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Justeras

Anita Bdioui
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Justering
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Reinhold Hellgren
med Lars Persson som ersättare.
––––
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§ 680 Presentation av MittSverige Vatten AB
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund
Till dagens sammanträde har ordföranden Susanne Sundkvist och
verkställande direktören Micael Löfqvist i MittSverige Vatten AB
bjudits in för att lämna information om bolaget.
Överläggning
VD Micael Löfqvist informerar om bolagets verksamhet, varvid bl a
berörs:
• Områden med fritidshus som omvandlas till permanentboende, med
de krav som då ställs på vatten och avlopp
• Underhållsstrategier för ledningsnät
• Kapitalbehov inom verksamheten p g a tidigare
redovisningsprinciper
• Taxorna inom Sundsvalls kommun, som ligger kring medelvärdet i
riket
––––
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§ 681 Aktuellt från kommunstyrelsekontoret
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
lägga informationen till handlingarna.

att

Kommundirektören informerar om:
•

Nya ekonomiska förutsättningar samt det arbete som bedrivs för att
ta fram förslag till politiska beslut utifrån dessa

––––
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Dnr 55/01 311

§ 682 Genomförande- och finansieringsavtal
projekt E4 Sundsvall
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

godkänna upprättat förslag till Genomförande- och
finansieringsavtal för Projekt E4 Sundsvall.

Bakgrund
Mot bakgrund av kommunfullmäktiges tidigare beslut har
förhandlingar genomförts med Vägverket i syfte att avtalsmässigt
reglera Sundsvalls kommuns medfinansiering i genomförandet E4
Sundsvall. Föreliggande avtalsförslag innebär i korthet följande;
- att projektet E4 Sundsvall ska byggstartas sommaren 2010,
- att kommunens medfinansiering på 125 miljoner kronor baserat
på de nyttor som uppstår på grund av alternativ användning ska
erläggas år 2010,
- att resterande 125 miljoner kronor motsvarar kostnader för
åtgärder på tre delar av befintlig E4 samt E14/Björneborgsgatan. Dessa delar ska utföras och bekostas av Sundsvalls
kommun senast inom tre år efter det att ny E4 tagits i bruk
(E14/Björneborgsgatan tidigarelägges i Vägverkets regi). Dessa
vägavsnitt kommer därvid att överföras i kommunal ägo, samt
- att Vägverket är fortsatt väghållare för vägavsnittet befintlig E4
Myre – Stockvik.
Beslutsunderlag
• Finansutskottets protokoll 2009-04-28 § 588
• Bildspel ”Arbetet inför ”Genomförande- och finansieringsavtal för
Projekt E4 Sundsvall”
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-04-14
• Genomförande- och finansieringsavtal för Projekt E4 Sundsvall
• Projektbeskrivning E4 Sundsvall, mars 2009
• Vägtull för att delfinansiera bro över Sundsvallsfjärden
––––
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Dnr 185/09 212

§ 683 Aktualisering av Sundsvalls kommuns
översiktsplan
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

kostnaderna för framtagande av fördjupad översiktsplan för järnvägen genom centrum får belasta investeringsbudgeten ansvar
1110, verksamhet 3600.

Bakgrund
Enligt Plan- och bygglagens fjärde kapitel skall varje kommun ha en
aktuell översiktsplan. Prövning av om kommunens översiktsplan är
aktuell skall ske av kommunfullmäktige varje mandatperiod. Syftet
med prövningen är att avgöra om kommunens översiktsplan svarar mot
den politisk vilja som finns i kommunen eller om planen skall omarbetas.
Beslutsunderlag
• Samordningsutskottets protokoll 2009-04-07 § 395
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-03-20
––––
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Dnr 38/09 214

§ 684 Detaljplan för Båräng 4:1, Alnö
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

anta detaljplan för Båräng 4:1, Alnö.

