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Protokollet omfattar §§ 95 - 119
Justerat 2003-03-19

Åke Svensson
Sekreterare

Ewa Back
Ordförande

Åsa Möller
Justerare
Tillkännagivande angående justeringen av detta protokoll anslaget på
Sundsvalls kommuns anslagstavla i kommunalhuset, Norrmalmsgatan
4, 2003-03-21 betygar

Åke Svensson
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§ 95

Justering
Att jämte ordföranden Ewa Back justera dagens protokoll utses Åsa
Möller med Lars Persson som ersättare.
----
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§ 96

Aktuellt från kommunstyrelsekontoret
Kommundirektören informerar om:
·

Rekryteringar/Personalfrågor
o Pågående arbete med rekrytering av förvaltningschef för nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning
Information lämnas i denna del även av João Pinheiro (s) och
inlägg görs av Åsa Möller (m).
o Avslutad rekrytering av ny IT-chef som tillträtt sin tjänst den 11
mars 2003
o Rekrytering av ny ekonomidirektör
o Personalfrågor på kommunstyrelsekontoret, bl.a. om pensionsavgångar under försommaren, och här besvaras även en fråga av
Åsa Möller (m) om framtida pensionsavgångar

·

Kontakter med grannkommuner

·

Civilingenjörsutbildning

·

Utställning om ett nytt teaterhus, en utställning som visas på Sundsvalls Teater till och med den 28 mars 2003
I denna del lämnas kommentar av Margareta Johansson (s) som till
dagens sammanträde tagit med presentationer av de fyra arkitektförslagen.

·

Nämndsprotokoll på hemsidan www.sundsvall.se
Sedan starten av den nya hemsidan har kommunstyrelsens ”protokollssida” med sina 2 300 besökare haft flest besök. Närmast följer
kommunfullmäktige med 1 800 och stadsbyggnadsnämnden med 1
500 besökare på respektive ”protokollssida”.
----
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Dnr 60/03 042

Årsredovisning 2002 för kommunstyrelsekontoret
Bakgrund
Föreligger årsredovisning 2002 för kommunstyrelsekontoret.
Beslutsunderlag
* Finansutskottets protokoll 2003-02-18, § 96
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-02-12
Överläggning
Vid finansutskottets behandling av ärendet den 18 februari 2003 lämnar
kommundirektören kommenterar till materialet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag
att lägga årsredovisningen till handlingarna.
----
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Dnr 89/03 041

Kompletteringsbudget 2003 för kommunstyrelsekontoret
Bakgrund
I enlighet med anvisningar för kompletteringsbudget lämnas följande
förslag till 2003 års kompletteringsbudget för kommunstyrelsekontoret.
Driftsresultat 2002
I förhållande till driftverksamhetens årsbudget, nettoomslutning
73,8 miljoner kronor, redovisas ett negativt resultat om 3,5 miljoner
kronor för kommunstyrelsekontoret. Fördelningen av budgetavvikelser per
verksamhetsområde redovisas i tabellen nedan. Tabellen visar också
kommunstyrelsekontorets eget kapital i början av år 2002.
Verksamhet

Budgetavvikelse
tkr

Eget kapital 2001-12-31

15 967

Gemensam administration
Gemensamma personalåtgärder
Säkerhetsenheten
Enheten för näringslivsutveckling
Utredningsenheten inkl Medborgarkontor
Kommunkansliet/Administrativ avd.
Juristenheten
Kommunarkivet
Sundsvalls Registreringscentral
Ekonomiavdelningen
Personalavdelningen
Arbetsmarknadsenheten
IT-enheten
Samhällsplaneringsenheten
Informationsenheten
Kommunövergripande personalåtgärder
Summa budgetavvikelse

