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Tid 
Ajournering 

Kl. 13.00 – 17.45  
Kl. 15.00 – 15.20 

Plats Kommunfullmäktigesalen i kommunhuset, Norrmalmsgatan 4 

Beslutande Närvarande ledamöter och ersättare enligt bilaga 1 

Sekreterare Christel Öhgren 

Justeras 2009-02-02 

  

  

Underskrifter Marianne Sjöblom Christel Öhgren 
 ordförande sekreterare 

  

  

 Kjell Andersson Sven Bredberg 
 Justerare Justerare 

  

Protokollet omfattar §§ 482 - 499 
 

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

Kommunfullmäktige 
 
Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum 

2009-01-26 2009-02-02 2009-02-03 
Protokollet finns tillgängligt på Internet (www.sundsvall.se) eller hos 

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

2009-02-27  Christel Öhgren 
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§ 482 Justering 

Att jämte ordföranden Marianne Sjöblom eller 1:e vice ordföranden 
Rodney Engström eller 2:e vice ordföranden João Pinheiro justera 
dagens protokoll, utses Kjell Andersson och Sven Bredberg med 
Mathias Rex och Sigge Godin som ersättare. 
 
– – – – 
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Dnr 424/08  006 
 

§ 483 Information om Webb-TV 
 
Dagens kommunfullmäktigesammanträde är det första som sänds via 
webb-TV. Med anledning av detta ger kommunsekreteraren en kort 
information om teknik och övriga villkor, som till exempel ansvarig 
utgivare. 
 

– – – – 
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Dnr 41/09  105 
 

§ 484 Information från kommundirektören 
Kommundirektören informerar om följande aktuella frågor:  

Kultur- och teaterhus 
• Varför utveckla Sundsvalls stadskärna? 
• Varför placera kultur- och teaterhuset vid Kulturmagasinet? 
• Varför behövs ett nytt kultur- och teaterhus? 
• Varför samarbeta med Steen & Ström? 
• Vilka risker finns i projektet? 
• Vad kostar projektet Sundsvalls skattebetalare? 
• Vad händer just nu i projektet? 
 

Vårens arbete med Mål och resursplan 2010-2012 
• Information om tidsplan för vårens arbete 
 
– – – – 
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Dnr 17/09  032 
 

§ 485 Allmänhetens frågestund 
Ordföranden informerar om att två frågor från allmänheten har lämnats 
in till dagens sammanträde. Ställs inte frågorna till någon särskild 
ledamot i fullmäktige, kommer svar att lämnas av den ledamot som 
presidiet finner lämplig. 
 
• Tänker kommunfullmäktige fatta beslut om att införa ”talarens 

hörna” (där medborgare får tala fritt i mikrofon från scen) 1 gång i 
månaden, vintertid inne på Kulturmagasinet och sommartid från 
scenen på Gustav Adolf torg? 

Marianne Sjöblom, kommunfullmäktiges ordförande svarar att Demo-
kratiberedningen arbetar med olika idéer hur den nyinrättade 
kommunhörnan kan utvecklas i syfte att underlätta kontakterna med 
medborgarna.  
 
Beträffande fråga två så påpekar ordföranden att frågan inte är ställd till 
kommunfullmäktige, men hon läser upp den och föreslår frågeställarna 
att vända sig till Sundsvall Arena AB, som är ansvariga för byggandet 
av Äventyrsbadet, för att få svar på sin fråga. 
• Tänker fastighetsnämnden fatta beslut om att installera en hiss i 

äventyrsbadet vid sporthallen så att funktionshindrade kan använda 
alla vatten rutschkanor inne i äventyrsbadet? 

 
Båda frågorna har ställts av Anders Eriksson och B-O Löwenstein. 
 
Ordföranden konstaterar därefter att det inte finns fler frågor från 
allmänheten. 
 
– – – – 
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Dnr 18/09  032 
 

§ 486 Korta frågor - korta svar 
 
• Birgitta Rönnquist (KD) frågar om det inför webb-TV sändningarna 

har satts upp information om dessa utanför kommunfullmäktige-
salen. Med tanke på medborgare som inte vill synas på bild av olika 
skäl, till exempel skyddad identitet. 

Johan Forssell, kommunsekretare svara att det inför dagens samman-
träde inte satts upp någon information, men att det naturligtvis ska 
finnas information utanför sammanträdessalen till nästa sammanträde.  
 
• Hans Forsberg Svensson (C) efterfrågar en lägesrapport beträffande 

medborgarpanelen. 
Peder Björk (S), kommunstyrelsens vice ordförande svarar att den 
andra frågeomgången, som skickas ut under februari, blir en uppfölj-
ning av synpunkter från medborgarundersökningen, som Sundsvalls 
kommun genomför vart annat år. Fokus kommer att ligga på inflytande 
och demokrati. Intresset för medborgarpanelen är stort och i nuläget 
består panelen av drygt 600 personer. 
 