Bakgrund
Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2009-03-11 § 45 att föreslå
kommunfullmäktige anta förslag till detaljplan för Båräng 4:1, Alnö.
Planens syfte är att, mot bakgrund av planförhållande och befintlig
fritidshusbyggnad, pröva möjligheten till planändring och att avstycka
del av fastigheten Båräng 4:1 för bostadsändamål.
1955 planlades på Näsudden, Alnön, mark för fritidsbebyggelse. Inom
planområdet fanns en fiske- och fritidsbyggnad som kom att ha sin
placering på område tecknat parkmark. Byggnaden, som uppförts kring
1935, står kvar och bildar en slags tomtplats med hemfridszon. Stadsbyggnadsnämnden anser inte att dagens situation bidrar till en långsiktigt hållbar lösning. Den föreslagna planändringen bedöms reglera
befintliga förhållanden och möta de allmänna intressena på ett acceptabelt sätt.
Överläggning
Reinhold Hellgren (C), med bifall av Leif Nilsson (S), yrkar bifall till
samordningsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
• Samordningsutskottets protokoll 2009-04-07 § 396
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-03-23
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2009-02-27, rev tidplan
2009-03-12
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2009-03-11 § 45 med bifogade
handlingar om antagande av detaljplan för Båräng 4:1, Alnö
––––
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Dnr 254/09 821

§ 685 Nytt golv och ny elanläggning i Sporthallens
A-del
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

ställa sig positiv till att Stadsbacken AB och Sundsvall Arena
AB genomför renoveringsåtgärder i form av byte av golv i
Sporthallens A-hall samt utbyte av elanläggning,

att

den ökade driftskostnaden skall inarbetas i partiernas förslag till
MRP 2010-2012.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del
att

ärendet inför kommunfullmäktigesammanträdet ska kompletteras med uppgift om hur föreningarna skött sina hyresbetalningar och hur de ställer sig till eventuella hyreshöjningar på
grund av de föreslagna åtgärderna,

att

kommunstyrelsekontoret får i uppdrag att till juni månads
kommunstyrelsesammanträde redovisa en sammanfattning av
samtliga föreningars skulder till kommunen 2007 – 2009.

Bakgrund
Sundsvall Arena AB har genom Stadsbacken AB ansökt om kommunal
finansiering av olika åtgärder i Sporthallen, Sundsvall. Kostnaden för
dessa beräknas till ca 10 miljoner kronor. Vare sig Sundsvall Arena AB
eller Stadsbacken AB har möjlighet att finansiera åtgärderna.
Överläggning
Reinhold Hellgren (C), med bifall av Magnus Sjödin (M), Lars Persson
(FP), samt Hans Brynielsson (KD), yrkar att kommunstyrelsen ska
besluta att ärendet inför kommunfullmäktigesammanträdet ska
kompletteras med uppgift om hur föreningarna skött sina hyresbetalningar och hur de ställer sig till eventuella hyreshöjningar på grund av
de föreslagna åtgärderna.
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Sammanträdet ajourneras kl. 15.00 – 15.15
Anita Bdioui (S) yrkar att till ärendet ska fogas följande att-sats ”att
kommunstyrelsekontoret får i uppdrag att till juni månads kommunstyrelsesammanträde redovisa en sammanfattning av samtliga
föreningars skulder till kommunen 2007 – 2009”.
Reinhold Hellgren (C), Habib Effati (M), Sven Bredberg (M), Magnus
Sjödin (M), Erland Solander (M), Lars Persson (FP) samt Hans
Brynielsson (KD) meddelar att de tar ställning avseende att-satserna i
kommunstyrelsekontorets förslag vid kommunfullmäktiges behandling
av ärendet.
Efter det att förhandlingarna förklarats avslutade meddelar
ordföranden att hon avser att ställa proposition på att-satserna i
kommunstyrelsekontorets förslag var för sig.
Därefter ställer ordförande proposition på den första att-satsen i
kommunstyrelsekontorets förslag och finner att kommunstyrelsen
bifallit densamma.
Därefter ställer ordförande proposition på den andra att-satsen i
kommunstyrelsekontorets förslag och finner att kommunstyrelsen
bifallit densamma.
Därefter ställer ordförande proposition på Reinhold Hellgrens m fl
yrkande och finner att kommunstyrelsen bifallit detsamma.
Därefter ställer ordförande proposition på Anita Bdiouis yrkande och
finner att kommunstyrelsen bifallit detsamma.
Anita Bdioui (S), Peder Björk (S), Martin Johansson (S), Leif Nilsson
(S), Tommy Eriksson (S), Joao Pinheiro (S), Kim G Ottosson (V) samt
Ingrid Möller (MP) meddelar att de inte deltar i beslutet vad gäller
Reinhold Hellgrens m fl yrkande.
Beslutsunderlag
• Finansutskottets protokoll 2009-04-28 § 590
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-04-28
• Sundsvall Arena AB:s skrivelse 2009-04-26
• Kostnadsbedömning för åtgärdande av golv i Sporthallens A-hall,
Totalprojekt Norr AB 2009-04-16
• Kostnadsbedömning för Sporthallen Sundsvall Elanläggning,
Totalprojekt Norr AB 2009-04-27
Justerandes signatur
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Uträkning hyrespåslag för skola och förening
Styrelseprotokoll Sundsvall Arena AB 2009-04-26
Föreningars träningstider 2008-2009
Kalkyl golv och el
Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-05-08
Styrelseprotokoll Stadsbacken AB 2009-04-28

