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Tid 
Ajournering 

Kl. 13.00 – 18.10 
Kl. 15.15 – 15.50 

Plats Kommunfullmäktigesalen i kommunhuset, Norrmalmsgatan 4 

Beslutande Närvarande ledamöter och ersättare enligt bilaga 1 

Sekreterare Karin Nyman 

Justeras 2008-06-02 

  

  

Underskrifter  Marianne Sjöblom Karin Nyman 
 Ordförande §§ 349 – 364  Sekreterare 
   

   

 Hans Lennart Wormbs  
 Ordförande §§ 365 – 369  

  

  

  Ulla-Britt Lagergren Jan-Olof Lampinen 
 Justerare Justerare 

 
 

Protokollet omfattar §§ 349 – 369 

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

Kommunfullmäktige 
 
Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum 

2008-05-26 2008-06-02 2008-06-02 
Protokollet finns tillgängligt på Internet (www.sundsvall.se) eller hos 

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

2008-06-24  Karin Nyman 
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§ 349 Justering 

Att jämte ordföranden Marianne Sjöblom eller 1:e vice ordföranden 
Hans Lennart Wormbs eller 2:e vice ordföranden João Pinheiro justera 
dagens protokoll utses Ulla-Britt Lagergren och Jan-Olof Lampinen 
med Eva Lohman och Bengt-Arne Lindahl som ersättare. 
 
Det noteras att kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande Hans Lennart 
Wormbs tjänstgör som ordförande under §§ 365-369. 
 
Det noteras också att elever från kulturskolan underhåller under 
sammanträdets ajournering. 
 
Slutligen noteras att kommunfullmäktige godkänner att barn- och 
utbildningsnämndens vice ordförande Elisabeth Eng Åkerlund (s) deltar 
i överläggningen rörande § 364 samt avger svar på interpellationen i § 
367, i nämndsordförandens ställe. 

 

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

Befolkningsstatistik 
Under första kvartalet 2008 ökade Sundsvalls befolkning med 13 
personer och antalet invånare är nu 94 588. Det är invandringen som 
gör att befolkningen inte minskar. Totalt för Västernorrlands län har 
invånarantalet minskat med 123 personer. 

Svenskt näringslivs ranking 
Svenskt Näringsliv har presenterat sin ranking över företagsklimatet i 
landets kommuner. Sundsvall har klättrat 16 placeringar sedan förra 
rankingen och ligger nu på plats 159. Målet var att klättra 60 
placeringar och trots att kommunens företagslots gör ett bra arbete så 
finns det fortfarande mycket att göra. 

Läget i stora projekt 
E4 Sundsvall 
Tillåtlighetsprövningen ligger för behandling på näringslivsdeparte-
mentet. Tillåtlighetsprövningen behöver bli klar innan årsskiftet för att 
tidsplanen för E4 Sundsvall ska hålla. 
 
Järnvägen genom Sundsvall 
Arbetet med att få in järnvägen genom Sundsvall som en del i infra-
strukturpropositionen till hösten pågår. Projektgruppen för arbetet med 
järnvägsfrågan leds av Peter Gavelin. 
 
Kombiterminal och triangelspår 
Hamnen i Tunadal kommer troligen att utpekas som en nationell 
strategisk hamn. Detta är mycket viktigt då det möjliggör investeringar 
från Banverket i spår till och från hamnen. 
 
Teater 
Det har kommit in 174 bidrag i den utlysta arkitekttävlingen för ett nytt 
teaterhus. Det första jurymötet hålls den 28 maj och den 6 juni invigs 
en utställning om bidragen på Sveateatern. 
 
Evenemangsarena 
Styrgruppen för evenemangsarenan har lämnat in sitt material, som nu 
bearbetas för att kunna behandlas politiskt till hösten. 
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Norra Kajen 
Arkitekttävlingen rörande Norra Kajen är avgjord, vinnare blev White 
arkitekter. Det vinnande bidraget innebär en förlängning av staden med 
en kvartersindelning som liknar den befintliga stadsmiljön. Den för-
djupade översiktsplanen pågår just nu och blir detaljplanen klar 2009 
kan det bli byggstart samma höst. 

MRP-processen, utvärdering och uppföljning 
Just nu sker en insamling av synpunkter från politiker och tjänstemän 
för att göra en utvärdering av årets arbete med Mål och resursplan 
(MRP). Efter semestrarna kommer en kvalitets- och 
erfarenhetsgenomgång att göras, som ska resultera i ett åtgärdsprogram. 
 

– – – – 
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Dnr 16/08  032 

§ 351 Allmänhetens frågestund 
Ordföranden förklarar att fyra skriftliga frågor inlämnats till presidiet 
inför allmänhetens frågestund. Om frågan inte ställs till någon särskild 
ledamot i fullmäktige, kommer svar att lämnas av den ledamot som 
presidiet finner lämplig. 
 
• Rebecka Snefugli Sondell, Viktor Holappa Jonsson, Isabel Svedin 

och Jeanette Sjöberg har lämnat in en fråga om att bygga cykelväg 
runt södra Alnö. 

Leif Nilsson (s), stadsbyggnadsnämndens ordförande, svarar att även 
kommunen gärna ser att det byggs en cykelväg runt södra Alnö. 
Kommunen samarbetar med Vägverket om en inventering av angelägna 
projekt. Tre kriterier som bedöms i inventeringen är om det rör sig om 
ett pendlingsstråk, barnsäkerhet och om det är ett tätortsnära utflykts-
mål. Kommunen kommer att inkludera förslaget om cykelväg runt 
södra Alnö i sitt förslag till Vägverket.  
 
• Ingvar Jakobsson frågar Anita Bdioui hur kommunens beredskap 

ser ut för eventuella strömavbrott vid mycket kallt vinterväder och 
vid naturkatastrofer. Ingvar Jakobsson önskar skriftligt svar. 

Anita Bdioui (s), kommunstyrelsens ordförande, överlämnar frågan till 
K Lennart Andersson för besvarande. Han meddelar att han 
återkommer i frågan. 
 
• Bengt-Olof Löwenstein och Anders Eriksson har lämnat tre frågor. 

1. Enligt beslut i Riksdagen ska alla publika lokaler vara handikapp-
anpassade 2010. Kommer kommunen att ge handikappanpassnings-
bidrag till fastighetsägare, butiksägare, caféägare med flera? 
2. Kan fullmäktige hålla en tyst minut för de offer som skördats i 
naturkatastroferna i Kina och Burma? 
3. Vill samtliga fullmäktigeledamöter skänka 50 kronor till folket i 
Burma? 

