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Tid 
Ajournering 

Klockan 13.00-16.50 
Klockan 15.25-15.50 

Plats Kommunfullmäktigesalen i kommunalhuset 

Beslutande Närvarande ledamöter och ersättare enligt bilaga 1 

Sekreterare Åke Svensson 

Justeras 2006-11-07 

  

  

Underskrifter sekr. Åke Svensson 

  

 ordf. Fredd Sandberg  

  

 just. Sven Bredberg Gerd Eliasson 

  

 Protokollet omfattar §§ 736–762 

  

 Tillkännagivandet angående justering av detta protokoll anslaget på 
Sundsvalls kommuns anslagstavla i Sundsvalls kommunalhus 
2006-11-07, betygar 

 Ex officio 

  

 Åke Svensson 
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§ 736 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 Sven Bredberg och Håkan Carlsson med Habib 
Effati och Gerd Eliasson som ersättare i händelse av förhinder för Sven 
Bredberg och Håkan Carlsson. 
 
På ordförandens anmälan godkänner ledamöterna två tillkommande 
punkter i dagordningen, dels några avslutande ord från avgående 
ledamoten Margareta Johansson och dels ett avslutningsanförande av 
ordföranden. 
 
– – – – 
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§ 737 Information från kommundirektören 
Kommundirektören informerar om aktuella frågor:  
 

Höjd beredskap inom kommunen 
• SMHI:s vädervarning gjorde att kommunen höjde beredskapen 

torsdagen den 27 november för väghållning, omsorg m.m. 

Konstsnö på Södra Berget 
• Sidsjöbacken och längdskidstadion på Ängen 
 
• Fler arrangemangsbesökare och turister 
 

Kostnadsfördelning 
o EU-bidrag 3 Mkr
o Länsstyrelsen 1,5 Mkr
o Föreningar 1,3 Mkr
o Kommunen 1,5 Mkr

Kulturjubileum I – Museet 50 år 

Kulturjubileum II – Kulturmagasinet 20 år 

SKIFU/Parkera 
• Läkemedelsfabrik i Matfors – första spadtaget 
• Parkeringshuset Balder 

o 116 nya platser – klart den 1 december 

Lokala naturvårdsprojekt 2004 – 2009 
• Naturguide för Sundsvalls kommun 
• Hemma i Nackstaskogen 
• Norra Stadsberget 
• Selångersfjärden runt 
• Tätortsnära skog för barn 

Utbyggnad i Inre Hamnen 
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Regeringens budgetproposition 2007 

Kommunförändringar i sammandrag 
• Jobbavdrag 

o Konstrueras så att det ej påverkar kommunernas 
skatteinkomster 

• Sjukersättning – arbetsgivaravgiften 
o Arbetsgivaransvar för medfinansiering (särskild sjuk-

försäkringsavgift 15 %) avskaffas – arbetsgivaravgiften ökar 
0,14 % 

• Statsbidragen 
o Höjs enligt tidigare intentioner 
o Omfördelning riktade – generella 

• Äldresatsning 
o Fullföljs enligt tidigare intentioner 
o Dessutom tillförs 200 Mkr/år för att stimulera utbyggnaden av 

särskilda boenden 
• Vuxenutbildningen 

o KomVux statsbidrag minskas med 600 Mkr och överförs till det 
generella statsbidraget 

• ”Fritt Val-reform” 
o Ett riktat statsbidrag på 300 Mkr utgår 2008 för att förbereda 

reform inom äldreomsorgen 
• Särskilda insatser 

o Anslaget avvecklas 
• Flygskatten 

o Införs inte 
• Psykiatrin 

o Satsning med 500 Mkr 2007 - 2008 och 250 Mkr åren därefter 

Arbetsmarknad 
Exempel på arbetsmarknadsprogram som försvinner 
• Datorteken – heter KUBIS i Sundsvall 
• Allmänt och särskilt anställningsstöd 
• KUP (kommunal ungdomspraktik) och KUG (kommunal 

ungdomsgaranti) 
• Feriearbete för gymnasieungdomar 
• Utbildningsvikariat 
 
– – – – 
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§ 738 Allmänhetens frågestund 
Ordföranden vänder sig till den publik som finns vid sammanträdet och 
förklarar att det nu finns möjlighet att ställa frågor till ledamöterna i 
fullmäktige och att om frågan inte ställs till någon särskild ledamot, 
kommer svar att lämnas av den ledamot som presidiet finner lämplig. 
 
Ordföranden konstaterar att det inte finns några frågor från 
allmänheten. 
 
– – – – 
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§ 739 Korta frågor - korta svar 
Birgitta Sellén (c) om serviceboende och om tillstånd att få lagad mat; 
Martin Johansson (s), ordförande i socialnämnden, besvarar frågan. 
 
Maria Lilja (fp) om att följa upp ungdomar mellan 16 och 20 år som 
inte vill gå i skolan; Leif Nilsson (s), ordförande i barn- och 
utbildningsnämnden, besvarar frågan och lovar att återkomma med ett 
utförligare svar vid ett kommande sammanträde.  
 
– – – – 
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§ 740 Information om kraftvärmeverket i Korsta 
 
Anders Jonsson, VD för Sundsvall Energi AB, informerar bl.a. om: 

• Energikombinatet (samarbete Korstaverket, Ortviken och 
Tunadals sågverk) där avtal skrevs i april 2005 och där 
anläggningen togs i drift ett år senare 

• Satsning på fjärrvärme för villor 
• Bygget av den nya pannan för förbränning av avfall 

o Byggutformning, arbetsmiljö 
o Kostnader 
o Lönsamhet och driftresultat 
o Provdrift 
o Ingångna avtal om avfallsbehandling 
o Ny ansökan om tillstånd för att kunna behandla 260 000 

ton avfall per år 
o Tidplan 

 
Han avslutar med att förklara att han återkommer till 
kommunfullmäktige och redovisar en slutrapport om projektet. 
 