––––
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Dnr 259/09 040

§ 686 Återstående anslag 2008 till Föreningen
Norra Berget – användande till lekpark
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

det återstående anslaget till föreningen Norra Berget för verksamheten 2008 på 200 tkr, överförs till fastighetsnämnden utemiljö att användas för att förnya och utveckla lekparken på
Norra Berget.

Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade 2008-02-25 § 304 att anvisa kommunstyrelsen 1 800 tkr för verksamheten på Norra Berget under 2008. Av
dessa medel utbetalades 1 600 tkr till föreningen Norra Berget och
resterande 200 tkr finns kvar i kommunen.
Föreningen Norra Berget har i samråd med fastighetskontoret utemiljö
undersökt möjligheten att förnya och utveckla lekparken på Norra
Berget. Ambitionen är att lekparken ska vara anpassad så att den också
är tillgänglig för barn med funktionshinder. Fastighetskontoret har upprättat en kalkyl över vad en upprustning av lekparken skulle kosta. En
grov uppskattning visar en total kostnad på ca 1,2 mkr. Upprustningen
kan ske i etapper i takt med att projektet kan finansieras.
Beslutsunderlag
• Finansutskottets protokoll 2009-04-28 § 595
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-04-08
––––
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Dnr 260/09 042

§ 687 Årsredovisning för insamlingsstiftelse
Sundsvall naturskyddsfond 2008
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

med nedan omtalade korrigering fastställa upprättad
årsredovisning 2008, för insamlingsstiftelsen Sundsvalls
Naturskyddsfond.

Bakgrund
Kommunstyrelsekontoret har upprättat årsredovisning för Insamlingsstiftelsen Sundsvalls Naturskyddsfond 2008.
Genom förvaltningsåtagande av Sundsvalls kommun föreligger så
kallad anknuten förvaltning. Det innebär att årsredovisningen ska upprättas och skrivas under av förvaltaren.
Överläggning
Det påpekas att det i årsredovisning finns ett tryckfel, då ”Summa
kortfristiga skulder” ska vara ”5 000”.
Beslutsunderlag
• Finansutskottets protokoll 2009-04-28 § 596
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-04-08
• Årsredovisning 2008 för Insamlingsstiftelsen Sundsvalls Naturskyddsfond, reviderad 2009-05-11
––––
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Dnr 44/09 048

§ 688 Reviderad bolagsordning och aktieägaravtal
för Svenska Kommun Försäkrings AB
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

fastställa bifogat förslag till reviderad bolagsordning, daterad
2009-03-06,

att

fastställa bifogat förslag till reviderat aktieägaravtal, daterat
2008-11-27.

