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Tid Kl 13.00 – 14.30 

Plats Kommunfullmäktigesalen, kommunhuset 

Beslutande Närvarande ledamöter och ersättare enligt bilaga 1 

Sekreterare Johan Forssell 

Justeras 2010-10-04 

  

  

Underskrifter Marianne Sjöblom Johan Forssell 
 ordförande sekreterare 

  

  

 Åsa Ulander Anette D Martins 
 Justerare Justerare 

  

Protokollet omfattar §§ 812 – 822. Det antecknas till protokollet att 
punkterna 1 och 2 på dagordningen behandlas i ett ärende. 
 

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

Kommunfullmäktige 
 
Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum 

2010-09-27 2010-10-04 2010-10-05 
Protokollet finns tillgängligt på Internet (www.sundsvall.se) eller hos 

Koncernstabens kansli 
 
Anslaget tas ned tidigast Enligt uppdrag (namnteckning) Namnförtydligande 

2010-11-02  Johan Forssell 
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Justering 

Att tillsammans med ordföranden Marianne Sjöblom eller 1:e vice 
ordföranden Rodney Engström eller 2:e vice ordföranden João Pinheiro 
justera dagens protokoll utses Lena Sjöberg med Åsa Ulander som 
ersättare och Arne Engholm med Anette D Martins som ersättare. 

 

– – – – 
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§ 812 Information om infrastrukturfrågor 
Kommundirektör Stefan Söderlund, stadsbyggnadsdirektör Anneli Wikner 
och VD för Sundsvalls Logistikpark AB Åke Jonsson informerar om 
aktuella infrastrukturfrågor:  

• E4 
• E14 
• Resecentrum Sundsvall 
• Ostkustbanan 
• Järnvägsfrågor kring Sundsvalls tätort 
• Utbyggnad Tunadal 

 

– – – – 
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§ 813 Allmänhetens frågestund 
Ordföranden meddelar att allmänhetens frågestund kommer att inledas 
med en fråga som inte till fullo kunde besvaras vid juni månads 
kommunfullmäktigesammanträde.  
 
• Daniel Solberg frågade varför en rondell vid infarten till Sidsjö-

området har accepterats? Med tanke på säkerheten för alla barn som 
ska över gatan till sina skolor. 

Leif Nilsson (S), stadsbyggnadsnämndens ordförande, svarar att det 
främsta motivet för cirkulationsplatsen är trafiksäkerhet. Det har visat sig 
att en cirkulationsplats är bland de effektivaste hjälpmedlen som finns för 
att sänka hastigheten på en väg, och vid kommande detaljprojektering ska 
cirkulationsplatsen utformas så att maximal hastighet blir 30 km/h. Däri-
genom ökar säkerheten både för fotgängare och för bilister.  
 
Till dagens sammanträde har det inte inkommit några frågor, däremot har 
Kjell Mörtsjö inlämnat två förslag rörande röjning av träd m m vid 
Ortviksvägen. Då dessa är förslag och inte frågor har de överlämnats till 
stadsbyggnadsnämnden för handläggning. 
 
– – – – 
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§ 814 Korta frågor - korta svar 
• Stefan Alm (M) frågar angående trafiksituationen nu när Björne-

borgsgatan är klar och den tyngre trafiken leds ner till Parkgatan, 
kommer då trafiken att öka på Fridhemsgatan?  

Leif Nilsson (S), stadsbyggnadsnämndens ordförande, svarar att Trafik-
verket ser över olika alternativ, något färdigt förslag till lösning är ännu 
inte klart. Om det visar sig att den tunga trafiken ökar på Fridhemsgatan 
måste åtgärder vidtas för att stävja detta. Tanken är att tills vidare ska 
Landsvägsallén och Parkgatan vara huvudstråket för den tunga trafiken, 
och det finns just nu inga indikationer på att den tunga trafiken ökar längs 
Fridhemsgatan, dock har personbilstrafiken ökat.  
 
• Jan-Olof Sellén (C) frågar om uppgifterna stämmer som säger att 

Sundsvall Energi inte vill koppla in fjärrvärme i det nybyggda området 
i Granloholm därför att husen är av fel sort? 

Kjell B Andersson (S), styrelseordförande i Sundsvall Energi AB, svarar 
att området ligger så långt bort från närmaste fjärrvärmeanslutning att det 
inte finns kommersiella förutsättningar att bygga fjärrvärme dit. Sundsvall 
Energi AB föreslog att bebyggelsen skulle ske etappvis med start nära 
befintligt fjärrvärmenät, när så inte skedde var det inte ekonomiskt 
försvarbart att dra fjärrvärme dit. 
 