Frågor ställs av: 
Anita Bdioui (s) 
Jan Olov Sellén (c) 
Roland Grafström (s) 
 
Anders Jonsson besvarar frågorna. 
 
Ordföranden tackar för informationen. 
 
– – – – 
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§ 741 Information om HBT-frågor (homosexuella, 
bisexuella och transpersoner)  

Christian Olofsson och Jaqueline Pettersson, båda från RFSL, 
informerar om frågor som rör homosexuella, bisexuella och 
transpersoner.  
 
De berättar bl.a. om det våld som kan möta dem eller den oförståelse 
som de kan bemötas av inom vården. 
 
Frågor ställs av: 
Anita Bdioui (s) 
Lars Persson (fp) 
Anna Westin (fp) 
Bertil Lindström (m) 
Reinhold Hellgren (c) 
Mésud Shakely (fp) 
Margareta Johansson (s) 
Ewa Back (s) 
Jan Sundin (v) 
Berit Andersson (kd) 
Habib Effati (v) 
 
Ordföranden tackar för den information som lämnats och lovar att 
vidarebefordra de synpunkter som framförts under diskussionen att 
landstinget borde ta ett initiativ så att landstingets fullmäktigeledamöter 
ges möjlighet att få ta del av den information som Christian Olofsson 
och Jaqueline Pettersson lämnat vid dagens sammanträde. 
 
– – – – 
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Dnr 415/06  042 
 

§ 742 Revisorernas bedömning av delårsrapport 
per den 31 augusti 2006 för kommunen och 
kommunkoncernen 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att lägga revisorernas skriftliga bedömning till handlingarna. 

Bakgrund 
Enligt kommunallagen skall revisorerna fr.o.m. 2005 årligen 
granska och bedöma resultatet i kommunens delårsrapport 
samt uppfyllelsen av fullmäktiges finansiella mål och mål för 
verksamheten. Revisorernas bedömning skall överlämnas till 
fullmäktige inför dess behandling av rapporten. 

Överläggning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 30 oktober 2006 lämnar 
kommunrevisionens ordförande Göte Stenlund (fp) information om 
revisorernas bedömning av delårsrapport per den 31 augusti 2006.  

Beslutsunderlag 
• Kommunrevisorernas skriftliga bedömning 2006-10-17  
• Översiktlig granskning av delårsrapport 2006-08-31, 

Revisionsrapport, KPMG Bohlins AB, 2006-10-03 
 
– – – – 
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Dnr 415/06  042 
 

§ 743 Delårsrapport per den 31 augusti 2006 med 
helårsprognos – kommunen och kommun-
koncernen 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 
 
att lägga rapporten till handlingarna. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsekontoret har sammanställt delårsrapport per den 31 
augusti 2006, med helårsprognos för kommunen och de kommunala 
bolagen. 
 
Resultatet uppgår för kommunen efter andra tertialet till –15,4 mkr. 
Prognosen för helåret visar på ett resultat på 20,7 mkr. Jämförelse-
störande posterna beräknas på helår till –62,5 mkr. Då dessa räknas bort 
uppgår det prognostiserade resultatet för 2006 till 83,2 mkr. Det bud-
geterade resultatet uppgår till 55,0 mkr efter kompletteringsbudget 
2006. De jämförelsestörande posterna består till största delen av reali-
sationsförluster till följd av fastighetsförsäljningar. 
 
Verksamhetens nettokostnad överstiger budget med 77,2 mkr av vilka 
31,3 mkr kan härledas till nämndernas resultat. Det negativa resultatet 
på nämndernas verksamhet vägs upp av att skatter och statsbidrag visar 
ett överskott mot budget på 28,5 mkr och räntenettot är 14,4 mkr bättre 
än budgeterat. 
 
Barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och överförmyndar-
nämnden redovisar underskott som inte täcks av nämndernas balanse-
rade resultat. Denna del av underskotten uppgår för barn- och utbild-
ningsnämnden till –11,0 mkr, för socialnämnden till –11,7 mkr och för 
överförmyndarnämnden till –0,8 mkr. 
 
Delårsrapportens förvaltningsberättelse innehåller en uppföljning av de 
finansiella mål som antagits i budget för 2006. I verksamhetsöversikten 
finns verksamhetsmål redovisade under respektive nämnd. Verksam-
hetsmålen skall enligt kommunallagen vara av betydelse för en god 
ekonomisk hushållning. 
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Resultatet för Sundsvall Energi-koncernen beräknas på helår till 51,6 
mkr och för Mitthem-koncernen till 31,7 mkr. Sundsvall Arena AB 
prognostiserar ett resultat på –15,9 mkr. 
 
Delårsrapporten hade inte varit föremål för granskning av kommunens 
revisorer vid kommunstyrelsens behandling av rapporten.  

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2006-10-16, § 188 
• Kommunstyrelsekontorets tillägg 2006-10-05 angående begärd 

förklaring om stadsbyggnadsnämndens överskott 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-09-21 
• Delårsrapport 2006-01-01—2006-08-31, Prognos för 2006, 

Sundsvalls kommun, Sammanställd redovisning, Kommunen & 
kommunala bolag 

 
– – – – 
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Dnr 430/06  042 
 

§ 744 Revisorernas bedömning avseende delårs-
rapport 2006, Kommunalförbundet Nordiska 
Kammarorkestern Sundsvall 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt kommunfullmäktiges förslag 
 
att lägga revisorernas bedömning avseende delårsrapport per 

2006-08-31 för Kommunalförbundet Nordiska 
Kammarorkestern Sundsvall till sina handlingar; samt 
 

att lägga delårsrapporten till sina handlingar. 