• Linnéa Kjellman (C) frågar, som uppföljning av tidigare ställd fråga 

till barn- och utbildningsnämndens ordförande samt skoldirektören, 
om stadsbyggnadskontoret fått information om trafiksituationen 
kring Matfors skola och om stadsbyggnadsnämndens ordförande 
kan ge något svar. 

Leif Nilsson (S), stadsbyggnadsnämndens ordförande svarar nej. 
Linnéa Kjellman replikerar att hon förväntar sig svar vid nästa 
kommunfullmäktigesammanträde, vilket Leif Nilsson bekräftar. 
 
• Roland Grafström (S) frågar, var i regeringen som beslutet om 

regionfrågan ligger. 
Magnus Sjödin (M), gruppledare svarar att det pågår diskussioner 
mellan partiledarna, men att han inte vet när svar kommer. 
 
• Stefan Alm (M) frågar hur majoriteten har verkat i frågan om 

nedläggningar av vårdcentraler, ur ett kommunperspektiv. 
Frågan lämnas obesvarad. 
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• Martin Johansson (S), barn- och utbildningsnämndens ordförande 

lämnar svar till Maria Lilja (FP) på fråga om romska barns situation 
som ställts vid tidigare fullmäktigesammanträde.  

Sundsvalls kommun har idag 71 romska barn som får modersmåls-
undervisning. Nacksta skola, har även under en treårsperiod haft en 
romsk man anställd för att förbättra kunskaper om den romska kulturen 
och underlätta kontakten med föräldrar. 
 
– – – – 
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§ 487 Allmänpolitisk debatt 
Ordförande meddelar att i enlighet med fullmäktiges arbetsschema 
inleds dagens sammanträde med en allmänpolitisk debatt. 
 
Enligt överenskommelse kommer ordet att lämnas till föranmälda 
partirepresentanter enligt följande. Socialdemokraterna inleder med 10 
minuter därefter följer Vänsterpartiet, Miljöparitet, Moderaterna, Folk-
partiet, Centerparitet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna, 
som vardera får 5 minuter. Därpå vidtar den allmänna debatten då ordet 
begärs på vanligt sätt, med två minuter per inlägg med maximalt två 
replikomgångar á två minuter.  

Inledande inlägg 
Anita Bdioui (S) inleder dagens allmänpolitiska debatt därefter följer 
inlägg av Kim G Ottosson (V), Ingrid Möller (MP), Magnus Sjödin 
(M), Lars Persson (FP), Reinhold Hellgren (C), Hans Brynielsson (KD) 
och Johnny Skalin (SD). 

Allmän debatt 
I den efterföljande debatten görs inlägg av följande ledamöter: 
 
Jan-Olof Lampinen (S) 
 
Lena Österlund (S), replikskifte med Lars Persson (FP) 
 
Kim G Ottosson (V) 
 
Börje Bergström (S) 
 
Lars Persson (FP) 
 
Habib Effati (  ) 
 
Per Wahlberg (M) 
 
Bertil Hörnqvist (KD) 
 
Magnus Sjödin (M) 
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K Lennart Andersson (S) 
 
João Pinheiro (S), replikskifte med Magnus Sjödin (M), Lars Persson 
(FP) och Lena Österlund (S) 
 
Leif Nilsson (S) 
 
Sammanträdet ajourneras klockan 15.00 – 15.20. 
 
Då handläggningen återupptas fortsätter debatten med inlägg av: 
 
Berit Andersson (KD) 
 
Jan-Olof Lampinen (S), replikskifte med Per Wahlberg (M) 
 
Sverker Ottosson (MP), replikskifte med Magnus Sjödin (M) 
 
Mats Mehlin (C) 
 
Anette D Martins (C), replikskifte med Johnny Skalin (SD)  
 
Anita Bdioui (S) 
 
Kjell Bergqvist (C) 
 
Eva Lohman (M) 
 
Börje Bergström (S), replikskifte med Lars Persson (FP) och Per 
Wahlberg (M) 
 
Johnny Skalin (SD), replik Kim G Ottosson (V) 
 
Olle Åkerlund (S), replikskifte med Kjell Bergqvist (C)  
 
Martin Johansson (S), replikskifte med Magnus Sjödin (M) 
 
Lena Österlund (S) 
 
Stefan Alm (M), replikskifte med João Pinheiro (S), Lena Österlund (S) 
och Ingrid Möller (MP) 
 
Kim G Ottosson (V) 
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Peder Björk (S), replikskifte med Magnus Sjödin (M), Mats Mehlin (C) 
och Martin Johansson (S) 
 
Klockan 16.45 förklarar ordföranden att den allmänpolitiska debatten, 
som inleddes klockan 13.35, är avslutad. 
 