• Stefan Alm (M) frågar vad som kommer att ske om en oljetanker 

kolliderar med kommande bro över Sundsvallsfjärden? 
Leif Nilsson (S), stadsbyggnadsnämndens ordförande, svarar att bron 
byggs enligt gällande normer  och att detta inkluderar motståndskraft mot 
påseglingar. 
 
• Mats Mehlin (C) frågar när nu kommunen tog över skol- och 

äldreomsorgsmaten i Liden, vilken besparing har uppnåtts, vad är 
kvalitén, hur utvecklas kundnöjdheten och priset? 

Clas Stockhaus (V), service- och tekniknämndens ordförande, svarar att 
besparingen uppgår till 400 000 kronor. Kvalitén är jämförbar med andra 
skolor och äldreboenden samt med matlådor som levereras till pensionärer 
som bor i sina hem. Enligt de uppgifter som finns är äldre och elever 
nöjda med maten. Priset har innevarande år höjts med 3% i förhållande till 
2009, eftersom priset sattes på delårsbasis. Fr o m 2011 sätts priset på 
helårsbasis och sänks då så att det blir likvärdigt med övriga matpriser i 
kommunen. 
– – – – 
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§ 815 Valärenden 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att förslag till ny ledamot i ideella föreningen Norra Berget efter Ulla 

Näsman för återstående del av valperioden lämnas senare, 
  
att förslag till ny ledamot i demokratiberedningen efter Gunilla Molin 

(KD) för återstående del av valperioden lämnas senare, 
  
att förslag till ny ersättare i Kommunförbundet Västernorrland 

(Länsförbund) efter Sven Bredberg (M) för återstående del av 
valperioden lämnas senare, 

  
att till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Mirjana Matic 

(V) för återstående del av valperioden utse Alexander Fandén, 
Oscarsgatan 39 lgh 1001, 852 39 Sundsvall. 

Bakgrund 
 
Ulla Näsman befriades av kommunfullmäktige 2009-02-23 § 506 från 
uppdraget som ledamot i ideella föreningen Norra Berget. 
 
Gunilla Molin (KD) befriades av kommunfullmäktige 2010-03-29  
§ 714 från uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige och demo-
kratiberedningen. 
 
Sven Bredberg (M) befriades av kommunfullmäktige 2010-03-29  
§ 714 från uppdraget som ersättare (uppflyttad till ledamot) i 
Kommunförbundet Västernorrland (Länsförbund). 
 
Mirjana Matic (V) befriades av kommunfullmäktige 2010-06-14 § 792 
från uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse 2010-09-15 reviderad 2010-09-27 
 
– – – – 
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§ 816 Förslag till ändrade reduceringsregler för va-
anläggningsavgifter från 2011-01-01 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta Sundsvall Vatten AB:s förslag till förändrade reducerings-

regler för va-anläggningsavgifter daterat 2010-03-30, omfattande 
punkt 8.1 i taxa för den allmänna va-anläggningen i Sundsvall, 

  
att avgifterna ska gälla från och med 2011-01-01. 

Bakgrund 
Sundsvall Vatten AB är huvudman för den allmänna va-anläggningen i 
Sundsvalls kommun. För att täcka kostnaderna för anläggningen har 
huvudmannen rätt att ta ut avgifter från ägarna till de fastigheter som är 
belägna inom anläggningens verksamhetsområde. 
 
I va-taxan finns infört vissa reduceringsregler. Dessa innebär att taxan 
reduceras om en viss fastighetsägare inte är avgiftsskyldig för samtliga 
nyttigheter. För att stå i överensstämmelse med vad som i lag om all-
männa vattentjänster stadgas om rättvis och skälig avgiftsfördelning, 
föreslås nu en ändring av dessa reduceringsregler. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2010-09-13 § 1007 
• Koncernstabens skrivelse 2010-07-01 
• Stadsbacken AB:s styrelseprotokoll 2010-04-21 § 185 
• Stadsbacken AB:s skrivelse 2010-04-13 
• Sundsvall Vatten AB:s skrivelse 2010-03-30 
• Sundsvall Vatten AB:s styrelseprotokoll 2010-02-25 
• Taxa för den allmänna va-anläggningen i Sundsvall, reviderad januari 

2010 
 
– – – – 
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§ 817 Årsredovisning 2009 samt ansvarsfrihet för 
Samordningsförbundet i Sundsvall 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bevilja styrelsen för Samordningsförbundet i Sundsvall ansvars-

frihet för verksamhetsåret 2009 enligt revisorernas förslag i 
revisionsberättelsen, 

  
att godkänna årsredovisningen 2009 för Samordningsförbundet i 

Sundsvall. 

Bakgrund 
Samordningsförbundet i Sundsvall har upprättat årsredovisning för 2009 
och förbundets revisorer har avgivit en revisionsberättelse. 