1: Leif Nilsson (s), ordförande i stadsbyggnadsnämnden, svarar att 
kommunen ger bidrag till handikappanpassningar för bostäder, inte för 
andra lokaler. Det är fastighetsägarnas ansvar att nödvändiga 
anpassningar görs i de egna lokalerna. 
2-3. Hans Lennart Wormbs (m), 1:e vice ordförande i kommunfull-
mäktige, svarar på frågorna två och tre. Kommunfullmäktige håller 
endast undantagsvis tyst minut vid stora olyckor eller katastrofer, och 
då alltid vid händelser med lokal anknytning. Vad gäller att skänka 
pengar så kan kommunfullmäktige inte kan besluta om ledamöternas  
privatekonomiska frågor. 
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• Tommy Jansson frågar Kim G Ottosson när Sundsvall ska göra 

satsningar på konstgräsplaner i närheten av skolor och i samverkan 
med föreningslivet, liknande det arbete som gjorts i Umeå, för att 
förebygga att ungdomar hamnar på glid. 

Kim G Ottosson (v), ordförande i kultur- och fritidsnämnden, svarar att 
det bidragssystem som finns i Umeå och även i Göteborg skiljer sig 
mycket från det som finns i Sundsvall. Just nu pågår en översyn av 
föreningsstödet i Sundsvall och det kan ge ändrade möjligheter för 
föreningarna. Dessutom finns det begränsningar när det gäller ytor att 
anlägga konstgräsplaner på i Sundsvall på grund av bergen som omger 
staden. Det kommer dock att bli naturgräsplaner i hamnen. För övrigt 
arbetar kommen med FATI, Förebyggande Arbete Tidiga Insatser, för 
att hjälpa barn och unga. 
 
Ordföranden konstaterar därefter att det inte finns fler frågor från 
allmänheten. 
 
– – – – 
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Dnr 17/08  032 

§ 352 Korta frågor - korta svar 
 

• Roland Grafström (s) frågar varför Alliansen vill sälja ut Mitthem. 
Reinhold Hellgren (c) svarar att Alliansen inte tycker att Mitthem upp-
fyller de krav som ställts på dem och att det därför är bättre med en 
annan förvaltare. Dessutom skulle en försäljning innebära att resurser 
lösgörs som gör det möjligt att arbeta med till exempel utsatta grupper i 
samhället. 
 
• Anita Bdioui (s), ordförande i kommunstyrelsen, svarar på de frågor 

om motioner som hon fick vid förra fullmäktigesammanträdet. 
Bertil Hörnqvists (kd) motion om klarspråk och sverigedemokraternas 
motioner om demokratiinsyn och upplysta övergångsställen kommer att 
behandlas på samordningsutskottets sammanträde den 27 maj 2008. 
Hon tillägger att motionen om klarspråk och motionen om 
demokratiinsyn hänger ihop med innehållet i Demokratiberedningens 
delrapport tre, varför det var viktigt att vänta in denna rapport så de 
kunde behandlas samtidigt som den. 
 
• Birgitta Rönnquist (kd) frågar varför belysningen på elljusspåret 

från LV5 mot Sidsjön bitvis lyser under dagtid. 
K Lennart Andersson (s), fastighetsnämndens ordförande, svarar att 
anledningen kan vara att teknisk översyn eller service pågår. 
 
• Reinhold Hellgren (c) frågar hur det ligger till med Pipeline och 

Polarnas verksamheter. Stämmer den bild som återges i media? 
Kim G Ottosson (v), ordförande i kultur- och fritidsnämnden, svarar att 
de regler som gäller för stöd till föreningar måste följas i samtliga fall. 
Pipeline som är en viktig plantskola för Sundsvalls musikliv får ca 1,2 
miljoner kronor i bidrag per år. Kultur & Fritid har inga planer på att 
dra ner på det stödet. Hon är också övertygad om att situationen för 
Pipeline kommer att lösa sig. Verksamheten som Polarna bedriver får 
bidrag från flera förvaltningar i kommunen, från Kultur & Fritid 
175 000 kronor per år. Kultur & Fritid har också en dialog med aktörer 
utanför kommunen som kan tänkas stödja Polarnas verksamhet. 
 
• Stefan Alm (m) önskar ett förtydligande om vilken summa som 

Pipeline erhåller i bidrag.  
Kim G Ottosson (v), ordförande i kultur- och fritidsnämnden, svarar att 
beloppet uppgår till omkring 1,2 mkr.  
 
 
– – – – 
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§ 353 a Fackliga strategier för fler och bättre jobb 
 
Till dagens sammanträde har Landsorganisationen (LO) bjudits in för 
att presentera de fackliga strategierna för fler och bättre jobb. 
 
LO-distriktets vice ordförande, Karin Näsmark, berättar om den 
kongress som LO ska hålla. Där det, bland annat, ska tas ställning till 
271 motioner och LO:s idéer för hur nya jobb kan skapas. 
 
I Sverige har vi, jämfört med andra länder i Europa, relativt få konflikt-
dagar och ärenden som går till arbetsdomstol. Detta visar på ett bra 
förhållande mellan arbetsgivare och arbetstagare. Den svenska 
modellen vilar på att det finns starka parter på arbetsmarknaden, samt 
att staten är garant för den generella välfärden. 
 
Eva Olofsson, ombudsman i LO-distriktet, presenterar den rapport som 
ska behandlas på kongressen. Rapporten, ”Strategier för fler jobb och 
bättre jobb”, kan läsas via LO:s hemsida. Rapporten visar bl a på 
trender inom arbetslivet, bland annat att staten inte ansvarar för 
sysselsättningen och att fler arbeten kräver utbildning.  
 
Eva Olofsson berör också frågan om vad nya arbeten får kosta. De 
kvinnligt dominerade yrkena bör kräva utbildning för att höja deras 
status. LO vill att arbetslöshetsförsäkringen ska vara 80 % av 
inkomsten och att under de första 100 dagarna ska sökområdet och 
yrkesområdet kunna få vara begränsat. 
 
Även taket i sjukförsäkringen bör höjas och en rättvisare karens införas. 
 
Fullmäktigeledamöterna ställer frågor till Karin Näsmark och Eva 
Olofsson, bl a rörande livslångt lärande, där tillgång till 
vuxenutbildning nämns som mycket viktigt. 
 
Ordförande tackar de medverkande och avslutar temadiskussionen. 
 