– – – – 
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Dnr 2/09  102 
 

§ 488 Valärenden 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 

att anteckna att förslag till ersättare för ombud i Kommunförbundet 
Västernorrland (Länsförbund) efter Hans Lennart Wormbs (M) 
för återstående del av valperioden lämnas senare; 

  
att anteckna att förslag till ny ersättare i fastighetsnämnden efter 

Johnny Nyman (FP) för återstående del av valperioden lämnas 
senare; 

  
att till ny ledamot i miljönämnden efter Åsa Ulander (S) för åter-

stående del av valperioden utse nuvarande ersättaren Berit Olsson 
(S), Högomsvägen 22, 857 40 Sundsvall;  

  
att till ny ersättare i miljönämnden efter Berit Olsson (S) för 

återstående del av valperioden utse Peter Wiklund (S), 
Lördagsvägen 11, 863 34 Sundsbruk; 

  
att anteckna att förslag till ny ersättare i kommunens handikappråd 

efter Linda Gidlund (C) för återstående del av valperioden lämnas 
senare; 

  
att till ny ledamot i demokratiberedningen efter Jan-Erik Lindblom 

(MP) för återstående del av valperioden utse Lena Schölander 
(MP), Västergatan 24 A, 856 42 Sundsvall; 

  
att till ny ersättare i socialnämnden efter Jan-Erik Lindblom (MP) 

för återstående del av valperioden utse Bengt Nilsson (MP), 
Gränsgatan 7, 852 38 Sundsvall; 

  
att till ny ersättare i Sundsvalls Sjöfolksstiftelse efter Kjell Persson 

(S) för återstående del av valperioden utse Åke Sundström (S), 
Bergsgatan 9, 852 36 Sundsvall;  

  
att bifalla K Lennart Anderssons (S) avsägelse av uppdraget som 

ledamot i kommunfullmäktige; 
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att hos länsstyrelsen hemställa om röstsammanräkning för att utse ny 

ledamot i kommunfullmäktiges 3:e valkrets för Arbetarepartiet-
Socialdemokraterna; 

  
att bifalla K Lennart Anderssons (S) avsägelse av uppdragen fr.o.m. 

31 januari 2009 som ordförande och ledamot i fastighets-
nämnden, ordförande och ledamot i Räddningstjänstförbundet, 
ombud i Kommunförbundet Västernorrland, ersättare i 
kommunstyrelsen, ersättare i Kommunala pensionärsrådet; 

  
att till ny ordförande och ledamot i fastighetsnämnden efter K 

Lennart Andersson (S) fr.o.m. 31 januari 2009 för återstående del 
av valperioden utse Bodil Hansson (S), Mogatan 61 B, 854 60 
Sundsvall; 

  
att till ny ordförande och ledamot i Räddningstjänstförbundet efter K 

Lennart Andersson (S) fr.o.m. 31 januari 2009 för återstående del 
av valperioden utse Bodil Hansson (S), Mogatan 61 B, 854 60 
Sundsvall; 

  
att till nytt ombud i Kommunförbundet Västernorrland efter K 

Lennart Andersson (S) fr.o.m. 31 januari 2009 för återstående del 
av valperioden utse Bodil Hansson (S), Mogatan 61 B, 854 60 
Sundsvall; 

  
att till ny ersättare i kommunstyrelsen efter K Lennart Andersson (S) 

fr.o.m. 31 januari 2009 för återstående del av valperioden utse 
Bodil Hansson (S), Mogatan 61 B, 854 60 Sundsvall; 

  
att till ny ersättare i Kommunala pensionärsrådet efter K Lennart 

Andersson (S) fr.o.m. 31 januari 2009 för återstående del av 
valperioden utse Bodil Hansson (S), Mogatan 61 B, 854 60 
Sundsvall; 

  
att bifalla Naima Tarhis (M) avsägelse av uppdraget som ledamot i 

kommunfullmäktige; 
  
att hos länsstyrelsen hemställa om röstsammanräkning för att utse ny 

ledamot i kommunfullmäktiges 3:e valkrets för Moderata 
samlingspartiet; 

  
att bifalla Anna Åslins, f d Bjarbys (FP) avsägelse av uppdraget som 

nämndeman i Sundsvalls Tingsrätt; 
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att anteckna att förslag till ny nämndeman i Sundsvalls Tingsrätt 

efter Anna Åslin, f d Bjarby (FP) för återstående del av 
valperioden lämnas senare; 