-

- 3 488

Eget kapital 2002-12-31
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Överföring av driftsresultat
Enligt gällande ekonomistyrningsregler skall hela avvikelsen mot 2002 års
budget överföras till 2003. Ny kompletteringsbudget 2003 uppgår till
12 479 000 kronor. Kommunstyrelsekontoret föreslår att fördelning av
resultatöverföring per avdelning och enhet delegeras till
kommundirektören.
Beslutsunderlag
* Finansutskottets protokoll 2003-03-11, § 110
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-02-26
Överläggning
Vid ärendets behandling i finansutskottet den 11 mars 2003 lämnar kommundirektören kommentarer till förslaget.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag
att kommunstyrelsekontorets resultat 2002 överförs till 2003 års kompletteringsbudget enligt kontorets förslag; samt
att fördelning per enhet och avdelning delegeras till kommundirektören.
----
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Dnr 97/03 002

Attestanter och ersättare år 2003 inom
kommunstyrelsen
Bakgrund
Kommunstyrelsekontoret har sammanställt aktuella förteckningar över
attestanter och ersättare inom kommunstyrelsens verksamheter och ansvarsområden.
Regler för attest m.m. regleras i attestreglemente fastställt av kommunstyrelsen den 17 januari 2000 och gällande fr.o.m. den 1 mars 2000 samt
kommunstyrelsekontorets tillhörande anvisningar. Förteckningarna över
attestanter och ersättare har följande avsnitt:
·
·
·
·

Generellt samt Tillgångar, skulder och eget kapital
Kommunstyrelsekontor
Kommunfullmäktige, Kommunstyrelse och Kommungemensam verksamhet
Finansiering

Kommunstyrelsekontoret föreslår att ovanstående förteckningar över
attestanter och ersättare fastställs för år 2003. Ändringar som sedan sker
löpande under året föreslår kommunstyrelsekontoret delegeras till kommundirektören att besluta om.
Beslutsunderlag
* Finansutskottets protokoll 2003-03-11, § 123
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-03-10 med bilagor
Överläggning
Vid ärendets behandling i finansutskottet den 11 mars 2003 lämnas kommentar av ekonomidirektören om smärre justeringar som skall göras i det
utskickade förslaget.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag
att fastställa bifogade attestantförteckningar för år 2003;
att delegera till kommundirektören att besluta om löpande ändringar under
året.
---Ordförandes sign
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Dnr 622/02 007

Revisionsrapporter avseende jämförelsetal för
år 2000 respektive 2001
Bakgrund
Sundsvalls kommunrevisorer har skickat rubricerade rapport till kommunstyrelsen, nämnderna och presidiekonferensen. Revisorerna hemställer att
kommunstyrelsen och berörda nämnder lämnar synpunkter på rapporten.
Revisorerna har sammanställt jämförelsetal för perioden 2001–2000 samt
2000–1999. Jämförelser görs med en referensgrupp av större städer, länets
kommuner och rikets kommuner. Uppgifterna hämtas från böckerna ”Vad
kostar verksamheten i Din kommun”.
Kommunstyrelsekontoret har i skrivelse den 23 januari 2003 lämnat
synpunkter på revisorernas rapport.
Beslutsunderlag
* Finansutskottets protokoll 2003-02-18, § 98
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-01-23
* Revisionsrapport från Sundsvalls kommuns revisorer 2002-12-19
Överläggning
Vid ärendets behandling i finansutskottet den 18 februari 2003 enas
ledamöterna om att rekommendera kommunstyrelsen att avge yttrande
enligt följande:
Rapporten sammanfattar vissa iakttagelser som pekar på att Sundsvall
inom många verksamhetsområden har högre kostnader än jämförelsegrupperna. Dock behövs en djupgranskning innan slutsatser kan dras av
enskilda nyckeltal konstaterar revisorerna.
De skillnader i kostnader och andra nyckeltal som revisorerna pekar på
är kända av kommunstyrelsen och kommunstyrelsekontoret. Framtagna
nyckeltal inriktas huvudsakligen på kostnader. För att kunna utgöra ett
reellt underlag för mer kvalificerade ”förklaringar”, bedömningar och
beslut krävs att fler faktorer belyses, t.ex. verksamhetens uppnådda
resultat/effekter samt medborgar/brukarnöjdhet. Arbetet med ”Ledningsinformation till kommunstyrelsen” är ett exempel på hur kommunen
arbetar för att ta fram en mer balanserad helhetssyn på verksamheten och
inte bara fokusera på kostnader.
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Kommunstyrelsen anser som revisorerna att relevanta nyckeltal är viktiga
för att bedöma verksamheten. Det är också bra att jämförelserna sker med
likvärdiga kommuner.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag
att överlämna synpunkter enligt ovan till kommunrevisorerna.
----
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Dnr 619/02 007

