar, elevråd och 
personal. Information har också lämnats löpande, bl a på en särskild 
webbsida. Det är mycket positivt att så många engagerat sig i frågan 
och kämpat för ”sin” skola. Flera alternativa besparingsförslag har på 
så sätt framkommit. I början av januari godkände barn- och 
utbildningsnämnden förslaget till lokalförsörjningsplan. I slutskedet 
framkom dock nya uppgifter som gjorde att den politiska majoriteten 
föreslog en återremiss av den del av förslaget som rörde Nacksta skola. 
Detta ställningstagande, tillstår Martin Johansson, kunde ha förankrats 
bättre med oppositionspartierna. Nämnden fattade dock ändå ett enigt 
beslut i ärendet. 
Martin Johansson yrkar slutligen bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Sven Bredberg (m) framhåller att barn- och utbildningsnämnden ägnat 
hela 2007 åt att lösa frågan med lokalöverskottet. Anpassningen till ett 
sjunkande elevantal krävde att minst en skola skulle läggas ned. Då den 
politiska majoriteten backade från det tidigare samförståndsförslaget 
med kort varsel, är förslaget nu så urvattnat att det inte längre ger de 
önskade effekterna. Sven Bredberg hänvisar i stället till en av (m), (fp), 
(c) och (kd) i december 2007 gemensamt lämnad motion med titeln 
”Släpp loss skolor i kommunal regi”. I motionen föreslås bl a att 
skolorna ska ges större frihet att arbeta självständigt, samt fritt 
marknadsföra sin verksamhet. 
Sven Bredberg yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag. 
 
Lars Persson (fp) ställer sig bakom Sven Bredbergs yrkande om avslag 
till kommunstyrelsens förslag. Det kvarvarande förslaget, sedan 
Nacksta skola undantagits, ger för liten besparing. Det kan också tolkas 
som att man ställer ”stadsdel mot stadsdel”, då förslagen avseende 
Skönberg ligger fast. 
 
Replikväxling följer mellan Martin Johansson (s), Lars Persson (fp), 
Mathias Rex (mp), Sven Bredberg (m), Mikael Westin (s), Roger 
Johansson (s) och Sven Bodin (m). 
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Mathias Rex (mp) ställer sig bakom Martin Johanssons yrkande om 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Reinhold Hellgren (c) påpekar att det är viktigt att diskussionen handlar 
om de verkliga förhållandena i ärendet. I december fanns ett förslag till 
beslut, där man lyckats komma överens över partigränserna. Inför barn- 
och utbildningsnämndens möte i januari förändrades dock 
beslutsförslaget. Denna hantering medför en risk att förtroendet för 
politiken och dess uppgift devalveras – var inte samförståndet ”på 
riktigt”? Reinhold Hellgren ställer sig bakom Sven Bredbergs m fl 
yrkande om avslag till kommunstyrelsens förslag, och hänvisar också 
till den av (m), (fp), (c) och (kd) i december 2007 gemensamt lämnade 
motionen med titeln ”Släpp loss skolor i kommunal regi”, samt 
kommande eget budgetförslag.  
 
Replikväxling följer med Martin Johansson (s). 
 
Annicka Burman (v) framhåller att barn- och utbildningsnämnden 
under hösten genomfört en imponerande demokratiprocess, genom bl a 
sina diskussioner med berörd skolpersonal, föräldrar och elever. 
Förslaget till lokalförsörjningsplan baseras dock på enkel matematik – 
något måste göras åt dagens situation. Barn- och utbildningsnämnden 
fattade också ett enigt beslut i ärendet vid sitt sammanträde i januari. 
Annicka Burman ställer sig bakom Martin Johanssons m fl yrkande om 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Gunilla Molin (kd) påpekar att om man ska vilja bo i en kommun krävs 
vissa grundförutsättningar – bland annat en fungerande skola. Hon 
frågar sig hur vi kan ha sämre resultat i skolan, trots att vi satsar mer 
pengar på skolan än riksgenomsnittet. Att anpassa lokalerna är inte 
enda lösningen på skolans problem; Gunilla Molin hänvisar till den av 
(m), (fp), (c) och (kd) i december 2007 gemensamt lämnade motionen 
med titeln ”Släpp loss skolor i kommunal regi”, samt ställer sig bakom 
Sven Bredbergs m fl yrkande om avslag till kommunstyrelsens förslag. 
 
Kjell Bergkvist (c) framför att han känner ett bristande förtroende för 
beslutsunderlaget i sin helhet, och ställer frågor rörande villkoren för 
flytten av elever från Österro skola – får de verkligen plats i Bergsåker? 
Kjell Bergkvist ställer sig också bakom Sven Bredbergs m fl yrkande 
om avslag till kommunstyrelsens förslag. 
 
Martin Johansson (s) besvarar frågan om Österro skola; man har valt att 
göra den planerade utbyggnaden av Bergsåkers skola något mer 
omfattande för att inrymma eleverna från Österro. 
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Replikväxling följer mellan Kjell Bergkvist (c), Martin Johansson (s) 
och Reinhold Hellgren (c). 
  