  
att bifalla Jenny Sjödins (FP) avsägelse av uppdraget som ersättare i 

kommunfullmäktige; 
  
att hos länsstyrelsen hemställa om röstsammanräkning för att utse ny 

ersättare i kommunfullmäktiges 3:e valkrets för Folkpartiet 
Liberalerna; 

  
att bifalla Mari Marells (S) avsägelse av uppdraget som ersättare i 

socialnämnden; 
  
att till ny ersättare i socialnämnden efter Mari Marell (S) för åter-

stående del av valperioden utse Karolina Jönsson (S), Gudmunds-
byn 120, 857 51 Sundsvall; 

  
att bifalla Fredrik Norbergs (M) avsägelse av uppdraget som er-

sättare i kommunfullmäktige; samt 
  
att hos länsstyrelsen hemställa om röstsammanräkning för att utse ny 

ersättare i kommunfullmäktiges 3:e valkrets för Moderata 
samlingspartiet. 

  

Bakgrund 
Hans Lennart Wormbs (M) avled 2008-07-07 och hans uppdrag som 
ersättare för ombud i Kommunförbundet Västernorrland (Länsförbund) 
befriades av kommunfullmäktige 2008-09-29 § 398 b. 
 
Johnny Nyman (FP) befriades av kommunfullmäktige 2008-10-27  
§ 423 från uppdraget som ersättare i fastighetsnämnden. 
 
Åsa Ulander (S) befriades av kommunfullmäktige 2008-11-24 § 446 
från uppdraget som ledamot i miljönämnden. 
 
Linda Gidlund (C) befriades av kommunfullmäktige 2008-11-24 § 
446 från uppdraget som ersättare i kommunens handikappråd. 
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Jan-Erik Lindblom (MP) befriades av kommunfullmäktige  
2008-12-15 § 462 från uppdragen som ledamot i demokratiberedningen 
och socialnämndens individ- och familjeutskott samt ersättare i social-
nämnden. 
 
Kjell Persson (S) har avlidit och fyllnadsval måste därför göras när det 
gäller ersättare till Sundsvalls Sjöfolksstiftelse. 
 
K Lennart Andersson (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i 
kommunfullmäktige samt övriga uppdrag fr.o.m. 31 januari 2009 som 
ordförande och ledamot i fastighetsnämnden, ordförande och ledamot i 
Räddningstjänstförbundet, ombud i Kommunförbundet Västernorrland, 
ersättare i kommunstyrelsen, ersättare i Kommunala pensionärsrådet. 
 
Naima Tarhi (M) har avsagt sig uppdraget som ledamot i kommun-
fullmäktige. 
 
Anna Åslin, f d Bjarby (FP) har avsagt sig uppdraget som nämnde-
man i Sundsvalls Tingsrätt. 
 
Jenny Sjödin (FP) har avsagt sig uppdraget som ersättare i kommun-
fullmäktige. 
 
Mari Marell (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i social-
nämnden. 
 
Fredrik Norberg (M) har avsagt sig uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige. 

Överläggning 
Ordföranden förklarar att sjunde att-satsen i förslaget stryks eftersom 
val till socialnämndens individ- och familjeutskott förrättas av social-
nämnden. 
 
Kjell Andersson (S) föreslår följande: 
• Tidigare ersättaren Berit Olsson (S) till ordinarie ledamot i miljö-

nämnden och Peter Wiklund (S) till ny ersättare i miljönämnden. 
• Åke Sundström (S) till ny ersättare i Sundsvalls Sjöfolksstiftelse. 
• Bodil Hansson (S) till följande uppdrag: ordförande och ledamot i 

fastighetsnämnden, ordförande och ledamot i Räddningstjänst-
förbundet, ombud i Kommunförbundet Västernorrland, ersättare i 
kommunstyrelsen, ersättare i Kommunala pensionärsrådet 
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Han yrkar även bifall till övriga att-satser. 
 
Ordföranden förklarar att det finns ett förslag till beslut, detta blir också 
fullmäktiges beslut. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-01-26 

 
– – – – 
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Dnr 476/08  045 
 

§ 489 Nya lagregler om ränteavdragsbegränsningar 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bevilja kommunal borgen för extern refinansiering av Stads-

backen AB med högst 580 Mkr; 
  
att ovanstående borgensåtagande beviljas med undantag från regler 

i gällande finanspolicy; 
  
att uppdra åt kommunstyrelsen att föreslå erforderliga ändringar i 

finanspolicyn med tillhörande tillämpningsanvisningar; 
  
att internbanken bemyndigas införa borgensavgift och lånerams-

avgifter motsvarande internbanksmarginalen för det lån som ska 
finansieras externt. 