Revisionsrapport avseende granskning av
upphandling av städtjänster
Bakgrund
Sundsvalls kommunrevisorer har i december 2002 överlämnat en rapport
till kommunstyrelsen avseende granskning av upphandling av städtjänster.
Revisorerna hemställer om kommunstyrelsens synpunkter avseende
rapporten före den 17 mars 2003.
Kommunstyrelsekontoret har i skrivelse den 5 februari 2003 lämnat
yttrande och förslag till beslut.
Beslutsunderlag
* Finansutskottets protokoll 2003-03-11, § 111
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-02-05
* Revisionsrapport från Sundsvalls kommuns revisorer 2002-12-19
Överläggning
Vid ärendets behandling i finansutskottet den 11 mars 2003 lämnar upphandlingschefen kommentarer till förvaltningens förslag till svar på revisionsrapporten. Under den efterföljande diskussionen finner ledamöterna
lämpligt att av kommunstyrelsens svar skall tydligare framgå vad som är
kommunens avsikt med skrivningen i förfrågningsunderlaget om att
främja små och medelstora företag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 17 mars 2003 förklarar ordföranden att ett förtydligande gjorts i kommunstyrelsens svar i enlighet
med vad som sades i finansutskottet. Hon läser det aktuella avsnittet med
en ny infogad mening:
… som ett urvalskriterium. Kommunen får inte ge fördelar till små
eller medelstora anbudslämnare något som i revisionsrapporten i avsnitt 4.1 kan tolkas vara revisorernas uppfattning. Inom kommunstyrelsekontoret …
Inlägg görs av Åsa Möller (m).
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag
att överlämna kommunstyrelsekontorets skrivelse efter visst förtydligande
som svar till Sundsvalls kommuns revisorer.
----

Ordförandes sign

Sekreterares sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 102

Sammanträdesdatum

Sida

2003-03-17

13

Dnr 620/02 007

Revisionsrapport IT-säkerhet, Fas 2
Bakgrund
Sundsvalls kommuns revisorer har den 19 december 2002 överlämnat
rubricerade rapport till kommunstyrelsen för synpunkter.
Kommunstyrelsekontoret har i skrivelse i februari 2003 lämnat yttrande
och förslag till beslut.
Beslutsunderlag
* Finansutskottets protokoll 2003-03-11, § 112
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-02-17
* Revisionsrapport från Sundsvalls kommun revisorer 2002-12-19
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag
att som svar till Sundsvalls kommuns revisorer över rubricerade revisionsrapport överlämna de synpunkter som framförs i IT-enhetens skrivelse den
10 februari 2003 jämte komplettering den 14 februari 2003.
----
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Dnr 96/03 060