– – – – 
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§ 353 b Utmaningar i Sundsvalls  
Livsmiljöbokslut 2007 

 
Sverker Ottosson (mp), ordförande i miljönämnden inleder 
sammanträdets andra tema, miljöområdets utveckling i Sundsvalls 
kommun. Han berättar kort om Agenda 21, om de extra resurser som 
miljönämnden fått och om kommunens nyanställda ekoekonomistrateg. 
 
Carina Sandgren, biträdande miljöchef, fortsätter temat med att berätta 
om bakgrunden till att arbetet med Livsmiljöbokslutet numera ligger på 
miljökontoret och hur det arbetet utförs. Fokus ligger på att stötta 
förvaltningarna i deras arbete – det är i kommunens verksamheter som 
arbetet för en bättre livsmiljö har sin bas. 
 
Marie-Louise Henriksson, samhällsplanerare, redovisar arbetet med 
Livsmiljöbokslutet och Livsmiljöbarometern. Hon berättar också om 
Sundsvalls Agenda 21 som ska vara en vägvisare för god livsmiljö. 
 
Anna Hassani Nordqvist, miljöinspektör, berättar om arbetet med att 
sänka utsläppen av koldioxid från tjänsteresor och kommunens egna 
transporter. Mycket av transporterna inom kommunen är mattransporter 
och det är ett område där det finns stora möjligheter att minska 
klimatpåverkan.  
 
Sara Lundgren, folkhälsosamordnare, visar på de utmaningar som 
kommunen står inför i folkhälsoarbetet. Det handlar framför allt om att 
underlätta för befolkningen så de kan göra bra val i vardagen. Att 
bygga ut cykelvägnätet och att bygga näridrottsplatser som kräver färre 
transporter är några exempel på detta.  
 
Under presentationen ställer ledamöterna ett antal frågor som besvaras 
av de föredragande. Bland annat berörs kommunens resepolicy samt 
hur Sundsvalls folkhälsoråd kan vidareutveckla sitt arbete. 
 
Sverker Ottosson poängterar avslutningsvis att MRP är ett bra verktyg 
för politiken att ge inriktningen i det arbete som tjänstemännen utför. 
 
Ordföranden tackar de medverkande och avslutar temadiskussionen. 
 
– – – – 
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Dnr 203/08  041 
 

§ 354 Kompletteringsbudget 2008 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa kompletteringsbudget 2008 enligt föreliggande förslag. 

Bakgrund 
Kompletteringsbudgeten 2008 innebär ianspråktagande av 4 715 Tkr ur 
kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov för finansiering av 
redan beslutade anslag (Norra Berget och Svartviks Industriminnen) 
och beslut och finansiering av nya anslag (MRP-utveckling, infriande 
av chefsavtal, Nationaldagsfirande). 
 
Som en konsekvens av att penningströmmarna renodlats mellan 
kommunen och Stadsbacken AB, uppdrag nr 52 i MRP 2008, ingår ett 
ökat anslag till kultur- och fritidsnämnden med 22,5 Mkr som finans-
ieras med ökade intäkter inom finansförvaltningen från Stadsbacken 
AB. 
 
Anslaget för personalkostnadsökningar 2008 föreslås förstärkas med 
12 000 Tkr innebärande att en del av de ökade skatteintäkterna som 
prognostiseras för 2008 behöver ianspråktas. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2008-05-12, § 421 
• Kommunstyrelsens skrivelse inkl. bilagor 2008-04-24 
 
– – – – 
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Dnr 91/07  449 
 

§ 355 Livsmiljöbokslut 2007 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna Livsmiljöbokslut 2007; samt 
  
att för 2008 års Livsmiljöbokslut prioritera miljömålen God 

bebyggd miljö samt Begränsad klimatpåverkan. 

Bakgrund 
Livsmiljöbokslut 2007 är en sammanfattning av de viktigaste insatserna 
av kommunens arbete för minskad klimatpåverkan, god livsmiljö och 
bättre folkhälsa som gjorts under året. Statistik och uppföljnings-
rapporter redovisas enligt samordningsutskottets beslut i 
Livsmiljöbarometern. I kommunfullmäktiges beslut 2008-03-31 § 324 
återremitterades ärendet till kommunstyrelsen, med uppdraget att 
komplettera Livsmiljöbokslutet enligt protokollsanteckning 1 från 
kommunfullmäktiges behandling av 2006 års Livsmiljöbokslut samt 
med information från Sveriges Ekokommuner. Denna komplettering 
har nu gjorts. 

Överläggning 
Gunilla Molin (kd) tackar för bokslutet och påpekar att det är ett 
mycket bra verktyg som visar på problemen och hur vi kan lösa dem. 
Hon yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
förslaget. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2008-05-12, § 422 
• Miljökontorets skrivelse 2008-04-28 
• Sundsvalls Livsmiljöbokslut 2007 Analysrapport 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2008-03-31, § 324 
 
– – – – 
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Dnr 577/07  105 
 

§ 356 Medel för representation inom kommun-
styrelsen och kommunfullmäktige 

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

komplettera beslutsunderlaget med förslag till ett tydligare 
regelverk för representationen.  

Bakgrund 
Kommunstyrelsens finansutskott beslutade 2007-12-18 § 303 att 
uppdra till kommunstyrelsekontoret att ta fram förslag till hur reglerna 
för värdskap, jubileer och representation kan förtydligas. Kommun-
direktören föreslog i samband med behandlingen av ärendet att ett 
representationskonto för kommunstyrelsens ordförande också ska ses 
över. Utskottet instämde i förslaget. 
 
Kommunstyrelsekontoret föreslår att kommunstyrelsens ordförande får 
ett utökat anslag på 415 Tkr år 2008 för representation. Anslaget 
finansieras inom ramen för kommunstyrelsens anslag på oförutsedda 
behov. 
 
Kommunstyrelsekontoret föreslår även att en samordnad hantering av 
anslagen för representation införs. Samråd bör ske mellan kommun-
fullmäktiges ordförande och kommunstyrelsens ordförande innan 
beslut om åtagande. 
 
Kommunstyrelsekontoret överlämnar för beredning i samband med 
partiernas förslag till MRP 2009-2011 frågan om den totala ramen för 
representation inom kommunfullmäktige och kommunstyrelsen ska 
utökas från nuvarande 585 Tkr till något högre belopp samt om någon 
omfördelning ska ske inom den nuvarande uppdelningen mellan 
kommunfullmäktiges ordförande och kommunstyrelsens ordförande. 
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Överläggning 
Anita Bdioui (s) yrkar att ärendet återremitteras. Kommunstyrelsen bör 
uppdra till kommunstyrelsekontoret att komplettera beslutsunderlaget 
med förslag till ett tydligare regelverk för representationskontona – hur 
de ska användas och till vad. Regelverket bör även fokusera på hur 
samordningen mellan anslagen för representation ska ske.  
 