Bakgrund 
Riksdagen beslutade 2008-12-10 om ny lag om ränteavdragsbegräns-
ningar i enlighet med proposition 2008/09:65. Från och med 2009 ska 
avdrag inte medges för räntor på skulder som kommunägda moder-
bolag har till sina ägarkommuner för köp av aktier. 
 
Förslaget innebär begränsningar för kommunala moderbolag i rätten att 
göra avdrag för räntekostnader som betalas till kommunen. Utifrån lag-
förslaget måste de kommunala moderbolag som har lånat av sin 
kommun för att förvärva aktier refinansiera moderbolaget, d.v.s. vidta 
åtgärder för att ersätta de interna lånen med externa lån. 
 
Följder av förslaget blir också att revidering måste göras av gällande 
finanspolicy samt att internbanken bemyndigas att införa avgifter för 
borgensåtagande samt låneramar på koncernens övriga lån. 

Överläggning 
Ekonomidirektören lämnar en kort information om ärendet. 
 
Lars Persson (FP) yrkar bifall till förslaget.  
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Ordföranden förklarar att det finns ett förslag till beslut, detta blir också 
fullmäktiges beslut. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2009-01-13 § 529 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-01-13 
• Finansutskottets protokoll 2008-12-16 § 511 

 
– – – – 
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Dnr 320/07  040 
 

§ 490 Strategi för statliga infrastrukturinvesteringar 
i Sundsvallsregionen 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta föreslagen strategi för statliga infrastrukturinvesteringar i 

Sundsvallsregionen; 
  
att uppdra åt kommunstyrelsekontoret att, i samråd med berörda 

parter, återkomma till kommunstyrelsen med en åtgärdsplan 
baserad på strategin; samt 

  
att återrapportering ska ske till kommunfullmäktige minst en gång 

per år. 

Bakgrund 
I samband med beslut om mål- och resursplan för 2008 med plan för 
2009-2010 beslutade kommunfullmäktige om särskilda uppdrag. Detta 
avser uppdrag nr KS5: Arbeta fram en strategi för arbetet för statliga 
infrastrukturinvesteringar i Sundsvallsregionen. 
 
Sundsvallsregionen är med sina ca 200 000 invånare Norrlands största 
region, och Sundsvall är den kommun i regionen som har högst nettoin-
pendling (3 000 st) samt störst befolkning (95 000 invånare). Samman-
lagt finns i regionen företag inom över 500 branscher. För en fortsatt 
tillväxt i regionen krävs dock att investeringar i infrastruktur genomförs 
samt att kollektivtrafiken utvecklas. 
 
Det övergripande syftet med strategin är att säkerställa att samtliga 
aktörer inom Sundsvallsregionen under perioden 2009 till 2021 
samfällt verkar för att säkerställa att regionen upplevs som en attraktiv 
region med goda förutsättningar för människor och företag att bo och 
verka i, och att den därmed ges förutsättningar att även framgent utgöra 
en kraftfull tillväxtmotor i Norrland. 
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Överläggning 
Lars Persson (FP) yrkar att ordet Tunadal stryks ur första punkten i 
texten Mål logistiknav: Godstransporter (Texten får då lydelsen: 
Kombiterminal i Sundsvalls hamn). I övrigt yrkar han bifall till 
förslaget. 
 
Johnny Skalin (SD) yrkar om tillägg av att-sats med följande innebörd: 
att uppdra åt kommunstyrelsekontoret att utgå från att den planerade 
åtgärdsplanen inte ska bygga på kommunal medfinansiering. 
 
Ordföranden meddelar att hon anser att Johnny Skalins yrkanden 
innebär att ett nytt ärende väcks, varför hon i enlighet med 
bestämmelserna i 5 kap 45 § Kommunallagen vägrar lägga fram 
förslaget till beslut. 
 
Johnny Skalin (SD) yrkar då på återremiss. 
 
Leif Nilsson (S) och Magnus Sjödin (M) yrkar bifall till kommun-
styrelsens förslag samt avslag på Lars Perssons och Johnny Skalins 
yrkanden. 
 
Ordföranden ställer först proposition på det formella yrkandet, ska 
ärendet avgöras idag eller återremitteras, och finner att kommun-
fullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag.  
 
Därefter ställer hon proposition på Leif Nilsson m fl yrkande, dvs bifall 
till kommunstyrelsens förslag och Lars Perssons yrkande, dvs att stryka 
ordet Tunadal ur texten, och finner att kommunfullmäktige beslutar 
enligt Leif Nilsson m fl yrkande. 