Bakgrund 
Revisorerna för kommunalförbundet Nordiska Kammarorkestern 
Sundsvall har granskat förbundets delårsrapport per 2006-08-31. Enligt 
kommunallagen ska revisorerna årligen granska och bedöma om resul-
tatet i kommunalförbundets delårsrapport är förenligt med direktionens 
mål. Revisorernas bedömning ska överlämnas till kommunfullmäktige 
inför dess behandling av delårsrapporten. 
 
Revisorerna konstaterar att delårsrapporten innefattar ett uttalande an-
gående möjligheten att klara de finansiella målen. Revisorerna har upp-
fattat att målen delvis bedöms kunna uppnås. Revisorerna rekommen-
derar dock att direktionens uttalande utvecklas och tydliggörs fram-
ledes. 
 
Delårsrapporten innehåller även ett uttalande angående möjligheterna 
att uppfylla målen för verksamheten. Revisorerna anser att direktionens 
arbete med verksamhetsmål av betydelse för god hushållning och upp-
följning av dessa behöver utvecklas. 
 
Revisorerna bedömer att de i granskningen inte har funnit något som 
tyder på att direktionens bedömning av möjligheterna att uppfylla de 
finansiella målen och målen för verksamheten inte är rimlig. 

Överläggning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 30 oktober 2006 noteras att 
Margareta Johansson (s), Jan Sundin (v), Bertil Hörnqvist (kd), Martti 
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Knuuttila (s), Ingeborg Wiksten (fp) och Göte Stenlund (fp) inte deltar i 
beslutet.  

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2006-10-16, § 189 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-10-04, rev 2006-10-05 
• Sundsvalls kommuns revisorers skrivelse 2006-10-04 med KPMG:s 

revisionsrapport ”Granskning av delårsrapport 2006-08-31” 
• Kommunalförbundet Nordiska Kammarorkestern Sundsvalls 

delårsrapport för perioden 2006-01-01—2006-08-31 med prognos 
för 2006-09-01—2006-12-31 

 
– – – – 
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Dnr 434/06  042 
 

§ 745 Revisorernas bedömning avseende delårs-
rapport 2006, Sundsvall-Timrå Räddnings-
tjänstförbund 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår enligt finansutskottets förslag 
kommunfullmäktige besluta 
 
att lägga revisorernas utlåtande avseende delårsrapport per  

2006-08-31 för Sundsvall-Timrå Räddningstjänstförbund till 
handlingarna; samt 
 

att lägga delårsrapporten till handlingarna. 

Bakgrund 
Räddningstjänstförbundets revisorer har granskat förbundets delårs-
rapport per 2006-08-31. Revisorerna har upprättat ett utlåtande av-
seende delårsrapporten, som överlämnas till kommunfullmäktige i 
Sundsvall och Timrå.  
 
Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt 
med de mål för den ekonomiska förvaltningen som fullmäktige beslutat 
om i årsbudgeten och flerårsplanen. 
 
Räddningstjänstförbundets prognos för året pekar på ett positivt eko-
nomiskt resultat för 2006. Den uppföljning av verksamhetsplanen som 
redovisas i separat dokument pekar på att måluppfyllelsen enligt för-
bundet kommer att vara god för 2006 års verksamhet. 
 
Revisorerna bedömer att 
 
• resultatet i delårsrapporten är förenligt med räddningstjänst-

förbundets övergripande finansiella mål, ett resultat i balans. 
 
• avseende uppföljningen av verksamhetsplanen så konstaterar vi att 

de aktiviteter som planerats för året i huvudsak kommer att vara 
genomförda vilket bör innebära att måluppfyllelsen i dessa delar är 
god 
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Revisorerna rekommenderar att förbundet fortsatt driver ett utveck-
lingsarbete i syfte att utveckla de övergripande finansiella målen samt 
övergripande mål för verksamheten och uppföljningen av dessa i års-
redovisning och delårsrapport. 

Överläggning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 30 oktober 2006 noteras att 
Lars-Erik Nyberg (s), Fredd Sandberg (s), Per Wahlberg (m), Jan-Olof 
Tedebrand (mp), Agneta Eng (s), Lars Persson (fp), Jan Olov Sellén (c) 
och Göte Stenlund (fp) inte deltar i beslutet.  

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2006-10-16, § 189 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-10-06 
• Revisorerna för Sundsvall-Timrå Räddningstjänstförbunds skrivelse 

2006-10-05 med bilagorna 
o Öhrlings PWC AB:s Gransknings PM, delårsrapport 2006-08,  

2006-10-05 
o Revisorerna för Sundsvall-Timrå Räddningstjänstförbunds 

utlåtande avseende delårsrapporten 2006 
• Sundsvall-Timrå Räddningstjänstförbund – delårsrapport 2 2006 

per 2006-08-31 
 
– – – – 
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Dnr 433/06  045 
 

§ 746 Lån till Banverket 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för fortsatt 

beredning. 

Bakgrund 
Länsstyrelsen föreslår att Sundsvall, Timrå och Härnösands kommuner 
samt Landstinget Västernorrland, i ett avtal förbinder sig att till Ban-
verket låna ut tillsammans 4,0 mkr för utförande av förstudie för Ådals-
banan, delen Sundsvall-Härnösand. Avtalet innehåller uppgifter om att 
lånet är räntefritt, samt att återbetalning ska ske senast 2010-02-28, Ban-
verkets åtagande, samt styrgrupp för projektet. 
 
Sundsvalls kommuns andel av lånet år 514 500 kronor 2006 och 
1 543 500 kronor 2007, vilket tillsammans gör 2 058 000 kronor. 