Hans Lennart Wormbs (m) ställer sig bakom yrkandet om återremiss 
och påpekar att det är viktigt att det finns klara regler om samordning 
mellan kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges representation. 
 
Ordföranden förklarar att det endast finns ett förslag till beslut; Anita 
Bdiouis (s) m fl yrkande om återremiss. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.  

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2008-05-12, § 424 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-04-21, rev 2008-05-06 
• Finansutskottets protokoll 2007-12-18, § 303 
 
– – – – 
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Dnr 174/08  251 
 

§ 357 Överlåtelse av del av fastigheten Bydalen 
1:1, villaområde vid Skogsduvevägen, 
Skön, Sundsvalls kommun 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att stadsbyggnadsnämnden bemyndigas försälja del av fastigheten 

Bydalen 1:1 för 2 100 000 kronor till Myresjö Mark AB, 
Vetlanda, på villkor enligt upprättat köpeavtal; 

  
att stadsbyggnadsnämnden bemyndigas att underteckna upprättat 

köpeavtal; 
  
att anvisa stadsbyggnadsnämndens investeringsbudget ett anslag på 

700 000 kronor för anläggande av GC-väg längs Skogsduve-
vägen; samt 

  
att anslaget finansieras genom ianspråktagande av likvida medel. 

Bakgrund 
Stadsbyggnadsnämnden har upprättat förslag till köpeavtal med 
Myresjö Mark AB avseende att försälja del av fastigheten Bydalen 1:1. 
 
I upprättat exploateringsavtal åligger det exploatören att omvandla 
exploateringsområdet till ett fullt färdigt och väl fungerande 
bostadsområde. 
 
Kommunen avser att i samband med utbyggnad av exploaterings-
området anlägga en gång- och cykelväg längs Skogsduvevägen fram till 
Hemmansvägen. 
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Beslutsunderlag 
• PM 2008-05-14 komplettering 
• Kommunstyrelsens protokoll 2008-05-12, § 426 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-04-03 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse inkl. bilaga 2 Köpeavtal, 

2008-03-27 
• PM 2008-04-29 - kompletterande handlingar: kommunfullmäktiges 

protokoll 2008-01-28 § 289 och exploateringsavtalet 
 
– – – – 
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Dnr 480/07  004 
 

§ 358 Strategi och regler för dokument- och 
arkivhantering i Sundsvalls 
kommunkoncern 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa förslag till Strategi för dokument- och arkivhantering i 

Sundsvalls kommunkoncern i enlighet med bilaga 1; 
  
att fastställa förslag till Regler för hantering av allmänna handling-

ar i Sundsvalls kommunkoncern i enlighet med bilaga 2; 
  
att bemyndiga kommunstyrelsen att i egenskap av arkivmyndighet 

göra de ändringar i reglerna som vid varje tidpunkt anses 
erforderliga och som kan göras med stöd av lag eller 
kommunfullmäktiges riktlinjer; 

  
att upphäva nuvarande arkivreglemente; 
  
att låta huvudrapporten Strategi och regler för dokument- och 

arkivhantering i Sundsvalls kommunkoncern, daterad 2008-03-11, 
tjäna som vägledning i kommunkoncernens fortsatta arbete med 
dokument- och arkivhantering; 

  
att följande handlingsslag sedan de registrerats får återlämnas till 

dem som lämnat in dem, utan att dessförinnan kopieras av 
myndigheten:  

- ansökningshandlingar till tjänster från sökande som ej 
erhållit tjänst  

- svar på skriftliga prov i skolan som legat till grund för 
betygssättning eller annan åtgärd. 
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Bakgrund 
Den snabba förändring som pågår när det gäller elektronisk dokument-
hantering berör grundvalarna för den kommunala informations-
förvaltningen och informationsförsörjningen och är därmed viktig för 
hur koncernen kan leverera effektiva tjänster till medborgare och 
allmänhet. De problem som är förknippade med hantering och 
förvaring av elektronisk information är på samma gång en utmaning för 
den kommunala arkivtjänsten – d.v.s. för vår förmåga att klara den 
långsiktiga förvaltningen av kommunens arkiv, det som i framtiden ska 
bli en del av vårt kulturarv. 
 
Utvecklingen ställer krav på anpassningar i kommunkoncernen som 
berör både regelverk, arbetsmetoder och resurser. Kommunens 
dokument- och arkivhantering styrs i grunden av arkivlagen från år 
1990 och kommunens arkivreglemente från år 1992. Detta regelverk 
bygger på en i huvudsak pappersbunden dokumenthantering som är 
anpassad till en traditionell förvaltningsform. 
 
Regelverket bör förändras med hänsyn till ändrad och delvis ny 
lagstiftning, men det är också angeläget att åstadkomma en anpassning 
till svenska och internationella standarder för dokumenthantering och 
informationslagring. Ett ökat inslag av standardisering blir på sikt en 
viktig förutsättning för vår förmåga att skapa dokument av hög kvalitet 
- och därmed för informationssäkerheten. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2008-05-12, § 435 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-04-14 
• Strategi och regler för dokument- och arkivhantering i Sundsvalls 

kommunkoncern, Huvudrapport inkl. bilagor 2008-03-28 
 
– – – – 
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Dnr 210/08  003 
 

§ 359 Förslag till nya reglementen för 
kommunstyrelsen, krisledningsnämnden, 
valnämnden, socialnämnden, barn- och 
utbildningsnämnden, nämnden för 
arbetsmarknad, vuxenutbildning och 
integration, överförmyndarnämnden och 
förtroendenämnden 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar efter votering 
 
att fastställa bifogat förslag till nytt reglemente för kommunstyrelsen 

(bilaga 1) dnr 209/08  003; 
  
att fastställa bifogat förslag till nytt reglemente för krislednings-

nämnden (bilaga 2) dnr 207/08  003; 
  
att fastställa bifogat förslag till nytt reglemente för valnämnden 

(bilaga 3) dnr 208/08  003; 
  
att fastställa bifogat förslag till nytt reglemente för socialnämnden 

(bilaga 4) dnr 151/08  003; 
  
att fastställa bifogat förslag till nytt reglemente för barn- och 

utbildningsnämnden (bilaga 5) dnr 159/08  003; 
  