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

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2010-09-13 § 1010 
• Koncernstabens skrivelse 2010-03-29 
• Årsredovisning 2009 för Samordningsförbundet i Sundsvall 
• Revisionsberättelse för Samordningsförbundet i Sundsvall avseende 

år 2009 
 
– – – – 
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§ 818 Förslag på hur de kommunala verksam-
heterna ska kunna förbättra sin tillgänglighet 
- MRP-uppdrag nr 9 2010 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att ett långsiktigt värdskapsarbete påbörjas, 
  
att värdskapsarbetet inledningsvis sker i projektform, 
  
att projektet ska: 

- organisera utbildningar i värdskap för anställda i Sundsvalls 
kommun och då även korttidsanställda 
- ta fram en plan för hur kommunhusets entré/reception blir den 
självklara serviceplatsen för kommuninvånare som har ett 
ärende till kommunen 
- se över de öppettiderna i såväl kommunhus som i andra 
kommunala byggnader 
- implementera nya e-tjänster 

Bakgrund 
I Mål- och resursplan 2010 lyder uppdrag nr 9: ”Presentera ett förslag på 
hur de kommunala verksamheterna ska kunna förbättra sin tillgänglighet 
genom exempelvis ändrade öppettider eller elektroniska tjänster.” 
Koncernstaben har upprättat ett förslag till hur detta ska kunna ske. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2010-09-13 § 1012 
• Koncernstabens skrivelse 2010-07-02 

 
– – – – 
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§ 819 Taxa för tillsyn över handel med vissa 
receptfria läkemedel samt upphävande av 
taxa för detaljhandel med nikotinläkemedel 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa taxa för tillsyn över handel med receptfria läkemedel i 

Sundsvalls kommun, enligt miljönämndens förslag 2010-06-07, 
  
att taxan ska gälla från och med 2010-10-01, 
  
att från och med 2010-10-01 upphäva taxa enligt lagen (2007:1455) 

om detaljhandel med nikotinläkemedel. 

Bakgrund 
Enligt lag om handel med vissa receptfria läkemedel ankommer det på den 
kommun där detaljhandeln bedrivs att kontrollera efterlevnaden av lagen 
och av de föreskrifter som meddelats i anslutning till denna. 
 
Denna kontrollfunktion ligger, såvitt avser Sundsvalls kommun, på miljö-
nämnden. Taxa för tillsyn över handel med receptfria läkemedel i Sunds-
valls kommun ska finansiera miljönämndens verksamhet. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2010-09-13 § 1016 
• Koncernstabens skrivelse 2010-06-29 
• Miljönämndens protokoll 2010-06-16 § 52 
• Miljökontorets skrivelse 2010-06-07 
• Förslag till taxa för tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel 

i Sundsvalls kommun 2010-06-07 
 
– – – – 

Ordförandens sign Justerandes sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

     
     

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

 2010-09-27 11 
 

 
 
KS-2010-00367 
 

§ 820 Förvärv av område av fastigheten Älva 12:1 
och överlåtelse av fastigheterna Bullås 1:1, 
Nedergård 1:3 samt Alnö-Usland 1:55 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bemyndiga stadsbyggnadsnämnden att godkänna överenskommelse 

om fastighetsreglering med Kurt Olsson och Karin Wallin som 
innebär att Sundsvalls kommun erhåller ca 5,3 hektar av fastig-
heten Älva 12:1, samt 

  
att Sundsvalls kommun avstår fastigheten Bullås 1:1, Nedergård 1:3 

samt Alnö-Usland 1:55, där kommunen erhåller 400 000 kronor i 
mellanskillnadslikvid. 

Bakgrund 
Stadsbyggnadsnämnden föreslår en överenskommelse om fastighets-
reglering som innebär att Sundsvalls kommun erhåller ca 5,3 hektar av 
fastigheten Älva 12:1 och avstår fastigheterna Bullås 1:1, Nedergård 1:3 
samt Alnö-Usland 1:55, där kommunen erhåller 400 000 kronor i mellan-
skillnadslikvid. 
 
Markbytet är ett led i att få rådighet över exploateringsbar mark vilken 
utpekas som utbyggnadsområde i gällande översiktsplan. Det område 
Sundsvalls kommun erhåller utgörs i huvudsak av skogsmark med äldre 
granskog. De fastigheter kommunen avstår utgörs också av skogsmark, 
men med stor andel plant- och ungskog. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2010-09-13 § 1017 
• Koncernstabens skrivelse 2010-05-31 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2010-05-19 § 103 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse inkl. bilagor 2010-04-19 
 
– – – – 
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§ 821 Motion (C) angående folkvald som måste 
vara tyst 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motionens första att-sats, 
  
att med hänvisning till koncernstabens skrivelse 2010-07-15, anse 

motionens andra att-sats bifallen. 