Reservation 
Mot beslutet reserverar sig samtliga ledamöter från Sverigedemo-
kraterna, nämligen Johnny Skalin och Jan Björnefax, samt Folkpartiet, 
nämligen Lars Persson, Sigge Godin, Arne Engholm, Ingeborg 
Wiksten, Berivan Mohammed och Maria Lilja. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2009-01-12 § 592 
• Kommunstyrelse- och stadsbyggnadskontorets skrivelse 

2008-12-02 
 
– – – – 
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Dnr 359/08  030 
 

§ 491 Hantering av motioner 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa riktlinjer för hantering av motioner enligt förslaget; 
  
att fastställa mall för motioner enligt förslaget. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade 2008-10-13 § 519 att uppdra till 
samordningsutskottet att ta fram ett förslag på hantering av motioner. 
Detta då det vid diskussioner inom kommunstyrelsen har framkommit 
åtskilliga synpunkter på nuvarande hantering. Ett förslag har därefter 
utarbetats av kommunstyrelsekontorets kansli och juridiska enhet. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2009-01-12 § 593 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelser 2008-12-01 och 2009-01-05 
• Mall för motioner 
 
– – – – 
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Dnr 404/08  252 
 

§ 492 Förvärv av fastigheterna Alnö-Bölen 1:80 och 
1:81 för förskoleverksamhet 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bemyndiga fastighetsnämnden förvärva fastigheterna Alnö-

Bölen 1:80 och 1:81 för 4 500 000 kronor och i övrigt på villkor 
i huvudsak i överensstämmelse med bifogat köpeavtal; samt 

  
att fastighetsnämnden disponerar 4 500 000 kronor ur sitt anslag för 

förvaltningsfastigheter i investeringsbudget 2009. 

Bakgrund 
Behovet av förskoleplatser på Alnö är stort. För att kommunen ska 
klara sitt uppdrag att möta behovet våren 2009 måste 80-100 nya 
platser skapas.  
 
Kostnaden för en nybyggnation av en förskola beräknas uppgå till ca 4-
5 miljoner kronor per avdelning, och ett nybygge kan tidigast vara klar 
om 1,5 år. Barn- och utbildningsförvaltningen har tittat på alternativa 
lösningar och kommit fram till att fastigheten Alnö-Bölen 1:80, 1:81, 
benämnt Villa Strand, skulle vara lämplig för 2,5 förskoleavdelningar. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2009-01-12 § 595 
• Sundsvalls kommuns revisorers skrivelser 2008-12-19 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-12-03 
• Fastighetsnämndens protokoll 2008-10-23 § 85 
• Fastighetsnämndens arbetsutskotts protokoll 2008-11-06 § 90 
• Fastighetskontorets skrivelse 2008-11-03 
• Utkast till köpeavtal, daterat 2008-11-03 
• Barn- och utbildningsnämndens skrivelse 2008-10-29 § 124 
• Barn- och utbildningskontorets skrivelse daterad 2008-10-24 
 
– – – – 
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Dnr 455/08  107 
 

§ 493 Ägardirektiv för Scenkonst Västernorrland AB 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna förslag till ägardirektiv daterade 2008-11-24. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade den 26 november 2007 att bilda 
Scenkonst i Västernorrland Aktiebolag (i fortsättningen Scenkonst-
bolaget) samt godkänna till bolaget hörande aktieägaravtal och 
bolagsordning. Scenkonstbolaget ägs tillsammans med Landstinget 
Västernorrland, varvid Sundsvalls kommun tillskjutit 40 % av 
aktiekapitalet och Landstinget Västernorrland resterande andel. Vid 
bildandet av Scenkonstbolaget upprättades inte något förslag till 
ägardirektiv. Istället utformades ett utförligt aktieägaravtal som 
reglerade bolagets verksamhet. Fråga om ägardirektiv för bolaget har 
därefter uppkommit vid samråd mellan ägarna till bolaget, varvid nu 
aktuellt förslag till ägardirektiv utformats i samråd med Landstinget 
Västernorrland. 

Överläggning 
Erland Solander (M) vill, med hänvisning till sin tveksamhet beträf-
fande formuleringen under punkt 4 d i direktivet, lämna en protokolls-
anteckning.  
 
Anita Bdioui (S) förklarar att majoriteten, dvs Socialdemokraterna, 
Vänsterparitet och Miljöpartiet ställer sig bakom Erland Solanders 
protokollsanteckning.  
 
Lars Persson (FP) ställer sig bakom Erland Solanders protokollsan-
teckning. 
 
Kjell Bergqvist (C) föreslår att ärendet bordläggs till nästa kommun-
fullmäktigesammanträde för att avvakta landstingsfullmäktiges beslut i 
frågan. 
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Ordföranden ställer först proposition på det formella yrkandet, ska 
ärendet avgöras idag eller bordläggas, och finner att kommunfull-
mäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag. Därefter förklarar hon att 
det finns ett förslag till beslut, kommunstyrelsens förslag med tillägg av 
en protokollsanteckning, detta blir också kommunfullmäktiges beslut. 