att fastställa bifogat förslag till nytt reglemente för nämnden för 

arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration (bilaga 6)  
dnr 187/08  003; 

  
att fastställa bifogat förslag till nytt reglemente för överförmyndar-

nämnden (bilaga 7) dnr 156/08  003; 
  
att fastställa bifogat förslag till nytt reglemente för förtroende-

nämnden (bilaga 8) dnr 117/08  003; och 
  
att fastställa kommunstyrelsens beslut 2007-12-03, § 314 (bilaga 9) 

dnr 203/07  023. 
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Bakgrund 
Under de senaste åren har flera beslut fattats i fullmäktige om flyttning 
av verksamheter och verksamhetsdelar mellan olika nämnder utan att 
fullmäktige samtidigt beslutat om ändringar i de reglementen som 
besluten gällt. Andra beslut och ändrad lagstiftning har även medfört 
behov av justeringar. Vid en översyn kan reglementena samtidigt ges 
en likartad utformning. Detta ärende avses följas upp med ytterligare ett 
ärende gällande övriga reglementen. 

Överläggning 
Kjell Bergqvist (c) framhåller att rekrytering av förvaltningschefer bör 
ske i samråd mellan kommundirektören och hela den berörda nämnden, 
inte endast ordföranden. Han yrkar därför i första hand på att ordet 
ordföranden stryks i andra att-satsen i kommunstyrelsens protokoll 
2007-12-03, § 314, och i andra hand att ärendet återremitteras. 
 
Anita Bdioui (s) påminner om det beslut som kommunfullmäktige fattat 
i samband med rekryteringen av ny kommundirektör. Nuvarande 
kommundirektör har andra ansvarsuppgifter och är chef över 
direktörerna. Hon förutsätter också att ordföranden har en dialog med 
nämnden inför ett beslut om rekrytering eller uppsägning av en 
direktör. Hon yrkar avslag till Kjell Bergqvist förslag, och bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Ordföranden förklarar att hon uppfattat två yrkanden avseende den 
nionde att-satsen i beslutsförslaget, dels Kjell Bergqvists (c) yrkande 
om att stryka ordet ordföranden i kommunstyrelsens beslut , dels Anita 
Bdiouis (s) yrkande om bifall till kommunstyrelsens förslag.  
Hon finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Votering begärs. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsproposition:  
Den som vill besluta enligt kommunstyrelsens förslag röstar ja.  
Den som vill besluta enligt Kjell Bergqvists yrkande, röstar nej.  
Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat att stryka ordet 
ordföranden.  
 
Resultatet av voteringen blir 56 ja och 20 nej, 3 ledamöter är 
frånvarande och 2 avstår från att rösta. (se bilaga 2). 
Kommunfullmäktige har därmed beslutat att bifalla kommunstyrelsens 
förslag rörande den nionde att-satsen i beslutsförslaget. 
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Kjell Bergqvist (c) upprepar sitt andra yrkande, att ärendet ska 
återremitteras. 
 
Anita Bdioui (s) yrkar avslag på yrkandet om återremiss. 
 
Lars Persson (fp) framhåller att det är en viktig ordningsfråga hur 
yrkandena framställs.  
 
Replikväxling följer. 
 
Kjell Bergqvist (c) drar tillbaka sitt yrkande om återremiss. 
 
Ordföranden finner därefter att kommunfullmäktige beslutar i enlighet 
med kommunstyrelsens förslag också avseende första till åttonde att-
satserna i beslutsförslaget.  

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2008-05-12, § 436 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse inkl. nio bilagor 2008-04-08 
 
– – – – 
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Dnr 520/07  030 
 

§ 360 Svar på motion (fp) om att ge utrymme för 
den lokala konsten 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motionen. 

Bakgrund 
Folkpartiet liberalerna har i en motion föreslagit att fullmäktige ska 
fastställa riktlinjer för ökat utrymme för lokal konst och lokala 
konstnärer. Motionen har beretts av kultur- och fritidsnämnden som 
föreslår kommunfullmäktige avslå motionen med hänvisning till att 
Sundsvalls museums utställningsverksamhet och inköp av konst till 
kommunens konstsamling redan överensstämmer med de riktlinjer som 
motionären föreslår. 

Överläggning 
Ingeborg Wiksten (fp) yrkar bifall till motionen och frågar samtidigt 
vad kommunen gör för den lokala konsten. Hon lovar också att åter-
komma med en ny motion i ämnet. 
 
Kim G Ottosson (v) poängterar vikten av den lokala konsten och säger 
samtidigt att kultur- och fritidsnämndens konstinköpsutskott just nu 
sammanställer en rapport som kultur- och fritidsnämnden ska ta 
ställning till för att se hur det fortsatta arbetet kommer att bedrivas. Hon 
yrkar avslag till motionen. 
 
Hans Lennart Wormbs (m) önskar ett förtydligande över sidan 224 i 
handlingarna. Vad avser den lista där ett antal konstnärer räknas upp? 
 
Martti Knuuttila (s) svarar att listan avser de konstnärer som ställt ut på 
Sundsvalls museum 2006-2007. 
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Ordföranden förklarar att hon uppfattat två yrkanden, dels Ingeborg 
Wikstens (fp) yrkande om bifall till motionen, dels Kim G Ottossons 
(v) yrkande om avslag till motionen. Hon ställer de bägge yrkandena 
mot varandra, och finner att  kommunfullmäktige beslutar att avslå 
motionen. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2008-05-12, § 428 
• Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2008-02-20 § 14 
• Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse 2008-01-17 inkl. bilagor 
• Motion (fp) om att ge utrymme för den lokala konsten 2007-11-20 
 
– – – – 
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Dnr 523/07  030 
 

§ 361 Svar på motion (c) angående parkeringar 
för anslutning till resecentrum 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motionen. 

Bakgrund 
I en motion från centerpartiet yrkas att: 

- kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppgift att utreda 
möjligheter att i samband med byggandet av nya resecentrum 
planera in kommunalt finansierade långtidsparkeringar, 

- dessa parkeringsplatser ska vara utrustade med uttag för motor- 
och kupévärmare och parkeringarna ska helst vara inomhus 
eller under tak. 

- dessa parkeringsplatser ska erbjudas gratis eller till 
subventionerat pris. 

- kostnader för dessa parkeringar inarbetas i MRP, 
- parkeringarna är bevakade för minimering av stöldrisk och 

skadegörelse. 

Överläggning 
Reinhold Hellgren (c) yrkar bifall till motionens första, andra och femte 
yrkande. 
 