Habib Effati ( ) påpekar att det är helt klarlagt att det finns problem 
inom skolans ekonomi, och att det är viktigt att visa beslutskraft. Dock 
är han inte beredd att acceptera den lösning som presenterats i 
beslutsförslaget. Nedläggning av skolor ger fel signaler – alla 
möjligheter till alternativa lösningar är inte uttömda. Utökat samarbete 
med friskolorna är ett exempel. Habib Effati ställer sig bakom Sven 
Bredbergs mfl yrkande om avslag till kommunstyrelsens förslag. 
 
Börje Bergström (s) framhåller att det inte är något konstigt med att 
anpassningar måste göras av verksamheten, när antalet barn i skolan 
förändras. Dagens problem beror på nyetableringen av friskolor, varför 
det är viktigt att diskutera kommunens förhållningssätt gentemot dessa. 
 
Annelie Luthman (fp) påpekar att problemen inte endast beror på 
etableringen av friskolor. Hon efterlyser den utredning om förslagets 
bieffekter, som utlovats i kommunstyrelsens finansutskott.    
 
Magnus Sjödin (m) menar att det befintliga förslaget ”kostar mer än det 
smakar” vilket är anledningen till att det bör avslås. Magnus Sjödin 
hänvisar till den av (m), (fp), (c) och (kd) i december 2007 gemensamt 
lämnade motionen med titeln ”Släpp loss skolor i kommunal regi”, 
samt ställer sig bakom Sven Bredbergs m fl yrkande om avslag till 
kommunstyrelsens förslag. 
 
João Pinheiro (s) menar att det är svårt att förstå grunden till 
allianspartiernas avslagsyrkande. Då en del av förslaget inte gick att 
genomföra, vill man plötsligt förkasta hela förslaget. Många av de 
förslag som ingår i den motion alliansen hänvisar till, har diskuterats 
tidigare. João Pinheiro ställer sig bakom Martin Johanssons m fl 
yrkande om bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
Magnus Sjödin (m) framhåller att det nya förslaget representerar en helt 
ny situation och därmed kräver en ny ståndpunkt. Han yrkar ånyo 
avslag till kommunstyrelsens förslag.  
 
Hans Forsberg Svensson (c) ställer frågan hur mycket man egentligen 
kan spara genom att hyra ut delar av Nacksta skola, samt varför man 
valt att lyfta ut Nacksta skola ur förslaget. Han frågar också om man 
beaktat de alternativa besparingsförslag avseende Skönsbergs skola, 
som lagts fram den senaste tiden.  
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Martin Johansson (s) svarar att besparingsförslagen från Skönsberg 
beaktats, men att förslaget ändå står fast. Beräkningsunderlaget 
avseende Nacksta skola finns tillgängligt. Han tydliggör att 
anledningen till att skolan lyfts ut ur besparingsförslaget, beror på att en 
flytt av Nacksta-eleverna inte är möjlig att genomföra praktiskt inför 
höstterminen 2008.  
 
Olle Åkerlund (s) riktar beröm till barn- och utbildningsnämnden för 
deras arbete under 2007. Han menar dock att förtroende är ett 
ömsesidigt kapital, och att det var fel av allianspartierna att ”hoppa av” 
när delar av förslaget föll.  
 
Berivan Mohammed (fp) påpekar att ärendets hantering inte är oviktig 
för hur sakfrågan ska bedömas. Det finns en risk att hanteringen i sig 
sänder signaler som inte är positiva. 
 
Replikväxling följer med Mathias Rex (mp), João Pinheiro (s), Sven 
Bredberg (m) och Olle Åkerlund (s). 
 
Reinhold Hellgren (c) framhåller att centerpartiet vill ha lika villkor för 
friskolor och kommunala skolor, och hänvisar åter till den av (m), (fp), 
(c) och (kd) i december 2007 gemensamt lämnade motionen med titeln 
”Släpp loss skolor i kommunal regi”. I motionen ingår bl a förslag om 
ett samarbetsråd mellan friskolor och kommunala skolor, och det är 
viktigt att arbeta vidare med utveckling av skolorna. Reinhold Hellgren 
yrkar ånyo avslag till kommunstyrelsens förslag.   
 
Inlägg görs också av Arne Engholm (fp) varefter följer replikväxling 
med Olle Åkerlund (s) och João Pinheiro (s). 
 
Ordföranden förklarar att han uppfattat två yrkanden: Martin 
Johanssons m fl yrkande om bifall till kommunstyrelsens förslag, samt 
Sven Bredbergs m fl yrkande om avslag till kommunstyrelsens förslag. 
 
Han finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Votering begärs och verkställs. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsproposition: Den 
som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den det ej vill röstar 
nej. Vinner nej har kommunfullmäktige avslagit kommunstyrelsens 
förslag. 
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Resultatet av voteringen blir 42 ja och 38 nej, 1 ledamot avstår från att 
rösta (se bilaga 2). 
 