Överläggning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 30 oktober 2006 yrkar Ewa 
Back (s) att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för fortsatt 
beredning. Hon hänvisar till skrivelse från kommunstyrelsekontoret den 
27 oktober 2006 där det bl.a. sägs att Banverket numera inte kan uttala 
sig om tidpunkt för återbetalning av lånet 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-10-27 (tilläggslistan) 
• Kommunstyrelsens protokoll 2006-10-16, § 192 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-10-05 
• Länsstyrelsens skrivelse 2006-09-26 
• Avtal mellan Banverket, Mellersta Banregionen och Sundsvalls 

kommun 
 
– – – – 
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Dnr 423/06  253 
 

§ 747 Överlåtelse av fastigheten Fors 4:19, Matfors 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 
 
att bemyndiga fastighetsnämnden sälja fastigheten Fors 4:19 för en 

köpeskilling om 880 000 kr och i övrigt i huvudsaklig överens-
stämmelse med upprättat förslag till köpekontrakt. 

Bakgrund 
Fastighetsnämnden föreslår att fastigheten Fors 4:19 säljs till Morgan 
Arnerstedt för en köpeskilling om 880 000 kronor. 

Överläggning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 30 oktober 2006 görs 
inlägg av Susanne Strömqvist (c) och Lars-Erik Nyberg (s). 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2006-10-16, § 194 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-10-03 
• Fastighetsnämndens protokoll 2006-09-27, § 93 
• Fastighetskontorets skrivelse 2006-09-19 med karta och 

köpekontrakt 
 
– – – – 
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Dnr 136/06  063 
 

§ 748 Överlåtelse av kommunens aktier i AB 
Indalslidens Turistanläggningar Vetten 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 
 
att Sundsvalls kommun utan vederlag skall överlåta sitt aktieinne-

hav i AB Indalslidens Turistanläggningar Vetten till den ideella 
föreningen Vetten Alpina; samt 
 

att uppdra åt kommunstyrelsen att senast den 31 december 2006 
verkställa överlåtelsen. 

 

Bakgrund 
Sundsvalls kommun äger 85 procent av aktierna i AB Indalslidens 
Turistanläggningar Vetten (bolaget). Aktierna har ett nominellt värde 
av 253 900 kr, men saknar bokfört värde i kommunen. Övriga aktier i 
bolaget ägs huvudsakligen av privatpersoner i Liden. Bolaget driver 
anläggning för utförsåkning på Vettaberget i Liden. Genom beslut i 
fullmäktige den 28 februari 2005, § 398, angående utredning om över-
flyttning av kultur- och fritidsanläggningar från kärnverksamheten till 
bolagskoncernen, uppdrogs åt kultur- och fritidsnämnden att utreda om 
överlåtande av kommunens ägande i bolaget till lokala företrädare i 
Liden. 
 
I beslut den 6 september 2006, § 87, har kultur- och fritidsnämnden 
förordat att kommunfullmäktige beslutar att överlåta kommunens 
aktieinnehav i bolaget till föreningen Vetten Alpina samt uppdragit åt 
kultur- och fritidsnämndens ordförande att, efter att kommunens aktier 
har överlåtits till föreningen, teckna avtal med föreningen om bidrag för 
driften av Vettabergets skidbacke. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2006-10-16, § 195 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-09-11 
• Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2006-09-06, § 87 
 
– – – – 
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Dnr 385/04  105 
 

§ 749 Informations- och kommunikationspolicy för 
Sundsvalls kommun 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 
 
att anta förslaget till ny Informations- och kommunikationspolicy 

för Sundsvalls kommun; samt 
 

att nytt informations- och kommunikationsdokument tas fram 
under arbetet med att skapa en informationsavdelning utifrån 
finansutskottets inriktningsbeslut gällande serviceutredningen. 

Bakgrund 
Kommunens nuvarande informationsplan antogs av kommunstyrelsen 
den 19 december 1995, dnr 704/95 105. 
 
Mot bakgrund av att sätten som  information lämnas på har förändrats 
sedan 1995 har en uppdaterad informations- och kommunikationspolicy 
framarbetats under 2004 och 2006. 
 
I arbetet med den nya policyn har informatörsnätverket varit engagerat 
och policyn har skickats på remiss till kommunens förvaltningar och 
bolag samt räddningstjänstförbundet. 
 
Kommunstyrelsekontoret föreslår att den uppdaterade policyn antas 
eftersom den nuvarande är från 1995. Samtidigt noteras att det pågår 
två projekt vilka kommer påverka policyns framtida utformning. Dels 
pågår ett projekt för att centralisera informationsfrågorna till en avdel-
ning. Dels pågår ett projekt om hur kommunens samtliga styrdokument 
ska utformas. Dessa projekt ska delredovisas under 2007. Det innebär 
att det alltså redan nu bör inledas ett arbete för att se över hur policyn 
ska utformas för att vara ett effektivt styrinstrument för den nya in-
formationsavdelningen och för kommunkoncernen i sin helhet. 
Kommunstyrelsekontoret föreslår därför att man i arbetet för att skapa 
en informationsavdelning även tar fram ett nytt styrdokument. Denna 
policy föreslås således endast gälla under en övergångsperiod. 
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Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2006-10-16, § 204 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-05-22, rev 2006-09-20 
• Informations- och kommunikationspolicy för Sundsvalls kommun – 

slutrapport maj 2006, daterad 2006-05-08, rev 2006-09-22 
 
– – – – 
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Dnr 204/06  214 
 

§ 750 Detaljplan för del av Njurunda Prästbol 1:103 
och 1:104, Heliås friskola 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 
 
att anta av stadsbyggnadskontoret upprättat förslag till detaljplan för 

del av Njurunda Prästbol 1:103 och 1:104, Heliås friskola; 
 

att uppdra till barn- och utbildningsnämnden att inom tillgängliga 
lokaler försöka finna bättre lösningar för skolornas användande av 
idrottslokaler i Njurunda samt att fortsatt bevaka frågan om behov 
av utbyggnad av idrottslokaler för skolverksamhet i Njurunda; 
samt 
 

att uppdra till kultur- och fritidsnämnden att inom sin pågående 
utredning analysera behovet av en större idrottshall i Njurunda. 