Leif Nilsson (s) yrkar avslag till motionen. 
 
Magnus Sjödin (m), Gunilla Molin (kd), Pär Hammarberg (fp) och 
Habib Effati (  ) ställer sig bakom Reinhold Hellgrens yrkande om 
bifall till motionens första, andra och femte yrkande. 
 
Leif Nilsson (s) menar att fullmäktiges beslut om att fortsätta 
utredningen om Resecentrum, gör att motionens intentioner kommer att 
behandlas. 
 
Ordföranden förklarar att hon uppfattat två yrkanden, dels Reinhold 
Hellgrens (c) m fl yrkande om bifall till motionens första, andra och 
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femte yrkande, dels Leif Nilssons (s) yrkande om avslag till motionen. 
Hon finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 
 
Votering begärs. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsproposition: Den 
som vill besluta enligt Leif Nilssons yrkande om avslag till motionen, 
röstar ja. Den som vill besluta enligt Reinhold Hellgrens yrkande om 
bifall till motionen, röstar nej. 
 
Resultatet av votering blir 44 ja och 33 nej, 4 ledamöter är frånvarande, 
se bilaga 3. 
 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige därmed beslutar att avslå 
motionen. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2008-05-12, § 429 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2008-04-02 
• Motion (c) angående parkeringar för anslutning till resecentrum 

2007-11-13 
 
– – – – 
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Dnr 522/07  030 
 

§ 362 Svar på enskild motion (c) om 
pendlarparkeringar i Sundsvall 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att återremittera ärendet, med motiveringen att det är oklart hur det 

beretts av kommunstyrelsen. 

Bakgrund 
En motion har inkommit från Centerpartiet till kommunfullmäktige. I 
motionen föreslås att pendlarparkeringar anläggs vid infarterna till 
Sundsvall. Tillkomsten av pendlarparkeringar skulle enligt motionen 
minska de trafikproblem och därtill hörande miljöproblem som finns i 
centrala Sundsvall. 

Överläggning 
Reinhold Hellgren (c) yrkar bifall till stadsbyggnadskontorets och 
kommunstyrelsekontorets förslag. 
 
Mats Mehlin (c) ställer sig bakom Reinhold Hellgrens yrkande. 
 
Leif Nilsson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag; att avslå 
motionen med hänvisning till den pågående kollektivtrafikutredningen. 
 
Hans Lennart Wormbs (m), 1:e vice ordförande, säger att man inte kan 
bifalla stadsbyggnadskontorets och kommunstyrelsekontorets förslag, 
eftersom förslaget måste vara berett av kommunstyrelsen. 
 
Magnus Sjödin (m) vill minnas att det redan i kommunstyrelsen 
yrkades bifall till stadsbyggnadskontorets och kommunstyrelse-
kontorets förslag. Därmed torde Reinhold Hellgrens (c) yrkande vara 
korrekt. Detta framgår dock inte av kommunstyrelsens protokoll.  
 
Lars Persson (fp) anser att ärendet är korrekt berett och ställer sig 
bakom Reinhold Hellgrens yrkande. 
 
Replikväxling följer om huruvida kommunfullmäktige kan lägga till 
att-satser. 
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Kommunjuristen förtydligar att ärenden ska vara beredda av 
kommunstyrelsen och det är bara innehållet i kommunstyrelsens 
protokoll som fullmäktige kan ta ställning till. 
 
Reinhold Hellgren (fp) yrkar att ärendet återremitteras, med 
motiveringen att det är oklart hur det beretts i kommunstyrelsen. 
 
Leif Nilsson (s) yrkar att ärendet ska avgöras i dag. 
 
Ordföranden förklarar att hon uppfattat två formella yrkanden, dels 
Reinhold Hellgrens (c) yrkande om återremiss, dels Leif Nilssons (s) 
yrkande om att ärendet ska avgöras idag. Hon ställer yrkandena mot 
varandra och finner att ärendet ska avgöras idag.  
 
Votering begärs. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsproposition: Den 
som vill att ärendet ska avgöras i dag, röstar ja. Den som vill 
återremittera ärendet röstar nej. Vinner nej, har kommunfullmäktige 
beslutat att återremittera ärendet.  
 
Resultatet av voteringen blir 44 ja och 34 nej, 3 ledamöter är 
frånvarande, se bilaga 4. 
 
Kommunfullmäktige beslutar efter votering att ärendet ska 
återremitteras, eftersom mer än en tredjedel av ledamöterna röstat för 
en återremiss. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2008-05-12, § 430 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2008-03-19, rev. 2008-04-15 
• Enskild motion (c) om pendlarparkeringar i Sundsvall 
 
– – – – 
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Dnr 574/07  030 

§ 363 Svar på motion (kd) om Handla 
klimatsmart! 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå förslaget om att utarbeta riktlinjer för upphandlingar och 

beställningar med motivering att gällande policy redan innefattar 
styrning till att ställa miljökrav och att utveckling av 
styrdokument redan pågår, 

  
att under förutsättning att projektet för miljöanpassad upphandling 

fortsätter, bifalla förslaget om en utbildning i hur man handlar 
klimatsmart, samt 

  
att överlämna till kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna för 

en utbildning. 

Bakgrund 
Kristdemokraternas fullmäktigegrupp har 2007-12-10 lagt fram en 
motion med följande förslag 
• Att kommunen (förvaltningar och bolag) utarbetar riktlinjer för 

upphandlingar och beställningar som innebär att en prioritering sker 
av produkter, som har en så låg klimatpåverkande effekt som 
möjligt. 

• Att de som i olika sammanhang upphandlar/beställer produkter inom 
kommunala verksamheter/bolag får lämplig utbildning för att kunna 
bli - och agera som – mera klimatsmarta konsumenter. 

 
Kommunstyrelsekontoret framför i sin skrivelse att styrning till 
miljövänliga produkter idag sker via Sundsvalls kommuns 
upphandlingspolicy. När krav ställs i upphandlingar görs detta idag 
med stöd av Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier. Dessutom sker 
idag en större omarbetning av styrdokument både utifrån ny 
lagstiftning, LOU, inom området som finns på plats från 1/1 2008 men 
även utifrån flera MRP-uppdrag. Därmed anser 
kommunstyrelsekontoret att de förslag som motionen för fram vad 
gäller riktlinjer väl täcks av både nuvarande styrning inom området och 
den utveckling som nu sker av gällande styrdokument. 
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Beträffande förslaget till utbildning inom området så ser kontoret det 
som ett bra förslag då behovet av utbildning inom området är stort. 
Dels för att förstå vikten av ställda miljökrav i upphandlingar, men 
även att som beställare kunna styra sitt eget inköp utifrån de 
förutsättningar och möjlighet att prioritera som respektive verksamhet 
har. Mot bakgrund av nuvarande budgetramar ser 
kommunstyrelsekontoret det dock som svårt att genomföra detta utan 
det stöd som finns i länet idag i form av Projekt miljöanpassad 
upphandling. Detta projekt avslutas vid kommande årsskifte, varför 
kontoret ser det som viktigt att förutsättningar skapas för att projektet 
kan fortsätta även kommande år. 