Bakgrund
Svenska Kommun Försäkrings AB (i fortsättningen SKFAB) bildades
2003 och ägs idag av tio kommuner (Gävle, Sundvall, Kiruna,
Trondheim, Piteå, Uppsala, Trollhättan, Helsingborg, Örnsköldsvik och
Umeå).
Bolagsordningen och aktieägaravtalet har reviderats på så sätt att de
gjorts tydligare och anpassats efter dagens verksamhet. Innan SKFAB:s
bolagsstämma den 29 maj 2009 ska beslut fattas av respektive delägarkommuns fullmäktigeförsamlingar om den reviderade bolagsordningen
och aktieägaravtalet. Vid nämnda bolagsstämma kommer därefter
frågan om antagande av den reviderade bolagsordningen och aktieägaravtalet att behandlas.
Överläggning
Reinhold Hellgren (C) begär att till protokollet få foga följande
anteckning: ”Bolagsstämman bör hållas i någon av medlemskommunerna”.
Efter det att överläggningarna förklarats avslutade ställer ordförande
proposition på Reinhold Hellgrens begäran om protokollsanteckning,
och finner att kommunstyrelsen medger densamma.
Protokollsanteckning
Reinhold Hellgren (C) gör en protokollsanteckning enligt ovan.
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Beslutsunderlag
• Finansutskottets protokoll 2009-04-28 § 598
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-04-08
• SKFAB:s PM 2009-03-19
• Bolagsordning för SKFAB 2009-03-06
• Aktieägaravtal för aktieägare i SKFAB 2008-11-27
• Aktieägaravtal mellan aktieägare i SKFAB
––––
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Dnr 123/09 047

§ 689 Yttrande över remissen Återkrav inom
välfärdssystemen (SOU 2009:6)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

avge yttrande till Finansdepartementet i enlighet med
kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-04-17.

Bakgrund
Finansdepartementet har för eventuellt yttrande översänt utredningen
”Återkrav inom välfärdssystemen – förslag till lagstiftning”. Utredningen föreslår att det införs en generell återkravslag, som ska gälla för i
princip alla förmåner som ingår i det svenska välfärdssystemet. I
huvudsak innebär den nya lagen en samordning och modernisering av
gällande bestämmelser. Bland annat föreslås vissa ändringar beträffande förutsättningarna för eftergift och avräkning av återkrav vid
senarelagda utbetalningar. Genom lagen införs också möjlighet till
återkrav av vissa förmåner som med nuvarande lagstiftning inte kan
återkrävas.
Beslutsunderlag
• Finansutskottets protokoll 2009-04-28 § 599
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-04-16
• Kommunstyrelsekontorets förslag till yttrande 2009-04-17
• Socialtjänstens förslag till yttrande 2009-04-17
––––
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Dnr 139/09 875

§ 690 Yttrande över museiutredningen (SOU
2009:15)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

till Kulturdepartementet avge kommunstyrelsekontorets förslag
till yttrande 2009-04-17.

Bakgrund
Kulturdepartementet har för eventuellt yttrande översänt utredningen
”Kraftsamling – museisamverkan ger resultat”. Utredningen har haft i
uppdrag att se över vissa frågor inom museiområdet.
Beslutsunderlag
• Finansutskottets protokoll 2009-04-28 § 600
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-04-17
• Kommunstyrelsekontorets förslag till yttrande 2009-04-17
––––
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Dnr 229/09 532

§ 691 Yttrande över förslagshandling förstudie
järnväg Sundsvall-Härnösand
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

anta och till Banverket överlämna av kontoren upprättat förslag
till yttrande med bilaga.