Kommunfullmäktige beslutar således efter votering att bifalla 
kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2008-01-14, § 285 
• Protokoll 2008-01-14 från MBL förhandling 
• Barn- och utbildningskontorets skrivelse 2008-01-08 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2008-01-07, § 2 
• Barn- och utbildningskontorets skrivelse 2008-01-07 
• Barn- och utbildningskontorets skrivelse 2008-01-03 
• Barn- och utbildningskontorets skrivelse 2007-12-28 med  

bilagor 1-5 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2007-11-21, § 105 
• Barn- och utbildningskontorets skrivelse 2007-11-19 med bilagor 

1-9 
 
– – – – 
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Dnr 550/07  060 
 

§ 286 Finansiering av verksamheten vid Norra 
berget 2008 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar efter votering 
 
att återremittera ärendet till kommunstyrelsen, med uppdraget att 

komplettera beslutsunderlaget med förslag till en alternativ, 
förstärkt verksamhetsbudget för 2008 

Bakgrund 
Norra berget är ett uppskattat utflyktsmål både bland sundsvallsbor och 
besökare. Norra berget är också en arbetsplats för många och verksam-
heten har visat sig lämplig för olika typer av arbetsmarknadsåtgärder. 
 
Hösten 2004 bildades föreningen Norra berget på initiativ av Sunds-
valls kommun. Syftet med föreningen är att den ska arbeta för att till-
föra Norra berget verksamhet och anordna aktiviteter i synnerhet för 
barn- och ungdomar. 
 
Föreningen Norra berget har varit beroende av tillgång till arbetskraft 
från olika typer av arbetsmarkandspolitiska åtgärder. Grunden har ut-
gjorts av anställda med lönebidrag och plusjobbare. Under 2008 löper 
plusjobben ut och föreningen Norra berget har själv inte möjlighet att 
finansiera en fortsättning. 
 
En utredning har genomförts inom kommunstyrelsekontoret i syfte att 
hitta en långsiktig lösning på vilken inriktning verksamheten på Norra 
berget ska ha. Kommunstyrelsekontoret bedömer dock att det behövs 
ett anslag från kommunfullmäktige för att kunna driva verksamheten 
vidare under 2008 och i avvaktan på en mer långsiktig lösning. 
 
Kommunstyrelsekontoret föreslår att kommunfullmäktige ska anvisa 
kommunstyrelsen 1 800 tkr för verksamheten på Norra berget under 
2008. Vidare kommer nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning 
och integration att ta ställning till att finansiera 234 tkr som avser del av 
lönekostnader för 2008. 
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Överläggning 

Finansutskottet 4 december 2007 
Lars Persson (fp) och Eva Lohman (m) framför att de återkommer i 
kommunstyrelsen med sina ställningstaganden. 

Kommunstyrelsen 14 januari 2008 
Lars Persson (fp) yrkar att ärendet återremitteras till kommunstyrelse-
kontoret, med uppdraget att ge förslag till en förstärkt verksamhetsbud-
get för 2008. Han menar att risken annars är att 2008 blir ett ”mellanår” 
för Norra berget i avvaktan på en permanent lösning. Detta vore olyck-
ligt, eftersom Norra berget har stor betydelse för Sundsvall. 
 
Magnus Sjödin (m) ställer sig bakom Lars Perssons yrkande. 
 
Leif Nilsson (s) yrkar bifall till finansutskottets förslag. Han framhåller 
att den summa om 1,8 mkr som nämns i förslaget inte utgör hela den 
kommunala satsningen på Norra berget; en del förvaltningar bidrar 
också. Totalt satsar kommunen över 3 mkr på Norra berget, och verk-
samheten kommer inte att försämras under 2008. Den förändring som 
sker beror framförallt på att plusjobben försvinner. 
 
Reinhold Hellgren (c) ställer sig bakom Lars Perssons yrkande. Han 
föreslår också att återremissen kompletteras med ett uppdrag att se över 
ledningsfrågor vad gäller verksamheten på Norra berget. 
 
Hans Brynielsson (kd) ställer sig bakom Lars Perssons yrkande, och 
efterfrågar en totalredovisning avseende kommunens hela satsning på 
Norra berget. 
 
Ordföranden påpekar att en sådan redovisning finns i möteshandling-
arna, och att kommunens hela satsning uppgår till närmare 3,5 mkr för 
2008. Han framhåller också att kommunstyrelsen aldrig tidigare gett så 
mycket som 1,8 mkr. I stället för att göra 2008 till ett ”mellanår” inne-
bär förslaget tvärtom att kommunen gör en kraftfull satsning under 
2008 för att bibehålla verksamheten på Norra berget. 
 
Ordföranden framhåller också att resonemang om ledningsfrågor ingår 
i den utredning avseende Norra berget som genomfördes under hösten 
2007. Utredningen är ett bra underlag för kommande MRP-diskussio-
ner. 
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Lena Österlund (s) ställer sig bakom Leif Nilssons yrkande, och fram-
håller också att frågor som rör ledning av verksamhet inte bör hanteras 
på kommunstyrelsenivå. 
 