Överläggning 
Bertil Hörnqvist (kd) tackar för det informativa svaret och påpekar att 
det, i underlaget, syns hur viktigt det är att upphandlarna får utbildning. 
Han yrkar bifall till motionen. 
 
Ingrid Möller (mp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Magnus Sjödin (m), Lars Persson (fp), Reinhold Hellgren (c) och 
Habib Effati (  ) ställer sig bakom Bertil Hörnqvists yrkande. 
 
Ordföranden förklarar att hon uppfattat två yrkanden, dels Bertil 
Hörnqvists (kd) m fl yrkande om bifall till motionen, dels Ingrid 
Möllers (mp) yrkande om bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2008-05-12, § 431 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-02-21 
• Motion (kd) om Handla klimatsmart! 2007-12-10 
 
– – – – 
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Dnr 573/07  030 
 

§ 364 Svar på motion (m), (fp), (c) och (kd) om 
"Släpp loss skolorna i kommunal regi!" 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motionen, med följande motivering: 

1. En översyn av ledningsorganisationen kommer att ske i 
samband med att den senaste omorganisationen 
utvärderas, 

2. En sådan utvärdering kan innehålla förslag till beslut om 
andra fördelningsprinciper, 

3. Inrättande av ett övergripande samarbetsråd inte kan 
beslutas om eller genomföras ensidigt av Sundsvalls 
kommun. 

 

Bakgrund 
Allians för Sundsvall har i en gemensam motion till fullmäktige 
föreslagit att skolans ledningsorganisation blir föremål för en total 
översyn, att nuvarande centralstyrning minskas, att skolorna fritt ska få 
marknadsföra sin verksamhet, att eventuella frigjorda resurser tillför de 
enskilda skolorna samt att ett övergripande samarbetsråd ska bildas 
mellan friskolor och kommunala skolor för att åstadkomma 
samförstånd och utbyte. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har behandlat motionen 2008-02-27 
§ 21. Nämnden tillstyrker att en översyn av ledningsorganisationen för 
skolan genomförs, samt att resultatet av kommunstyrelsens utredning 
om förvaltningarnas lednings- och stödfunktioner tas tillvara vid över-
synen. 

Överläggning 
Sven Bredberg (m) yrkar bifall till motionen och säger samtidigt att det 
är för få elever och för många skolor som gör det till en omöjlig uppgift 
att få ekonomin att gå ihop. 
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Birgitta Rönnquist (kd) ställer sig bakom Sven Bredbergs yrkande. Hon 
menar att politikerna måste ta sitt ansvar och få kontroll över 
organisationen inom skolan. 
 
Magnus Sjödin (m) säger att skolfrågan är ett bra exempel på politiska 
skillnader mellan majoriteten och Alliansen. Det är viktigt att ge den 
kommunala skolan möjligheter att konkurrera med friskolorna. Han 
ställer sig bakom Sven Bredbergs yrkande.  
 
Elisabeth Eng Åkerlund (s) undrar om moderaterna vill göra alla skolor 
till egna enheter för att underlätta en utförsäljning, och påpekar 
samtidigt är att skolan just nu framför allt behöver arbetsro. 
 
Replikväxling följer mellan Magnus Sjödin (m), Sven Bredberg (m) 
och Elisabeth Eng Åkerlund (s). 
 
Leif Nilsson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Därpå följer ytterligare replikväxling mellan Magnus Sjödin (m) och 
Leif Nilsson (s). 
 
Fredrik Norberg (m) ställer sig bakom Sven Bredbergs yrkande. 
 
Mathias Rex (mp) ställer sig bakom Leif Nilssons yrkande om bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Habib Effati (  ) ställer sig bakom Sven Bredbergs yrkande, och säger 
samtidigt att skolans problem bland annat ligger i organisationen. Alla 
vill skolan väl, men på grund av prestige faller samarbetet. 
 
Lars Persson (fp) undrar varför politikerna i barn- och utbildnings-
nämnden som föreslog bifall till motionen ändrade sig i kommun-
styrelsen. Han ställer sig bakom Sven Bredbergs yrkande. 
 
Mathias Rex (mp) replikerar att det framkom nya fakta inför 
behandlingen i kommunstyrelsen. 
 
Börje Bergström (s) ställer sig bakom Leif Nilssons yrkande. 
 
Reinhold Hellgren (c) ställer sig bakom Sven Bredbergs yrkande. 
 
Ytterligare replikväxling följer mellan Elisabeth Eng Åkerlund (s), 
Sven Bredberg (m), João Pinheiro (s), Karl-Erik Lundin (kd) och Lena 
Sjöberg (s). 
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Stefan Alm (m) ställer sig bakom Sven Bredbergs yrkande och påpekar 
att motionen syftar till att få ut mer av de befintliga resurserna. 
 
Inlägg görs också at Birgitta Rönnquist (kd). 
 
Ordföranden förklarar att hon uppfattat två yrkanden, dels Sven 
Bredbergs (m) m fl yrkande om bifall till motionen, dels Leif Nilssons 
(s) m fl yrkande om avslag till motionen enligt kommunstyrelsens 
förslag. Hon finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag, vilket innebär att avslå motionen. 
 
Votering begärs. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsproposition. Den 
som vill besluta enligt Leif Nilssons m fl yrkande om avslag till 
motionen, röstar ja. Den som vill besluta enligt Sven Bredbergs m fl 
yrkande om bifall till motionen, röstar nej. 
 
Resultatet av votering blir 43 ja och 28 nej, 10 ledamöter är från-
varande, se bilaga 5. 
 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige därmed beslutar att avslå 
motionen. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2008-05-12, § 432 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-04-22 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2008-02-27, § 21 
• Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse 2008-02-05 
• Gemensam motion från Allians för Sundsvall 2007-12-17 
 
– – – – 
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Dnr 530/07  030 och 531/07  030 
 

§ 365 Svar på separata motioner (mp) och (c) om 
hundrastgårdar i Sundsvall 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att återremittera ärendet, med motiveringen att beslutsunderlaget 

behöver kompletteras med ytterligare kostnadsberäkning samt 
information om regelverket kring hundrastgårdar. 