Bakgrund
Banverket har tillsammans med kommunerna i Sundsvall, Timrå och
Härnösand, Landstinget i Västernorrland och Länsstyrelsen, arbetat
fram en förstudie, för att identifiera alternativ för utbyggnad av en
modern järnväg mellan Sundsvall och Härnösand. Ådalsbanan mellan
Sundsvall och Härnösand har idag dålig hastighetsstandard vilket utgör
ett hinder för såväl långsiktigt hållbar tillväxt och regionförstoring som
effektiva godstransporter. Sträckan ingår i den av regeringen högt
prioriterade transportkorridoren från norra till södra Sverige som går
under samlingsbegreppet Botniska korridoren. I förstudien har dessutom utretts ett nytt förbindelsespår för godstrafiken vid Maland tillsammans med det s.k. Tunadalsspåret till Sundsvalls hamn. Dessa åtgärder
skulle möjliggöra direkttransporter mellan hamnen och Sundsvall utan
att tågen behöver dras norrut till Timrå. Banverket har nu översänt
förstudien på remiss.
Beslutsunderlag
• Samordningsutskottets protokoll 2009-04-21 § 403
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-04-06
• Förslag till yttrande inkl. bilaga 2009-04-06
• Banverkets samlade effektbedömning 2009-03-25
––––
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Dnr 151/09 004

§ 692 Yttrande över utredningen Säkerhetskopiors
rättsliga status (SOU 2009:5)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna kommunstyrelsekontorets förslag till yttrande.

Bakgrund
Sundsvalls kommun har erbjudits möjlighet att avge yttrande över Eoffentlighetskommitténs delbetänkandet Säkerhetskopiors rättsliga
status (SOU 2009:5). Kommunstyrelsekontoret har upprättat ett förslag
till yttrande.
Beslutsunderlag
• Samordningsutskottets protokoll 2009-04-21 § 405
• Förslag till yttrande 2009-04-08
––––
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Dnr 142/09 860

§ 693 Yttrande över Kulturutredningens
betänkande (SOU 2009:16)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

bifalla kultur- och fritidsnämndens förslag till yttrande.

Bakgrund
Sundsvalls kommun har erbjudits möjlighet att avge yttrande över
Kulturutredningens betänkande SOU 2009:16, med förslag till ny
kulturpolitik.
Beslutsunderlag
• Samordningsutskottets protokoll 2009-04-21 § 406
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-04-08
• Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll
2009-04-08 § 36
• Kultur- och fritidskontorets skrivelser 2009-04-06
––––
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Dnr 487/08 030

§ 694 Motion (C) om förverkligande av goda idéer
från medborgare
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

avslå motionen till den del den avser att kommunfullmäktige ska
ålägga nämnderna att skapa ett ekonomiskt utrymme för att
kunna möta och möjliggöra goda förslag från medborgare,

att

bifalla motionen i den del att om det inte finns ekonomiskt
utrymme för förslaget ska förvaltningen alltid ge förslag på hur
medborgaren kan gå vidare för att få sitt förslag förverkligat.

Bakgrund
Centerpartiet har lämnat en motion om förverkligande av goda idéer
från medborgare. Förslaget är att kommunstyrelsen och de sju till
omslutning största nämnderna ska åläggas att skapa ett ekonomiskt
utrymme för att kunna möta och möjliggöra goda förslag från medborgare. Vidare föreslås att om det inte finns ekonomiskt utrymme för
förslaget så ska förvaltningen alltid ge förslag på hur medborgaren kan
gå vidare för att få sitt förslag förverkligat.
Överläggning
Reinhold Hellgren (C) yrkar bifall till motionen.
Efter det att överläggningarna förklarats avslutade meddelar
ordföranden att hon avser att ställa proposition på varje att-sats i
finansutskottets förslag för sig.
Därefter ställer ordföranden proposition på yrkandena avseende den
första att-satsen och finner att kommunstyrelsen bifallit finansutskottets
förslag.
Därefter ställer ordföranden proposition på yrkandena avseende den
andra att-satsen och finner att kommunstyrelsen bifallit finansutskottets
förslag.
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Reservation
Reinhold Hellgren (C) reserverar sig mot beslutet avseende den första
att-satsen.
Beslutsunderlag
• Finansutskottets protokoll 2009-04-14 § 579
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-04-01
• Motion (C) om förverkligande av goda idéer från medborgare
––––
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Dnr 272/08 030

§ 695 Motion (FP) om kulturgaranti för barn och
ungdomar
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

motionen skall anses besvarad.