Ordföranden förklarar att han uppfattat två yrkanden, dels Lars 
Perssons återremissyrkande, dels Leif Nilssons yrkande om bifall till 
finansutskottets förslag.  
Han ställer först yrkandet om återremiss under proposition, och finner 
att kommunstyrelsen beslutat att ärendet ska avgöras idag.  
Därefter ställer ordföranden yrkandet om bifall till finansutskottets för-
slag under proposition, och finner att kommunstyrelsen beslutat att bi-
falla förslaget.  

Kommunfullmäktige 28 januari 2008  
Lars Persson (fp) yrkar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen, 
med uppdraget att komplettera beslutsunderlaget med förslag till en 
alternativ, förstärkt verksamhetsbudget för 2008. Han menar att risken 
annars är att 2008 blir ett ”mellanår” för Norra berget i avvaktan på en 
permanent lösning. En sådan permanent lösning kommer att diskuteras 
inom ramen för Mål och resursplanearbetet 2009-2011. I mellantiden är 
det olyckligt om verksamheten bantas, eftersom Norra berget har stor 
betydelse för Sundsvall. 
 
Leif Nilsson (s) framhåller att verksamheten på Norra berget kunnat 
utvecklas mycket positivt sedan 2000, med stöd av bl a EU-medel samt 
arbetsmarknadspolitiska insatser. Nu har flera av dessa möjligheter 
försvunnit, och finansieringsfrågan har hamnat i ett annat läge. Den 
utredning som genomförts ger vid handen att kommunen sammanlagt 
satsar 3,4 mkr på Norra berget under 2008, vilket är den största 
kommunala satsningen någonsin. Detta sker just för att upprätthålla 
verksamheten i avvaktan på en permanent finansieringslösning. Leif 
Nilsson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Replik lämnas av Lars Persson (fp). 
 
Reinhold Hellgren (c) ställer sig bakom Lars Perssons yrkande om 
återremiss. Han yrkar därutöver att ledningsorganisationen vid Norra 
berget utreds, för att säkra att verksamheten bedrivs på bästa sätt. 
 
Magnus Sjödin (m) ställer sig bakom Lars Perssons m fl yrkande om 
återremiss.  
 
Kjell Bergkvist (c) ställer sig bakom Lars Perssons m fl yrkande om 
återremiss. Han yrkar därutöver att ärendet kompletteras med uppgift 
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om vad de 15,75 anställda som nämns i underlaget arbetar med, samt 
uppgift om vilka intäkter som finns i verksamheten. 
 
Hans Brynielsson (kd) ställer sig bakom Lars Perssons m fl yrkande om 
återremiss. 
 
Kim G Ottosson (v) framhåller att ett snabbt avgörande av ärendet är 
angeläget, då personalen på Norra berget idag står i ovisshet om sin 
framtid. Hon yrkar därför avslag på Lars Perssons m fl 
återremissyrkande och att ärendet ska avgöras idag. 
 
Replik lämnas av Lars Persson (fp). 
 
Leif Nilsson (s) påpekar, med anledning av Reinhold Hellgrens 
tilläggsyrkande, att ledningsfrågor i enskilda verksamheter inte är en 
fråga för kommunfullmäktige. Han påminner om att Sundsvalls 
kommun har representanter i styrelsen för föreningen Norra berget, 
som torde hålla sig informerade om ledningsfrågorna. Leif Nilsson 
yrkar ånyo bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
Replikväxling följer med Reinhold Hellgren (c) och Lars Persson (fp).  
 
Linus Johansson (m) ställer sig bakom Lars Perssons m fl yrkande om 
återremiss.  
 
Ordföranden förklarar att han uppfattat två formella yrkanden, dels 
Lars Perssons yrkande om återremiss, dels Kim G Ottossons yrkande 
att ärendet ska avgöras idag. 
 
Därutöver föreligger tre materiella yrkanden, dels Leif Nilssons 
yrkande om bifall till kommunstyrelsens förslag, dels Reinhold 
Hellgrens yrkande om att utreda Norra bergets ledningsorganisation 
och dels Kjell Bergkvists yrkande att begära redogörelse för vad de 
15,75 anställda som nämns i underlaget arbetar med samt vilka intäkter 
som finns i verksamheten. 
 
Ordföranden ställer först återremissyrkandet under proposition. Han 
finner att kommunfullmäktige beslutat att frågan ska avgöras idag. 
 
Votering begärs och verkställs. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsproposition. Den 
som bifaller att frågan skall avgöras idag röstar ja. Den det ej vill röstar 
nej. Vinner nej så är frågan återremitterad. 
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Resultatet blir 38 ja, 37 nej, 5 frånvarande och 1 ledamot avstår från att 
rösta (se bilaga 3). 
 
Kommunfullmäktige beslutar därmed efter votering att återremittera 
ärendet, eftersom mer än en tredjedel av ledamöterna röstat för en 
återremiss. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2008-01-14, § 333 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-11-21 

Jäv 
Det noteras att tre ledamöter anmäler jäv i ärendet; Linus Johansson 
(m), Martti Knuuttila (s) och Olle Åkerlund (s). 
 