Bakgrund 
Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet för Heliås Utbildning 
AB för en tillbyggnad av befintlig skola. Skälet är att skolan behöver 
större och mer funktionella lokaler varför företaget i egen regi vill 
bygga ut framför allt gymnastiklokaler och laboratorielokaler. 
 
Kommunstyrelsekontoret har yttrat sig om detaljplanen 2006-01-20 och 
2006-04-24. 
 
Ärendet behandlades av kommunstyrelsen 2006-06-02 som då beslu-
tade att frågan om behov av ytterligare idrottslokaler i Njurunda skulle 
utredas. Kommunstyrelsen återremitterade därför ärendet för komplet-
tering med utlåtande från barn- och utbildningsförvaltningen, kultur- 
och fritidsförvaltningen och föreningslivet. 

Överläggning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 30 oktober 2006 yrkar Lars 
Persson (fp) bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2006-10-16, § 206 
• Synpunkter från barn- och utbildningskontoret 2006-10-09 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-10-09 med bilaga 

o Idrottshall i Njurunda, Heliås, 2006-10-09 
• Kultur & Fritids e-post 2006-10-02--2006-10-06 
• Utvecklingsutskottets protokoll 2006-09-26, § 136 
• Kommunstyrelsen 2006-06-02, § 142 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-09-11 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2006-08-30 
• Barn- och utbildningsförvaltningens yttrande 2006-08-28 
• Kultur & Fritids yttrande 2006-07-03 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-05-22 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2006-05-24, § 169 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2006-05-18 med antagande av 

detaljplan, upprättad 2005-10-10, ändrad 2006-03-13 
 
– – – – 
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Dnr 14/06  030 
 

§ 751 Svar på motion (v) om försök med arbetstids-
förkortningar 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att bordlägga ärendet till det sammanträde då kommunfullmäktige 

har att ta ställning till mål- och resursplan 2007-2009. 

Bakgrund 
Vänsterpartiet har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att 
kommunen inrättar försöksverksamhet med 3-3-modellen och 6 tim-
mars arbetsdag samt att försöksverksamheten görs tillräckligt omfat-
tande så att försöket kan utvärderas på ett riktigt sätt. 

Överläggning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 september 2006 
beslutade ledamöterna att bordlägga ärendet. 
 
Vid ärendets behandling i kommunfullmäktige den 30 oktober 2006 
yrkar Lars Hillerström (mp) att motionens intentioner tillgodoses 
genom det förslag till mål- och resursplan för 2007-2009 som s+v+mp 
har lagt fram och att motionen därmed skall anses vara besvarad. 
 
Lars Persson (fp) yrkar avslag på Lars Hillerströms yrkande och avslag 
på motionen. 
 
Eva Lohman (m), Reinhold Hellgren (c), Hans Brynielsson (kd) och 
Berit Andersson (kd) instämmer i Lars Perssons yrkande.  
 
Anita Bdioui (s) och Claes Stockhaus (v) yrkar bifall till Lars 
Hillerströms yrkande. 
 
Inlägg görs av Habib Effati (v), Martin Johansson (s) och Roger 
Johansson (s). 
 
Hans Lennart Wormbs (m) yrkar att ärendet bordläggs till dess att 
kommunfullmäktige har behandlat mål- och resursplan 2007-2009. 
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På förslag från presidiet beslutar ledamöterna att ajournera 
sammanträdet.  
 
När kommunfullmäktige återupptar sammanträdet yrkar Ewa Back (s) 
att ärendet bordläggs till det sammanträde där kommunfullmäktige 
behandlar mål- och resursplan 2007-2009. 
 
Lars Persson (fp), Eva Lohman (m) och Reinhold Hellgren (c) yrkar att 
motionen skall avslås. 
 
Ordföranden förklarar att han först kommer att ställa yrkandet om 
bordläggning mot yrkandet om att ärendet skall avgöras i dag och att 
om ärendet skall avgöras i dag kommer avslagsyrkandet att prövas. 
 
Ledamöterna godkänner propositionsordningen och beslutar därefter att 
bordlägga ärendet. 

Beslutsunderlag 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2006-09-25, § 728 
• Kommunstyrelsens protokoll 2006-09-11, § 176 
• Socialtjänstens skrivelse 2006-09-11  
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-09-05 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-06-26 
• Socialnämndens protokoll 2006-05-17, § 106 
• Socialtjänstens skrivelse 2006-03-31 
• Motion från vänsterpartiet (v) 2006-01-13 
 
– – – – 
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Dnr 13/06  030 
 

§ 752 Svar på motion (v) om informationsarbete – 
ett informationsblad som kortfattat beskriver 
vad man förväntar sig ska finnas på försko-
lorna 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 
 
att bifalla motionen. 

Bakgrund 
Vänsterpartiet föreslår i en motion att en informationsbroschyr tas fram 
till dem som börjar på dagis. I motionen yrkar vänsterpartiet att  
• Sundsvalls kommun i samråd med förskolorna tar fram ett informa-

tionsblad där man kortfattat beskriver vad man förväntar sig skall 
finnas. 

• Denna broschyr kan kompletteras med lokalt isticksblad från den 
aktuella förskolan. 

• Broschyren distribueras till föräldrarna i samband med antagnings-
beskedet. 

 
Barn- och utbildningsnämnden har tillstyrkt motionen.  
 
Då detta är en fråga som helt ligger inom barn- och utbildningsnämn-
dens ram har kommunstyrelsekontoret inget att tillföra ärendet. Konto-
ret föreslår att motionen ska bifallas. 

Överläggning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 september 2006 
beslutades att bordlägga ärendet.  
 
Vid ärendets behandling i kommunfullmäktige den 30 oktober 2006 
yrkar Claes Stockhaus (v) bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Lars Persson (fp), Eva Lohman (m), Reinhold Hellgren (c), Hans 
Brynielsson (kd) och Sven Bredberg (m) yrkar avslag på motionen. 
 