Protokollsanteckning 
Vi vill att bolagets styrelse verkar för att ändra formuleringen av punkt 
4 d i aktieägaravtal och kommande uppdatering av ägardirektiv, så att 
det inte framstår som att det är bolaget som sådant som ska delta i det 
offentliga samtalet. 

Jäv 
Kim G Ottosson (V) och Ingeborg Wiksten (FP) anmäler jäv. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2009-01-12 § 596 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-11-25 
• Förslag till ägardirektiv för Scenkonst i Västernorrland AB, daterad 

2008-11-24 
 
– – – – 
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Dnr 436/08  252 
 

§ 494 Förvärv av fastigheten Korsta 7:50, Skön 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att förvärva fastigheten Korsta 7:50 av Curt Olsson och Pia Vestin 

för en köpeskilling på 1 400 000 kronor; 
  
att tillföra stadsbyggnadsnämndens investeringsbudget för 2009,  

1 400 000 kronor att finansieras genom ianspråktagande av 
likvida medel; 

  
att investeringsutgiften vid förvärvet av fastigheten ska ingå i en 

eventuell framtida exploateringskalkyl och därmed utgöra 
underlag för markpriset vid en eventuell exploatering. 

Bakgrund 
Ägarna av fastigheten Korsta 7:50 önskar att kommunen förvärvar 
fastigheten i Petersvik. 
 
Anledningen till stadsbyggnadsnämndens förslag att förvärva fastighet-
en Korsta 7:50, är det pågående arbetet med fördjupad översiktsplan i 
området Tunadal-Korsta-Ortviken och att ägarna bedömer att de där-
igenom inte har någon framtid med sitt boende i området. 
 
Stadsbyggnadsnämnden föreslår att kommunen förvärvar fastigheten 
för 1 400 000 kronor. 

Överläggning 
Jan-Olov Sellén (C) kommenterar att det, i handlingarna, förekommer 
olika namn på fastighetsägarna. I övrigt yrkar han bifall till förslaget. 
 
Leif Nilsson (S) yrkar bifall till förslaget, men naturligtvis måste 
uppgifterna kontrolleras. 
 
Ordföranden föreslår kommunfullmäktige att kommunstyrelsekontorets 
kansli för in korrekta uppgifter, detta godkänner fullmäktige. 
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Sigge Godin (FP) meddelar att han inte deltar i beslutet. 
 
Ordföranden förklarar att det finns ett förslag till beslut, detta blir också 
kommunfullmäktiges beslut. 

Beslutsunderlag 
• Skrivelse från kommunmedborgare angående beslut om förvärv av 

fastigheten Sundsvall Korsta 7:50, lämnad till presidiet 2009-01-26 
• Kommunstyrelsens protokoll 2009-01-12 § 597 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-12-01 
• Stadsbyggnadsnämnden protokoll 2008-10-22 § 272 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2008-09-24 samt 2008-10-28 
 
– – – – 
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Dnr 253/08  106 
 

§ 495 Ideell förening för bildandet av Region 
MittSverige 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att Sundsvalls kommun ska ingå som medlem i den ideella 

föreningen för bildande av Region MittSverige; 
  
att välja Martin Johansson (S) till ombud med Ingrid Möller som 

ersättare till föreningens stämma; 
  
att erlägga föreningens årsavgift á 5 000 kr, vilket belastar 

kommunstyrelsens anslag för medlemsavgifter m.m.; och 
  
att övriga kostnader för förtroendevaldas deltagande och resor i 

samband med föreningens arbete belastar kommunstyrelsen. 

Bakgrund 
Arbetet med att bilda Region MittSverige, en regionkommun i enlighet 
med Ansvarskommitténs förslag, fortskrider. Kommunfullmäktige 
beslutade 2008-06-16 (§ 378, KS dnr 253/08 106), att Sundsvalls 
kommuns vilja är att ingå i en regionkommun tillsammans med Ånge 
kommun och Jämtlands län. Därefter har Jämtlands läns landsting 
skickat en ansökan till regeringen om att få bilda en regionkommun 
tillsammans med Sundsvalls och Ånge kommuner. Arbetet har nu lett 
fram till att den ideella föreningen för bildandet av Region MittSverige 
bildades den 11 november 2008. 

Överläggning  
Kjell Andersson (S) föreslår Martin Johansson (S) till ombud med 
Ingrid Möller som ersättare till föreningens stämma. 
 
Magnus Sjödin (M) meddelar att Allians för Sundsvall avstår att lämna 
något förslag till ersättare. 
 