– – – – 
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Dnr 551/07  060 
 

§ 287 Finansiering av verksamheten vid Svartviks 
Industriminnen 2008 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att återremittera ärendet till kommunstyrelsen, med uppdrag att 

tydliggöra beslutsunderlaget avseende föreningen Svartviks 
industriminnens budgetskiss. 

 

Bakgrund 
Kulturarvsutredningen ”Agenda kulturarv” kommer att presentera för-
slag på strategier för Sundsvalls kommun gällande bl a kulturmiljöer i 
kommunen. Resultatet av utredningen kommer att finnas med i arbetet 
med Mål- och resursplan 2009. 
 
I avvaktan på en långsiktig lösning har kommunstyrelsekontoret tagit 
fram ett förslag till finansiering av verksamheten vid Svartviks industri-
minne under 2008. Förslaget grundar sig på utredningen ”Svartviks 
industriminnen inför 2008 och på lång sikt” som tagits fram inom Kul-
tur och Fritid. Arbetet med utredningen har finansierats genom ett till-
skott av skattemedel på 200 tkr under 2007. 
 
Kommunstyrelsekontoret föreslår att ytterligare 865 tkr anvisas i Mål 
och resursplan 2008, fördelat med 340 tkr för drift och underhåll av 
fastigheterna i Svartvik och 525 tkr för verksamheten vid Svartviks 
industriminnen. 

Överläggning 

Finansutskottet 4 december 2007 
Utskottet beslutar att mer information om Svartviks verksamhetsplaner 
ska lämnas på kommunstyrelsens sammanträde den 14 januari 2007. 

Kommunstyrelsen 14 januari 2008 
Ulla Näsman, direktör för Kultur & Fritid, informerar om dagsläget vad 
gäller verksamheten vid Svartviks industriminnen. Det aktuella försla-
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get syftar till att säkerställa finansiering under 2008, i avvaktan på en 
långsiktig lösning.  
Från Landstinget Västernorrland har man ställt sig positiv till att tillföra 
utvecklingsmedel till Svartviks Industriminnen. Landstinget vill lyfta 
Svartviks roll i ett regionalt perspektiv, framför allt utifrån möjlighe-
terna att i framtiden söka ingå i EU-nätverket ERIH, European Route of 
Industrial Heritage. Nätverket syftar till att lägga upp resrutter utifrån 
ett kulturhistoriskt och kulturturistiskt perspektiv. Här kan Svartviks 
Industriminnen bli basen för en resrutt fokuserad på skogsindustri. 
 
Gunilla Molin (kd) framhåller att vi i Sundsvall har mycket vi vill satsa 
på – men att en översiktlig plan för satsningarna saknas. 
 
Ulla Näsman svarar att ett syfte med utredningen Agenda Kulturarv, 
vars slutrapport inom kort är klar för politisk behandling, är att ta fram 
strategier för Sundsvalls kommuns arbete med kulturarvsfrågor.   

Kommunfullmäktige 28 januari 2008  
Kjell Bergkvist (c) påpekar att det finns en diskrepans i den budgetskiss 
som föreningen Svartviks industriminnen tagit fram som en del av en 
bilaga till det egentliga beslutsunderlaget. Han yrkar därför att ärendet 
återremitteras till kommunstyrelsen, med uppdraget att tydliggöra 
förhållandena. 
 
Kim G Ottosson (v) ställer sig bakom Kjell Bergkvists 
återremissyrkande. 
 
Orföranden ställer Kjell Bergkvists yrkande om återremiss under 
proposition. 
Han finner att kommunfullmäktige beslutat bifalla återremissyrkandet. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2008-01-14, § 339 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-11-21 
• Svartviks industriminnen – inför 2008 och på lång sikt, 2007-11-07 

Jäv 
Det noteras att Anette D Martins (c) och Tommy Eriksson (s) anmäler 
jäv i ärendet. 
 
– – – – 
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Dnr 547/07  105 
 

§ 288 Informationssäkerhetspolicy för Sundsvalls 
kommun 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta Informationssäkerhetspolicy för Sundsvalls kommun, date-

rad den 5 november 2007; 
 

att bemyndiga kommunstyrelsen att godkänna informationssäker-
hetshandbokens riktlinjer och anvisningar. 

 

Bakgrund 
Regelverket för IT-säkerheten inom Sundsvalls kommun finns beskri-
vet i IT-säkerhetspolicyn från 2002. Denna policy har inte efterlevts i 
önskad omfattning. IT-staben har sedan bildandet ett uppdrag att se 
över IT-säkerhetspolicyn. Detta accentuerades av den revision, som 
gjordes inom IT-säkerheten för ett av Socialtjänstens system, 
IFO/ProCapita. Revisionsrapporten påpekade brister i IT-säkerheten, 
dels för aktuellt IT-system, dels att policyn inte följdes. 
 
IT-staben har nu tillsammans med en referensgrupp arbetat fram en ny 
informationssäkerhetspolicy.   
 