Bakgrund
Folkpartiet Liberalerna yrkar i en motion att kommunen tillsammans
med Scenkonstbolaget undersöker möjligheterna att ge varje barn från
förskolan till gymnasiet en kulturupplevelse per år. Sundsvalls kommun
och Landstinget har tillsammans bildat Scenkonst i Västernorrland AB.
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva och organisera
verksamhet inom musik-, teater-, dans- och filmkonstområdet.
Överläggning
Lars Persson (FP), med bifall av Magnus Sjödin (M), Hans Brynielsson
(KD) samt Reinhold Hellgren (C), yrkar att motionen ska bifallas.
Peder Björk (S) yrkar bifall till finansutskottets förslag.
Efter det att överläggningarna förklarats avslutade ställer ordföranden
proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutat
enligt Peder Björks yrkande.
Reservation
Reinhold Hellgren (C), Habib Effati (M), Sven Bredberg (M), Magnus
Sjödin (M), Erland Solander (M), Lars Persson (FP) samt Hans
Brynielsson (KD), reserverar sig mot beslutet
Beslutsunderlag
• Finansutskottets protokoll 2009-04-14 § 584
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-03-27
• Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2009-03-18 § 28
• Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse 2009-02-16
• Motion (FP) om kulturgaranti för barn och ungdomar
––––
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Dnr 189/08 030

§ 696 Motion (KD) angående Fairtrade City
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

bifalla motionen,

att

arbetet delas upp i två etapper, så att kommunen i första etappen
för egen del inom redan pågående arbete så snart som möjligt
uppfyller Fairtrade Citys krav, och i den andra etappen utvidgar
arbetet till att bilda erforderliga arbetsgrupper och avsättande av
resurser m.m. för att Sundsvall ska kunna erhålla statusen som
Fairtrade City.

Bakgrund
Kristdemokraterna har 2008-04-02 inlämnat en motion med yrkande att
Sundsvalls kommun påbörjar ett arbete med att, så snart som möjligt,
erhålla statusen som diplomerad ”Fairtrade City”. Motionären menar att
ställa etiska och sociala krav i samband med inköp och upphandling är
ett sätt att verka för bättre arbetsmiljömässiga och ekonomiska villkor
för arbetare och småproducenter runt om i världen.
Samordningsutskottet beslutar den 20 januari 2009 att återremittera
motionen till kommunstyrelsekontoret för komplettering med kostnadsbild för olika grader av engagemang inkl kostnaderna för diplomering,
en undersökning av vilka resurser som krävs och som finns för ett
sådant arbete, samt en bredare undersökning av näringslivets och
övriga potentiella aktörers intresse för en diplomering.
Överläggning
Hans Brynielsson (KD) yrkar bifall till samordningsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
• Samordningsutskottets protokoll 2009-04-21 § 407
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse inkl. bilagor 2009-03-03
• Samordningsutskottets protokoll 2009-01-20 § 359
• Guide för Fairtrade City
• Motion (KD) Sundsvall en ”Fairtrade city” 2008-03-31
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Dnr 78/08 030

§ 697 Motion (SD) om ungdomsbiljett för
pensionärer
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

avslå motionen.