Ordföranden förklarar att det finns ett förslag till beslut, detta blir också 
kommunfullmäktiges beslut. 
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Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2009-01-12 § 601 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-11-26 
• Stadgar för ideell förening för bildande av Region MittSverige 
• Protokoll från möte 2008-11-11 om bildande av ideell förening för 

bildande av Region MittSverige 
 
– – – – 
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Dnr 356/08  102 
 

§ 496 Interpellation till kommunstyrelsens ord-
förande Anita Bdioui (S) från Kjell Bergkvist 
(C) – ”Kostnaderna för Äventyrsbadet i 
Sundsvall har stigit kraftigt sedan full-
mäktige beslutade i frågan” 

Med kommunfullmäktiges medgivande framställer Kjell Bergkvist (C) 
en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Anita Bdioui (S), 
om att kostnaderna för Äventyrsbadet i Sundsvall har stigit kraftigt 
sedan fullmäktige beslutade i frågan. 
 
Anita Bdioui (S), kommunstyrelsens ordförande lämnar svar på 
interpellationen. 
 
Utdrag ur interpellationssvaret: 
”Projektet med att bygga ett nytt Äventyrsbad påbörjades 2005, 
kommunfullmäktige 2005-05-30, § 448, KS dnr 68/05  822. Tanken var 
att bygga ett nytt bad på samma yta som nuvarande Sporthallsbad. 
Enligt kommunfullmäktiges beslut, 2006-05-29, § 670, förflyttas 
tankarna på ett nytt bad till hamnområdet för att göra en stor multi-
arena med många funktioner i samma byggnad. Denna inriktning 
ändrades sedan tillbaka till ytan för Sporthallsbadet, vilken var den 
ursprungliga tanken. Beslutet försköts framåt i tid. Nedlagda kostnader 
för research, projektering och ritningar som inte kunde användas – 
kostnad 3,4 miljoner kronor.” 
 
”När ett totalpris slutligen kunde förhandlas fram för etapp 1, i 
december 2008, blev detta pris 38 miljoner kronor dyrare än riktpriset 
(246 miljoner kronor). 
 
De största posterna i den kalkylen är: 
• Pålning, som blev betydligt dyrare, trots markprover 
• Förändringar i ursprungsritningar 
• Saneringskostnader för förorenad mark, vilka var svåra att 

uppskatta 
• Anpassning av badet till funktionshindrade, då ny lag träder i kraft 

2010. 
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När det gäller kostnadsöverskridandet genomförs en konsekvensanalys 
och beslut ska fattas utifrån denna, för att se huruvida kostnadsminsk-
ning kan göras utan att byggets drift och funktion skall äventyras.” 
 
Kjell Bergqvist (C) tackar för svaret. 
 
Därefter följer debatt med inlägg av Kjell Bergqvist (C), Anita Bdioui 
(S), Mats Mehlin (C) och Lars Persson (FP). 
 
Interpellationsdebatten avslutas 

Underlag 
• Interpellation från Kjell Bergqvist (C), inlämnad 2008-12-15 
• Interpellationssvar från Anita Bdioui (S) 2009-01-12 
 
– – – – 
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§ 497 Förteckning över motioner som 
förhandsremitteras till kommunstyrelsen – 
enligt 30 § arbetsordningen för 
kommunfullmäktige i Sundsvall 

 
Gruppmotion (M), (FP), (C) och (KD) om välj en kommunal skola 
 
Motion (C) om förverkligande av goda idéer från medborgare 
 
– – – – 
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§ 498 Redovisning av förbrukningen av anslaget till 
kommunfullmäktiges förfogande för oförut-
sedda behov 

 
Kommunfullmäktige beslutar att till sina handlingar lägga ekonomi-
avdelningens meddelande 2009-01-22. 
 
– – – – 
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Dnr 6/09  006 
 

§ 499 För kännedom 
 

• Kommunrevisionen informerar om genomförd granskning av 
Hemmet och skolan 

• Länsstyrelsens beslut 2008-12-10: Överprövning av beslut om 
antagande av detaljplan för ett handelsområde i Östra Birsta (mellan 
E4 och ICA Maxi), Ljusta 2:1, 2:13, 3:14 och 3:15, Skön, 
Sundsvalls kommun 

 
– – – – 
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Avtackning 
 
Ordförande avslutar dagens sammanträde med att tacka K Lennart 
Andersson, som lämnar sina politiska uppdrag 2009-01-31, för de år 
han arbetat som kommunpolitiker. 
 
K Lennart Andersson tackar för uppvaktningen och säger att det är dags 
att lämna plats åt yngre förmågor. 
 
– – – – 
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