Ett regelverk kring informationssäkerhet omfattar dokument avsedda 
för olika målgrupper. Informationssäkerhetshandboken ska omfatta 
dokument på tre nivåer; 

- Policy – strategisk nivå, talar om vad som ska göras, 
- Riktlinjer – taktisk nivå, beskriver arbetsmålen, samt 
- Anvisningar – operativ nivå, beskriver hur informationen ska 

skyddas. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2008-01-14, § 329 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-11-23 
• Informationssäkerhetspolicy för Sundsvalls kommun 2007-11-05 
 
– – – – 

Ordförandens sign Justerandes sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

     
     

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

 2008-01-28 27 
 

 
Dnr 374/07  214 
 

§ 289 Antagande av detaljplan för ett villaområde 
vid Skogsduvevägen del av Bydalen 1:1 samt 
upphävande av detaljplan för del av Bydalen 
1:1 Skön, Sundsvalls kommun 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att antaga detaljplan för ett villaområde vid Skogsduvevägen, del av 

fastigheten Bydalen 1:1;  
 

att upphäva detaljplan för del av fastigheten Bydalen 1:1; samt 
 

att godkänna exploateringsavtal för ett villaområde vid Skogsduve-
vägen, del av Bydalen 1:1, Skön med Myresjö Mark AB som 
exploatör för området. 

Bakgrund 
Syftet med planen är att ändra gällande detaljplan för att möjliggöra 
tillkomst av cirka 12 småhus på del av fastigheten Bydalen 1:1. Små-
husen ska byggas vid en ny gata, som också kommer att leda fram till 
befintligt vattentorn. 
 
En mindre del av gällande detaljplan upphävs. De är den del av planen, 
som idag innehåller ett elljusspår. Elljusspåret är tänkt att ligga kvar i 
sitt nuvarande läge på kommunalt ägd mark. 

Utställningsförfarande 
Detaljplaneförslaget har varit föremål för utställningsförfarande under 
tiden 27 augusti - 21 september 2007. Efter utställningsförfarandet har 
två ändringar företagits. 
 
• En bilaga till genomförandebeskrivningen har bifogats. Bilagan 

redovisar sådant som en blivande samfällighetsförening bör känna 
till om de intentioner som ligger till grund för planförslaget. 
 

• Planbestämmelserna har genomgått en försiktig redaktionell bear-
betning så att samma ordalydelser förekommer i bestämmelsetexten 
på såväl plankartan som planhandlingen. 

Ordförandens sign Justerandes sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

     
     

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

 2008-01-28 28 
 

 
De företagna ändringarna är närmast av redaktionell karaktär. Något 
nytt utställningsförfarande är därför inte motiverat. 

Stadsbyggnadsnämndens handläggning av ärendet 
Ärendet har behandlats av stadsbyggnadsnämnden 2007-11-21. 
 
Nämnden beslutade föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige besluta anta detaljplanen för ett villaområde vid Skogsduvevägen, 
del av Bydalen 1:1 samt upphävande av detaljplanen för del av Bydalen 
1:1. 

Överläggning 

Kommunstyrelsen 14 januari 2008 
Erland Solander (m) frågar om varför kommunstyrelsekontoret uttalat 
sig om formalia på det sätt som redovisas i kommunstyrelsekontorets 
skrivelse, sid 182 i handlingarna. Han frågar också om förslaget till 
exploateringsavtal är klart. 
 
Kommundirektören besvarar frågan. Köpeavtalet är inte klart; förhand-
lingar pågår liksom analys av hur stor köpesumman ska vara.  
Under ärendets handläggning har boende i området inkommit med syn-
punkter. Dock har alla företag som vill bygga bostäder rätt att vända sig 
till kommunen och be att få köpa mark, och kommunen kan inte för-
hindra detta. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att bifalla samordningsutskottets förslag, 
samt att lägga till en tredje beslutsmening med följande ordalydelse: 
Att godkänna exploateringsavtal för ett villaområde vid Skogsduvevä-
gen, del av Bydalen 1:1, Skön med Myresjö Mark AB som exploatör för 
området. 

Kommunfullmäktige 28 januari 2008  
Per Magnus Forsberg (m) påpekar att det exploateringsavtal som ingår i 
beslutsunderlaget verkar förutsätta att det finns ett köpeavtal, och frågar 
därför om detta köpeavtal finns. Han frågar också hur tidsplanen 
påverkas om ett sådant köpeavtal saknas. Per Magnus Forsberg frågar 
också om den VA-anläggning som nämns i exploateringsavtalet bör 
behandlas separat.   
 
Leif Nilsson (s), stadsbyggnadsnämndens ordförande, svarar på 
frågorna och konstaterar att huvudfrågan för dagen är att fastställa 
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detaljplanen. Förhandlingar kring köpeavtal med mera är en senare 
fråga, som dock förutsätter att detaljplanen fastställts. 
 
 Replik lämnas av Per Magnus Forsberg (m). 
 
Annelie Luthman (fp) frågar om kommunens genom detta arbetssätt 
styr eventuella tomtköpare till en viss husleverantör. Hon frågar också 
om de aktuella tomterna kommer att erbjudas till personer som idag står 
i tomtkö. 
 