Bakgrund 
Björn Hallström (C) föreslår i en motion att ej tjänstgörande ersättare i 
kommunfullmäktige ska ha yttranderätt, samt att det utreds om det är 
möjligt att ge ej tjänstgörande ersättare förslagsrätt och rätt att lämna in en 
egen motion under pågående sammanträde. 

Överläggning 
Björn Hallström (C) deltog i debatten med hänvisning till kommunfull-
mäktiges arbetsordning 18 §, vilken medger att icke tjänstgörande 
ersättare deltar i överläggningen kring en motion som inlämnats av 
ersättaren ifråga när denne tjänstgjorde.  
 
Bodil Hansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Lars Persson (FP) yrkar bifall till motionens första att-sats. 
 
Hans Forsberg Svensson (C) yrkar bifall till motionen. 
 
Ordföranden förklarar att det finns två förslag till beslut och att hon avser 
att först ställa proposition på yrkandena avseende första att-satsen, därefter 
på yrkandena avseende andra att-satsen. 
 
Därefter ställer ordföranden proposition på yrkandena avseende att-
satserna, och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrel-
sens förslag. 
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Reservation 
Mot beslutet avseende första att-satsen reserverar sig samtliga ledamöter 
från Centerpartiet, nämligen Hans Forsberg Svensson, Reinhold Hellgren, 
Anette D Martins, Jan-Olov Sellén, Mats Mehlin, Yvonne Flodén och 
Linnea Kjellman. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2010-09-13 § 1019 
• Koncernstabens skrivelse 2010-07-15 
• Motion (C) angående folkvald som måste vara tyst 2009-10-23 

 
– – – – 
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§ 822 För kännedom 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att lägga ärendena till handlingarna. 

Ärenden 
• Ekonomiavdelningens redovisning av förbrukningen av anslaget till 

kommunfullmäktiges förfogande för oförutsedda behov 2009-09-15 

• Rapportering av ej verkställda beslut enligt lagen (1993:387) om stöd 
och service till vissa funktionshindrade (LSS) 28 a § 1:a kvartalet 2010 
(KS-2010-00432) 

• Stadsbyggnadsnämndens redovisning av delegationsbeslut avseende 
fastighetsförvärv med direkt koppling till projektet E4 Sundsvall 
(KS 789/09 002) 

• Rapportering enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen av icke verkställda 
beslut (SN-2009-00031) 

• Rapportering enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen av icke verkställda 
beslut (SN-2010-00161) 

• Sammanträdesplan 2011 för Sveriges Kommuner och Landsting 

• Rapportering av ej verkställda beslut enligt lagen (1993:387) om stöd 
och service till vissa funktionshindrade (LSS) 28 a § 2:a kvartalet 2010 
(KS-2010-00522) 

• Överklagan på detaljplan för Sidsjö f d sjukhusområde, Sidsjö 2:41 
m.fl. samt upphävande av del av DP-228 (del av Södra Skogsparken, 
kv Rosenstenen och del av Södermalm 1:2 m.fl.), Sidsjö, Sundsvalls 
kommun (KS-2010-00291) 

• Svar på revisionsrapport – granskning av bokslut och årsredovisning 
2009-12-31 (KS-2010-00235) 

 
– – – – 


	Bevis/anslag
	Justering
	§ 812 Information om infrastrukturfrågor
	§ 813 Allmänhetens frågestund
	§ 814 Korta frågor  korta svar
	§ 815 Valärenden
	Beslut
	Bakgrund
	Beslutsunderlag

	§ 816 Förslag till ändrade reduceringsregler för va-anläggningsavgifter från 2011-01-01
	Beslut
	Bakgrund
	Beslutsunderlag

	§ 817 Årsredovisning 2009 samt ansvarsfrihet för Samordningsförbundet i Sundsvall
	Beslut
	Bakgrund
	Jäv
	Beslutsunderlag

	§ 818 Förslag på hur de kommunala verksamheterna ska kunna förbättra sin tillgänglighet - MRP-uppdrag nr 9 2010
	Beslut
	Bakgrund
	Beslutsunderlag

	§ 819 Taxa för tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel samt upphävande av taxa för detaljhandel med nikotinläkemedel
	Beslut
	Bakgrund
	Beslutsunderlag

	§ 820 Förvärv av område av fastigheten Älva 12:1 och överlåtelse av fastigheterna Bullås 1:1, Nedergård 1:3 samt Alnö-Usland 1:55
	Beslut
	Bakgrund
	Beslutsunderlag

	§ 821 Motion (C) angående folkvald som måste vara tyst
	Beslut
	Bakgrund
	Överläggning
	Reservation
	Beslutsunderlag

	§ 822 För kännedom
	Beslut
	Ärenden