Ordföranden ställer de två yrkadena mot varandra och finner att 
ledamöterna beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag. 
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Beslutsunderlag 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2006-09-25, § 730 
• Kommunstyrelsens protokoll 2006-09-11, § 178 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-08-29 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2006-06-21, § 64 
• Barn- och utbildningskontorets skrivelse 2006-05-31 
• Motion från vänsterpartiet (v) 2006-01-13 
 
– – – – 
 

Ordförandens sign Justerandes sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

     
     

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

 2006-10-30 27 
 

 
Dnr 508/05  030 
 

§ 753 Svar på enskild motion från (fp), (c), (m) och 
(kd) om antalet ledamöter i socialnämnden 
och inrättande av ett äldrevårdsutskott 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar efter votering enligt kommunstyrelsens 
förslag 
 
att avslå yrkandet om att inrätta ett äldrevårdsutskott om fem 

ledamöter och fem ersättare; 
 

att avslå yrkandet om utarbetande av en delegationsordning enligt 
den modell som finns för IFU-utskottet; samt 
 

att antalet ledamöter i socialnämnden behålls oförändrat. 
 

Bakgrund 
Representanter för folkpartiet, centerpartiet, moderaterna och krist-
demokraterna yrkar i motionen: 
 
att ett äldrevårdsutskott om fem ledamöter och fem ersättare inrättas, 
 
att en delegationsordning enligt den modell som finns för IFU-utskottet utar-
betas och antas, 
 
att antalet ledamöter i socialnämnden behålls oförändrat. 
 
Inrättande av utskott och utarbetande av delegationsordning är frågor 
som ligger inom nämndernas ansvarsområden. Kommunstyrelsekonto-
ret har därför inget att tillföra om det. 
 
När det däremot gäller frågan om antalet ledamöter i socialnämnden är 
det en fråga för kommunfullmäktige. 
 
I samband med kommunfullmäktiges behandling av slutrapporten för 
översyn av den politiska styrningen den 24 april 2006, § 657 (dnr 
90/05 080), föreslogs att frågan om antalet ledamöter i socialnämnden 
skulle diskuteras i samband med handläggningen av denna motion. 
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Utifrån det förslaget beslutade kommunfullmäktige att tillsvidare hålla 
nämndsorganisationen oförändrad. 
 
Kommunstyrelsekontoret anser att frågan om antalet ledamöter i en 
nämnd är en politisk fråga och överlämnar därför till kommunstyrelsen 
att ta fram ett förslag till om antalet ledamöter i socialnämnden ska 
förändras, eller vara oförändrat. 

Överläggning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 september 2006 
beslutades att bordlägga ärendet. 
 
Vid ärendets behandling i kommunfullmäktige den 30 oktober 2006 
yrkar Lars Persson (fp) bifall till motionen.  
 
Lena Österlund (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Linnéa Kjellman (c), Eva Lohman (m) och Birgitta Rönnquist (kd) 
ansluter till Lars Perssons yrkande. 
 
Ordföranden ställer de två yrkadena mot varandra och finner att 
ledamöterna beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag. 
 
Votering begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande voterings-
proposition. Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag, röstar Ja, 
och den som vill bifalla motionen, röstar Nej. Vinner Nej har 
kommunfullmäktige beslutat att bifalla motionen. 
 
Resultatet blir 48 Ja och 32 Nej, en ledamot avstod, bilaga 2. 
Kommunfullmäktige har sålunda efter votering beslutat att bifalla 
kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2006-09-25, § 731 
• Kommunstyrelsens protokoll 2006-09-11, § 179 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-08-29 
• Socialnämndens protokoll 2006-05-17, § 107 
• Socialtjänstens yttrande 2006-03-28 
• Yttrande från folkpartiet (fp) 2006-02-14 
• Enskild motion från folkpartiet (fp), centerpartiet (c), moderaterna 

(m) och kristdemokraterna (kd) 2005-11-07 
 
– – – – 
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Dnr 59/06  030 
 

§ 754 Svar på motion (fp) om ”Inför en Läsa-skriva-
räkna-garanti i lågstadiet” 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 
 
att uppdra till barn- och utbildningsnämnden att presentera ett för-

slag till utformning av garanti med utgångspunkt i varje elevs 
rätt till erforderligt stöd i grundläggande färdigheter, så som 
läsa, skriva och räkna; samt 
 

att med det anse motionen besvarad. 

Bakgrund 
Folkpartiet liberalerna har i motion till kommunfullmäktige i Sunds-
valls kommun föreslagit att alla barn som har svårigheter i svenska och 
matematik ska garanteras extra stöd under de första skolåren. Barn- och 
utbildningsnämnden har fått motionen för yttrande. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har i sitt yttrande konstaterat att motio-
närens förslag överensstämmer med förvaltningens intentioner och 
lämnar det som svar på motionen. 

Överläggning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 30 oktober 2006 yrkar 
Pär Hammarberg (fp) bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2006-10-16, § 208 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-09-04 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2006-06-21, § 65 
• Barn- och utbildningskontorets skrivelse 2006-05-29 
• Motion från Folkpartiet Liberalerna (fp) 2006-01-25 
 
– – – – 
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Dnr 112/05  030 
 

§ 755 Utvärdering av försöket med särskilda bad-
tider för kvinnor 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 
 
att notera informationen.  

Bakgrund 
Centerpartiet föreslog i motion om inrättande av särskilda badtider för 
kvinnor bl. a. att det inrättas särskilda ”kvinnotider” vid kommunens 
bad och sporthallar, att det vid dessa tillfällen endast finns kvinnlig 
personal på plats, samt att en idrottslärare eller en skolsköterska kan 
komma och berätta om betydelsen av friskvård. 
 