Leif Nilsson (s) svarar att olika slags arbetssätt förekommer, när det 
gäller exploatering av tomtmark. Tomterna kommer att erbjudas 
personer som idag står i tomtkö. 
 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag under proposition och 
finner att fullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.  
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2008-01-14, § 336 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-12-03 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2007-11-27 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2007-11-21, § 300 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2007-11-21, § 301 med bilaga 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2007-10-01 om detaljplan för ett 

villaområde vid Skogsduvevägen del av Bydalen 1:1, samt upphä-
vande av detaljplan för del av Bydalen 1:1, Skön, Sundsvalls 
kommun, med bilagor. Upprättad av stadsbyggnadskontoret 
2007-06-26 

 
– – – – 
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Dnr 1/08  102 
 

§ 290 Valärenden 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att till ny ledamot i miljönämnden efter Claes Hammer (m) för 

återstående del av valperioden utse nuvarande ersättaren 
Margareta Engström (m), Rosenlundsgatan 20 A, 856 44 
Sundsvall; 
 

att anteckna att förslag till ny ersättare i miljönämnden efter 
Margareta Engström (m) för återstående del av valperioden 
lämnas senare; 
 

att till ny ledamot i demokratiberedningen efter Håkan Byberg (s) 
för återstående del av valperioden utse tidigare ordföranden 
Elisabeth Unander (s), Storgatan 33 4 tr, 852 30 Sundsvall; 
 

att i Stadshuset Sundsvall AB utse följande funktionärer 
Ledamot 
Anders Hedenius (s), Västbovägen 5, 862 41 Njurunda 
Suppleant 
Lars Persson (fp), Björneborgsgatan 10 D, 852 38 Sundsvall; 
 

att bifalla Fredd Sandbergs (s) avsägelse av uppdragen som leda-
mot och ordförande i kommunfullmäktige samt ordförande i 
presidiekonferensen; 
 

att hos länsstyrelsen hemställa om röstsammanräkning för att utse 
ny ledamot i kommunfullmäktiges 1:a valkrets för Arbetare-
partiet-Socialdemokraterna; 
 

att till ny ordförande i kommunfullmäktige efter Fredd Sandberg 
utse Marianne Sjöblom (s), Falkenbergsvägen 19, 857 32 
Sundsvall; 
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att till ny ordförande i presidiekonferensen efter Fredd Sandberg 

(s) utse Marianne Sjöblom (s), Falkenbergsvägen 19, 857 32 
Sundsvall; 
 

att bifalla Göte Stenlunds (fp) avsägelse av uppdraget som lek-
mannarevisor i Scenkonst Västernorrland AB för att i stället på 
förslag av den samlade kommunrevisionen bli lekmannarevi-
sorssuppleant; 
 

att till ny lekmannarevisor i Scenkonst Västernorrland AB efter 
Göte Stenlund utse Elisabet Bergström (c), Nyponvägen 1, 
862 34 Kvissleby; 
 

att till ny lekmannarevisorssuppleant i Scenkonst Västernorrland 
AB utse nuvarande lekmannarevisor Göte Stenlund (fp), Törn-
rosvägen 4 H, 857 40 Sundsvall; 
 

att bifalla Magnus Sjödins (m) avsägelse av uppdraget som leda-
mot i demokratiberedningen; 
 

att till ny ledamot i demokratiberedningen efter Magnus Sjödin 
(m) för återstående del av valperioden utse Emelie Robertsson 
(m), Lejdarvägen 8, 865 32 Alnö; 
 

att bifalla Barry Cotzs (kd) avsägelse av uppdraget som ledamot i 
barn- och utbildningsnämnden; 
 

att till ny ledamot i barn- och utbildningsnämnden för återstående 
del av valperioden utse Birgitta Rönnquist (kd), Klintgatan 23, 
854 60 Sundsvall; 
 

att bifalla Mésud Shakelys (fp) avsägelse av uppdraget som leda-
mot i Kommunförbund Västernorrland (Länsförbund); 
 

att till ny ledamot i Kommunförbundet Västernorrland (Länsför-
bund) efter Mésud Shakely (fp) för återstående del av valperio-
den utse Berivan Mohammed (fp), Trädgårdsgatan 38 B, 852 
32 Sundsvall; 
 

att bifalla Catarina Olssons (v) avsägelse av uppdraget som nämn-
deman i Sundsvalls tingsrätt; 
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att till ny nämndeman i Sundsvalls tingsrätt efter Catarina Olsson 

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

att bifalla Elisabeth Unanders (s) avsägelse av uppdraget som ord-
förande i demokratiberedningen för att i stället bli ledamot i 
beredningen; 
 

att till ny ordförande i demokratiberedningen efter Elisabeth 
Unander (s) för återstående del av valperioden utse Marianne 
Sjöblom (s), Falkenbergsvägen 19, 857 32 Sundsvall: 
 

att bifalla Jimmy Anderssons (s) avsägelse av uppdragen som er-
sättare i överförmyndarnämnden oh förtroendenämnden; 
 

att anteckna att förslag till ny ersättare i överförmyndarnämnden 
efter Jimmy Andersson (s) för återstående del av valperioden 
lämnas senare; 
 

att anteckna att förslag till ny ersättare i förtroendenämnden efter 
Jimmy Andersson (s) för återstående del av valperioden lämnas 
senare; 
 

att bifalla Benny Stridsbergs (m) avsägelse av uppdragen som 
ledamot i nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 
integration och som ersättare i kommunfullmäktige; 
 

att anteckna att förslag till ny ledamot i nämnden för 
arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration efter Benny 
Stridsberg (m) för återstående del av valperioden lämnas 
senare; samt 
 

att hos länsstyrelsen hemställa om röstsammanräkning för att utse 
ny ersättare i kommunfullmäktige för Moderata 
Samlingspartiet. 
 