Bakgrund
En motion har inkommit från Sverigedemokraterna till kommunfullmäktige. Enligt motionen bör pensionärer erbjudas att åka på ungdomsbiljett hela året. Övergångstiden bör dessutom utökas från 75 till
120 minuter.
Frågor rörande den kollektiva trafiken och övriga samhällsbetalda resor
i Västernorrlands län regleras i gällande konsortialavtal från 1 januari
2003. I 18 § konsortialavtalet framgår att Länstrafiken beslutar om
vilka taxor som ska gälla i linjetrafiken, skärgårdstrafiken och kompletteringstrafiken. Ägare kan mot ekonomisk reglering överenskomma
med Länstrafiken om avvikande taxa.
Beslutsunderlag
• Samordningsutskottets protokoll 2009-04-21 § 408
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-04-05
• Motion (SD) om ungdomsbiljett för pensionär 2008-01-28
––––
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Dnr 10/09 002

§ 698 Delegationsbeslut – utskotten
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

till sina handlingar lägga beslut som fattats med stöd av kommunstyrelsens delegationsbemyndigande av utskotten:
Finansutskottet den 14 och 28 april 2009; samt
Samordningsutskottet den 7 och 21 april 2009.

––––
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Dnr 11/09 002

§ 699 Delegationsbeslut enligt punkt 2.1 –
beslutade upphandlingar
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

till sina handlingar lägga två beslut under april månad 2009 som
fattats med stöd av punkt 2.1 i Delegation av kommunstyrelsens
beslutanderätt.

––––
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Dnr 219/09 002

§ 700 Delegationsbeslut – personalfrågor
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

till sina handlingar lägga ett beslut om pension som fattats den
30 mars 2009, nr 2, med stöd av kommunstyrelsens delegationsbemyndigande i personalfrågor.

––––
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Dnr 7/09 006

§ 701 För kännedom
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

lägga kännedomsärendena till handlingarna.

Kännedomsärenden
•

Presidiekonferensens protokoll den 23 april 2009

SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING
• Cirkulär 09:23 Vårpropositionen 2009
• Beslut nr 3 den 17 april 2009 om ”Prisindex för vård och omsorg”
• Inbjudan till konferensen ”Gränslös samverkan – Kommunala
partnerskap i internationellt utvecklingssamarbete” den 18-19 maj
2009 i Visby
• Inbjudan till remisskonferensen ”En ny kollektivtrafiklag – SOU
2009:39” med följande datum och platser:
o 18 maj i Stockholm
o 25 maj i Göteborg
o 26 maj i Malmö
o 28 maj i Luleå
o 2 juni i Sundsvall
LÄNSSTYRELSEN I VÄSTERNORRLANDS LÄN
• Beslut den 8 april 2009 om tillstånd till allmän kameraövervakning
hos Dormy Golf & Fashion i Sundsbruk (Ks dnr 464/08 308)
• Beslut den 20 april 2009 om tillstånd till allmän
kameraövervakning hos Sundsvalls kommun, fastighetskontoret vid
Sticksjö skola (Ks dnr 88/09 308)
• Beslut den 20 april 2009 om tillstånd till allmän
kameraövervakning hos Sundsvalls kommun, fastighetskontoret vid
Matfors skola (Ks dnr 87/09 308)
• Beslut den 20 april 2009 om tillstånd till allmän
kameraövervakning hos Sundsvalls kommun, fastighetskontoret vid
Vibackeskolan (Ks dnr 85/09 308)
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Beslut den 22 april 2009 om förordnande som borgerlig
vigselförrättare till Johan Welander i Stockholm (Ks dnr 270/09
112)

KOMMUNAKUTEN
• Inbjudan till kursen ”LOV Kundval/valfrihet i teori och praktik”
den 27 maj 2009 i Stockholm
NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa)
• Inbjudan till konferensen ”Visa Vägar till ökat inflytande” den 7-8
maj 2009 i Stockholm
LANDSTINGET VÄSTERNORRLAND
• Skrivelse den 22 april 2009 om ”Ändrad regional indelning” (Ks
dnr 253/09 106)
REGERINGEN
• Regeringens skrivelse 2008/09:102 om ”Utvecklingen inom den
kommunala sektorn 2008”
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