Vid kommunfullmäktiges behandling av motionen den 28 november 
2005, § 545, beslutade kommunfullmäktige  
 
att en försöksverksamhet med särskilda badtider för kvinnor införs 

under sex månader på någon av kommunens badanläggningar; 
 

att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att ansvara för försöks-
verksamheten; 
 

att kultur- och fritidsnämnden till kommunfullmäktiges samman-
träde den 25 september 2006 redovisar en utvärdering av försö-
ket med särskilda kvinnotider; samt 
 

att därmed anse motionen besvarad. 
 
Särskilda badtider för kvinnor har funnits på Njurundahallen. Kultur- 
och fritidsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 6 september 
2006, § 90, att uppdra till Kultur & Fritid att fortsätta med badtider för 
kvinnor i Njurundahallen under säsongen 2006-2007 och återkomma 
till kultur- och fritidsnämnden med underlag för nytt beslut inför 
säsongen 2007-2008. 
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Överläggning 
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 16 oktober 2006 förklarade 
stadsjuristen att en utvärdering gjorts av försöket med särskilda 
badtider för kvinnor, något som inte framgick av de handlingar som 
fanns tillhanda vid finansutskottets sammanträde den 10 oktober 2006 
(i fullmäktigehandlingarna finns utvärderingen jämte statistik på 
sidorna 232-234). 
 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 30 oktober 2006 görs 
inlägg av Birgitta Sellén (c) och Lars Persson (fp) och kommentar 
lämnas av stadsjuristen. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2006-10-16, § 207 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-10-03 
• Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2006-09-06, § 90 
• Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2006-08-23, § 80 
• Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse 2006-08-16 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2005-11-28, § 545 
 
– – – – 
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Dnr 457/06  024 
 

§ 756 Arvode till gruppföreträdare för 
vänsterpartiet 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att arvodet på 60 % av grundbeloppet som gruppföreträdare för 

vänsterpartiet inte utgår till Habib Effati från och med den 1 
oktober 2006; samt 
 

att arvodet som gruppföreträdare för vänsterpartiet utgår med 30 % 
av grundbeloppet till vardera Kim G Ottosson och Claes 
Stockhaus från och med den 1 oktober 2006. 

 

Bakgrund 
Arvodeskommittén har i skrivelse lämnat förslag om hur 
gruppledararvodet för vänsterpartiet skall fördelas efter den 1 oktober 
2006. 

Överläggning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 30 oktober 2006 görs 
inlägg av Habib Effati (v).  

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2006-10-16, § 209 
• Arvodeskommitténs protokoll 2006-10-04, § 3 
• Arvodeskommitténs skrivelse som inte är daterad 
 
– – – – 
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Dnr 69/06  102 
 

§ 757 Valärenden 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att till nya ledamöter i kommunfullmäktiges presidiekonferens 

efter Habib Effati (v) från och med den 1 oktober 2006 och för 
återstående del av valperioden utse Kim G Ottosson (v) och 
Claes Stockhaus (v); samt 
 

att förlänga mandattiden för befintliga ledamöter och ersättare i 
kommunstyrelsen samt uppdraget som ordförande och vice 
ordförande i kommunstyrelsen från att löpa ut den 31 oktober 
2006 till att löpa ut vid det fullmäktigesammanträde då val av 
styrelse kommer att förrättas nästa gång. 

Bakgrund 
Vänsterpartiet har anmält att Kim G Ottosson och Claes Stockhaus från 
och med den 1 oktober 2006 är nya gruppledare för vänsterpartiet efter 
Habib Effati.  
 
Det noteras att vid kommunfullmäktiges val av kommunstyrelse den 4 
november 2002, § 6, fastställdes mandattiden för kommunstyrelsens 
ledamöter och ersättare till att löpa ut den 31 oktober 2006. Mandat-
tiden skulle rätteligen, i enlighet med 6 kap. 12 § andra stycket 
kommunallagen (1991:900), ha bestämts till att löpa intill det samman-
träde då val av styrelse förrättas nästa gång. Kommunstyrelsens 
ledamöter och ersättare för mandatperioden 2006 – 2010 kommer i 
enlighet med nämnda bestämmelse att utses genom beslut vid det 
nyvalda fullmäktiges första sammanträde den 6 november 2006. Mot 
bakgrund av detta fordras att mandattiden för befintliga ledamöter och 
ersättare i kommunstyrelsen samt uppdraget som ordförande respektive 
vice ordförande i kommunstyrelsen förlängs intill det fullmäktige-
sammanträde då val av styrelse kommer att förrättas nästa gång. 

Beslutsunderlag 
Presidiekonferensens skrivelse 2006-10-30 
 
– – – – 
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Dnr 323/06  031 
 

§ 758 Svar av barn- och utbildningsnämndens 
ordförande Leif Nilsson (s) på en inter-
pellation från Ingeborg Wiksten (fp) om hur 
skolan hanterar barn med särskilda behov 

 
Med kommunfullmäktiges medgivande framställer Ingeborg Wiksten 
(fp) den 25 september 2006 en interpellation till barn- och utbildnings-
nämndens ordförande Leif Nilsson (s) om hur skolan hanterar barn med 
särskilda behov. 
 
Efter inlägg av interpellanten och svarande förklaras interpellations-
debatten vara avslutad. 
 
– – – – 
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Dnr 417/06  031 
 

§ 759 Svar av barn- och utbildningsnämndens 
ordförande Leif Nilsson (s) på en inter-
pellation från Maria Lilja (fp) om hur 
skolmaten ska räcka till 

 
Med kommunfullmäktiges medgivande framställer Maria Lilja (fp) den 
30 oktober 2006 en interpellation till barn- och utbildningsnämndens 
ordförande Leif Nilsson (s) om hur skolmaten ska räcka till. 
 
Efter inlägg av interpellanten och svarande förklaras 
interpellationsdebatten vara avslutad. 
 