Bakgrund 
Miljöpartiet de Gröna yrkar i en motion att kommunfullmäktige 
beslutar att Sundsvalls kommun skall verka för en eller flera rastgårdar 
för hundar. Syftet med rastgårdarna är att dessa skall kunna utgöra en 
spontan mötesplast för hundägare. Motionären pekar på att sådana 
rastgårdar finns i Stockholm, varför de även borde finnas i Sundsvall. 
 
Centerpartiet yrkar i en motsvarande motion att kommunfullmäktige 
beslutar att uppdra åt stadsbyggnadskontoret att undersöka möjligheten 
att i Sundsvall hitta lämpligt område som kan upplåtas som rastgård för 
hundar. Motionären påtalar att det är lika viktigt för hundarna att vara 
sociala som för hundägarna att träffas och utbyta information och/eller 
vara sociala. 
 
Efter kontakt med motionärerna har framkommit att motionerna ska 
uppfattas som ett yrkande om att hundrastgårdarna skall anläggas och 
drivas av kommunen. 

Överläggning 
Ordföranden meddelar att en lista med 1214 namn till förmån för 
motionen, inlämnats till presidiet före ärendets behandling.  
 
Reinhold Hellgren (c) ifrågasätter kostnadsberäkningen i 
beslutsunderlaget, och efterlyser också mer information om hur 
regelverket runt hundrastplatser ser ut ur miljöskyddshänseende. Han 
yrkar på att ärendet återremitteras. 
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MariAnne Andersson (mp) ställer sig bakom Reinhold Hellgrens 
yrkande, återremiss med hänvisning till att kostnaderna behöver ses 
över. 
 
Anita Bdioui (s) ställer sig bakom Reinhold Hellgrens yrkande. 
 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, Reinhold 
Hellgrens mfl yrkande om att återremittera ärendet. Han finner att 
fullmäktige beslutar i enlighet med yrkandet.  

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2008-05-12, § 433 
• Kommunstyrelsens skrivelse 2008-04-11 
• Motion (mp) och (c) om hundrastgårdar i Sundsvall 2007-11-26 
 
– – – – 
 

Ordförandens sign Justerandes sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

     
     

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

 2008-05-26 34 
 

 
 
Dnr 1/08  102 
 

§ 366 Valärenden 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt presidiekonferensens förslag 
 
att anteckna att förslag till ny ledamot i Kommunförbundet Väster-

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

  
att anteckna att förslag till ny ersättare i stadsbyggnadsnämnden 

efter Anders Brunberg (mp) för återstående del av valperioden 
lämnas senare; 

  
att bifalla Rolf Nordins (s) avsägelse av uppdraget som ledamot i 

barn- och utbildningsnämnden; 
  
att till ny ledamot i barn- och utbildningsnämnden efter Rolf Nordin 

(s) för återstående del av valperioden utse Petter Stenberg (s), 
Åkergränd 1, 853 53 Sundsvall; 

  
att bifalla Mikael Westins (s) avsägelse av uppdraget som ersättare i 

barn- och utbildningsnämnden; 
  
att till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Mikael 

Westin (s) för återstående del av valperioden utse Ann-Charlotte 
Evrung (s), Lidenvägen 43, 860 41 Liden; 

  
att bifalla Petter Stenbergs (s) avsägelse av uppdraget som ersättare 

i miljönämnden; 
  
att till ny ersättare i miljönämnden efter Petter Stenberg (s) för åter-

stående del av valperioden utse Linda Bogstag, Rösåsen 129, 
860 25 Kovland; 
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Bakgrund 
Lena Sjöberg (s) befriades av kommunfullmäktige 2008-02-25, § 311, 
från uppdraget som ledamot i Kommunförbundet Västernorrland. 
 
Anders Brunberg (mp) befriades av kommunfullmäktige 2008-04-28, 
§ 345, från uppdraget som ersättare i stadsbyggnadsnämnden. 
 
Rolf Nordin (s) har avsagt sig uppdraget som ledamot i barn- och 
utbildningsnämnden. 
 
Mikael Westin (s) har avsagt sig uppdraget som ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden. 
 
Petter Stenberg (s) har avsagt sig uppdraget som ersättare i miljö-
nämnden. 

Omedelbar justering 
Omedelbar justering begärs. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige godkänner detta, och förklarar paragrafen 
omedelbart justerad.  

Beslutsunderlag 
• Presidiekonferensens skrivelse 2008-05-23 
 
– – – – 
 

Ordförandens sign Justerandes sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

     
     

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

 2008-05-26 36 
 

 
Dnr 150/08  031 
 

§ 367 Svar av barn- och utbildningsnämndens 
vice ordförande Elisabeth Eng-Åkerlund (s) 
på en interpellation till barn- och 
utbildningsnämndens ordförande Martin 
Johansson (s) från Lars Persson (fp) om 
sexförbrytare kan anställas i Sundsvalls 
skolor 

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

dömda sexförbrytare inte anställs inom våra skolor och förskolor? 
• Hur kontrolleras att dessa rutiner efterlevs? 
 
Skriftligt svar har lämnats av Elisabeth Eng Åkerlund (s). 
 
Efter inlägg av interpellanten och svarande förklaras 
interpellationsdebatten vara avslutad. 
 
– – – – 
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Dnr 5/08  006 

§ 368 Övrigt/ För kännedom 
• PM 2008-04-29 – Summering av företagsdagen 2008-04-04  
• Redovisning av förbrukningen av anslaget till kommunfullmäktiges 

förfogande för oförutsedda behov 
• Rapportering enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen av icke 

verkställda beslut 
• Kommunrevisorernas skrivelse 2008-03-26 om 

kommunfullmäktiges satsning på unga på arbetsmarknaden 
• Pressmeddelande - Kommunrevisionen informerar  
 
– – – – 
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§ 369 Förteckning över motioner som förhandsre-
mitteras till kommunstyrelsen – enligt 30 § 
arbetsordningen för kommunfullmäktige i 
Sundsvall 

 
Motion (fp) öppna alternativet om teaterkvarteret igen 
 
Gruppmotion (s), (mp) och (v) om invandrarguider 
 
Motion (c) om behovet av permanent ungdomsverksamhet i Bosvedjan 
 
Enskild motion (c) om äldreboende 
 
Motion (c) om konkurrens på lika villkor 
 
– – – – 
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