Bakgrund 
Claes Hammer (m) befriades 2007-09-24, § 201, från uppdraget som 
ledamot i miljönämnden, (ersättare i miljönämndens arbetsutskott). 
 
Håkan Byberg (s) befriades 2007-09-24, § 201, från uppdraget som 
ledamot i demokratiberedningen. 
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Kommunfullmäktige beslöt 2006-02-27, § 611, att en ledamot och en 
suppleant ska utses i Stadshuset Sundsvall AB. 
 
Fredd Sandberg (s) har avsagt sig uppdragen som ledamot och ordfö-
rande i kommunfullmäktige samt ordförande i presidiekonferensen 
fr.o.m. 2008-02-01. 
 
Göte Stenlund (fp) avsäger sig uppdraget som lekmannarevisor i 
Scenkonst Västernorrland AB för att i stället på förslag av den samlade 
kommunrevisionen bli lekmannarevisorssuppleant. 
 
Magnus Sjödin (m) har avsagt sig uppdraget som ledamot i demokra-
tiberedningen. 
 
Barry Cotz (kd) har avsagt sig uppdraget som ledamot i barn- och ut-
bildningsnämnden. 
 
Mésud Shakely (fp) har avsagt sig uppdraget som ledamot i Kommun-
förbundet Västernorrland (Länsförbund). 
 
Catarina Olsson (v) har avsagt sig uppdraget som nämndeman i 
Sundsvalls tingsrätt. 
 
Elisabeth Unander (s) har avsagt sig uppdraget som ordförande i de-
mokratiberedningen utifrån att posten som ordförande enligt fullmäkti-
gebeslut skall ligga på kommunfullmäktiges ordförande och går i stället 
in som ledamot. 
 
Jimmy Andersson (s) har avsagt sig uppdragen som ersättare i över-
förmyndarnämnden och i förtroendenämnden 
 
Benny Stridsberg (m) har avsagt sig uppdragen som ledamot i 
nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration och som 
ersättare i kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
• Presidiekonferensens skrivelse 2008-01-16 
 
– – – – 
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Dnr 572/07  032 
 

§ 291 Fråga till kommunstyrelsens ordförande 
Anita Bdioui (s) från Sigge Godin (fp) om fall 
där färdtjänsten misskött sig 

 
Med kommunfullmäktiges medgivande framställer Sigge Godin (fp) 
den 17 december 2007 en fråga till kommunstyrelsens ordförande Anita 
Bdioui (s) om fall där färdtjänsten misskött sig: 
 
• Vilka åtgärder har Sundsvalls kommun vidtagit sedan vi debatte-

rade frågan sist? 
 
Stadsbyggnadsnämndens ordförande Leif Nilsson (s) besvarar frågan. 
En uppföljning av Samtrans rutiner pågår. I upphandlingen har man nu 
infört en resegaranti, som innebär att ingen ska behöva vänta mer än 20 
minuter på en bokad färdtjänstresa. Blir väntetiden längre återbetalas 
kostnaden för resan. 
  
Efter inlägg av Sigge Godin (fp) och Leif Nilsson (s) förklarar 1:e vice 
ordföranden debatten vara avslutad. 
– – – – 
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§ 292 Förteckning över motioner som 
förhandsremitteras till kommunstyrelsen – 
enligt 31 § arbetsordningen för 
kommunfullmäktige i Sundsvall 

 
Motion (m), (fp), (c) och (kd) Släpp loss skolor i kommunal regi 
 
Motion (kd) om att handla klimatsmart 
 
Motion (c) om behov av ett ungdomens hus 
 
Enskild motion (fp), (kd), (m) och (c) om översyn av kultur- och 
fritidslokaler i Sundsvalls kommun 
 
 
– – – – 

Ordförandens sign Justerandes sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

     
     

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

 2008-01-28 36 
 

 

§ 293 För kännedom 
 
Redovisning av förbrukningen av anslaget till kommunfullmäktiges 
förfogande för oförutsedda behov 
 
Kommunrevisionen informerar – resursplanering inom skolan 
 
– – – – 
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§ 294 Avtackning 
Med anledning av att Fredd Sandberg (s) idag för sista gången tjänstgör 
som kommunfullmäktiges ordförande, framför Hans Lennart Wormbs 
(m) fullmäktiges varma tack för de gångna årens förtjänstfulla insatser, 
samt överlämnar ”något för väggen och något för vasen”, blommor och 
en tavla. Även Jan-Olov Sellén (c) framför ett varmt tack till Fredd 
Sandberg. 
 
– – – – 
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