– – – – 
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Dnr 460/06  031 
 

§ 760 Interpellation till socialnämndens ordförande 
Martin Johansson (s) från Mésud Shakely (fp) 
om den alarmerande drogsituationen i 
Sundsvall 

Med kommunfullmäktiges medgivande framställer Mésud Shakely (fp) 
den 30 oktober 2006 en interpellation till socialnämndens ordförande 
Martin Johansson (s) om den alarmerande drogsituationen i Sundsvall. 
 
Socialnämndens ordförande Martin Johansson (s) meddelar att social-
nämndens vice ordförande (s) kommer att besvara interpellationen vid 
ett kommande sammanträde. 
 
– – – – 
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§ 761 Avslutning 
 
Margareta Johansson (s) tackar för sin tid i kommunfullmäktige genom 
att framföra en dikt hon skrivit. 
 
– – – – 
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§ 762 Avslutning av mandatperioden 2002-2006 
 
Kommunfullmäktiges ordförande Fredd Sandberg (s) anför: 
 
Fullmäktigekamrater och övriga närvarande 
 
Sammanträdet idag är det sista under innevarande mandatperiod. För 
många innebär detta ett uppbrott från ett mångårigt kommunalpolitiskt 
arbete. Ett uppbrott som jag tror för de flesta av er känns en smula 
vemodigt. 
 
Att få vara med och utforma vårt Sundsvall till en stad där människor 
trivs och som de kan känna stolthet över ser jag nämligen som ett 
avundsvärt privilegium. Och detta kan jag säga trots att mandat 
perioden har inneburit en hård tid av ekonomisk åtstramning. Detta 
frestar på det politiska uppdraget, det är inte alltid så enkelt att 
försvara de olika politiska beslut som på olika sätt förändrar vardagen 
för medborgarna och vår personal. 
 
Men, en ekonomi i balans är en förutsättning för att vi ska kunna uppnå 
de högt ställda förväntningarna som vi och våra väljare har på det 
politiska systemet. 
 
Glädjeämnen finns det gott om under mandatperioden. Vi blir fler, 
dryga nittiofyratusen nu, och vi kan se i våra lokaltidningar att det föds 
många nya Sundsvallsbor. Handeln expanderar både i Birsta och i 
stadskärnan. IKEA:s nybygge har satt fart på hela Birstaområdet, nya 
avfarter har tagits i bruk. Även inne i centrala Sundsvall ser vi flera 
nya etableringar. 
 
Korstaverkets om och tillbyggnad är i stort klar och denna investering 
kommer med all sannolikhet att framstå som framsynt och kommer att 
var en tillgång för Sundsvall under många år. Efterfrågan på bostäder 
ökar, och då är det särskilt glädjande att smålandsvillan valde att 
etablera sig i Sundsvall. 
 
I fullmäktigearbetet vill jag gärna framhålla presidiekonferensens 
betydelse när det gäller att planera sammanträdena. Vi har under 
mandatperioden haft flera temadiskussioner, övervikt hos barn, 
Brågruppens arbete, utfrågning av förvaltnings och bolagschefer, 
företagarfrågor som resulterade i att hela fullmäktigegruppen var ute 
på studiebesök på olika företag. 
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Jag vill även passa på att nämna att kommunfullmäktige har haft 
utomordentlig god hjälp av våra revisorer när det gäller hur 
nämnderna fullgör sina uppgifter. 
 
Ärade ledamöter. 
 
De som nu åtnjuter medborgarnas förtroende genom att de valts till 
fullmäktige för den nya mandatperioden 2006-2010 skall inte bara 
känna stolthet över detta, utan också veta att de på ett reellt sätt kan 
verka i ett starkt fullmäktige för ett framgångsrikt Sundsvall. 
 
Under mandatperioden har 27 ledamöter avgått. Möjligen är det så att 
det är svårare att kombinera familjeliv, arbete och fritidspolitiskt 
engagemang. Detta är i så fall allvarligt för demokratin och jag avser 
att detta skall vara ett tema för ett kommande fullmäktigesammanträde. 
 
Idag avgår inte mindre än 23 ordinarie ledamöter och 28 ersättare. 
Det är självfallet inte möjligt att i en kort sammanfattning redovisa de 
insatser för kommunen som nu avgående ledamöter gjort, annat än att 
det är mycket kompetens son nu lämnar fullmäktige. Jag vill dock 
särskilt framhålla tre starka kvinnor. Margareta Johansson som blev 
ledamot redan 1980, har sedan haft en rad olika ordförandeuppdrag 
särskilt inom kultursektorn. Margareta har även under ett par perioder 
varit gruppledare för (s) vilket inte är det enklaste uppdraget i världen. 
Birgitta Sellén (c) ledamot sedan 1988 riksdagsledamot och nu även 
vice talman, Gunilla Wahlén (v) ersättare redan 1985 och nu även hon 
riksdagsledamot. 
 
Från fullmäktige får jag framföra ett varmt tack till alla dem som nu 
avgår och även till de ersättare som beredvilligt funnits till hands för 
att ta del i fullmäktigearbetet och tjänstgöra när så varit påkallat. 
 
Ett alldeles särskilt tack till de tjänstemän som biträder oss här i 
fullmäktigesalen. 
 
Från fullmäktige vill vi gärna överlämna filmen om Sundsvallsbranden 
till er alla, som ett tack, men även som ett bevis på uppskattning för ett 
väl utfört arbete under perioden. 
 
Alla är ni delaktiga i Sundsvalls politiska historia. Med dessa ord 
sätter jag punkt för mandatperioden 2002-2006. 
 
--- 
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Hans Lennart Wormbs (m) tackar ordföranden för mandatperioden 
2002-2006 och hans sätt att sköta uppdraget som kommunfullmäktiges 
ordförande. 
 
– – – – 
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