Bidrag till politiskt ungdomsarbete 2003--2006
Bakgrund
I budgeten för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen finns årligen avsatt ett anslag på 430 000 kronor för bidrag till politiska ungdomsorganisationer.
Kommunstyrelsen beslutade att bidraget under förra mandatperioden
skulle vara ett stöd till de politiska partierna för deras arbete med att engagera ungdomar i politiken. Bidraget fördelades efter mandatfördelningen i
kommunfullmäktige med ett belopp av 5 300 kronor per mandat. Utbetalningen gjordes till de politiska partier som var representerade i kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsekontoret föreslår att anslaget även under innevarande
mandatperiod årligen fördelas efter mandat i kommunfullmäktige och med
ett belopp på 5 300 kronor per mandat för att stödja de politiska partierna
för deras arbete med att engagera ungdomar i politiken. Utbetalningen
föreslås ske till de partier som är representerade i kommunfullmäktige.
Efter valet 2002 är mandatfördelningen enligt nedanstående och bidraget
blir då enligt redovisningen nedan.
Parti
Socialdemokraterna
Moderaterna
Folkpartiet
Vänsterpartiet
Centerpartiet
Kristdemokraterna
Miljöpartiet
Summa

Belopp (tkr)
201,4
53,0
53,0
37,1
37,1
26,5
21,2

Mandat 2003—2006
38
10
10
7
7
5
4

429,3

81

Beslutsunderlag
* Finansutskottets protokoll 2003-03-11, § 122
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-03-05
Överläggning
Vid finansutskottets behandling av ärendet den 11 mars 2003 yrkar Åsa
Möller (m) avslag och anmäler att hon i likhet med tidigare år önskar till
protokollet få noterat att hon i princip är emot att de politiska ungdomsorganisationerna särbehandlas med hänsyn till att partistöd utgår.
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Hans Brynielsson (kd) anmäler att han återkommer med eventuellt
yrkande vid kommunstyrelsens behandling av ärendet.
Vid kommunstyrelsens överläggning den 17 mars 2003 yrkar Åsa Möller
avslag med motiveringen att politiska ungdomsförbund, jämfört med
andra föreningar, inte skall särbehandlas.
Hans Brynielsson (kd) förklarar att han ställer sig bakom finansutskottets
förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag
att det årliga anslaget på 430 000 kronor blir ett bidrag till de politiska
partierna för att stödja deras arbete med att engagera ungdomar i politiken;
att bidraget under mandatperioden 2003 – 2006 fördelas efter partiernas
mandat i kommunfullmäktige;
att bidraget utbetalas till de politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige.
---Mot beslutet reserverar sig Åsa Möller (m) och Andreas Jonsson (m) till
förmån för Åsa Möllers yrkande.
----
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Dnr 94/03 556

Investering och lån till kajanläggning i Tunadalshamnen
Bakgrund
Sundsvalls Hamn AB har i skrivelse december 2002 hemställt om att
kommunen skall investera 90 miljoner kronor i utbyggnad av kaj i
Tunadalshamnen.
Utbyggnaden omfattar betongkaj om 200 m med två kajplatser för fartyg med max 10 m djupgående. Kajdäcket skall kunna bära 100 tons
maxbelastade vikarmskranar. Kajen anläggs i strandområdet mellan
Tunadalssågen och Tunadalshamnen.
I hela projektet ingår att Sundsvalls Hamn AB själv investerar i två
vikarmskranar för att möta det beräknade ökade godsflödet och att
effektivisera hanteringen av gods.
Sundsvalls kommun äger hamnanläggningarna. Enligt samarbets- och
nyttjanderättsavtalet med Sundsvalls Hamn AB skall kommunen svara
för investeringarna i hamnanläggningarna medan hamnbolaget svarar
för övriga investeringar främst kranar och maskiner. Enligt nu gällande
avtal betalar Sundsvalls Hamn AB arrende till kommunen för investeringarna med 6,66 % i ränta och avskrivningar beroende på investeringarnas tekniska livslängder. I avtalet ingår också att 40 % av överskottet
i hamnanläggningarnas drift tillfaller kommunen.
Kommunstyrelsekontoret har i skrivelse i februari 2003 lämnat yttrande
och förslag till beslut.
Beslutsunderlag
* Finansutskottets protokoll 2003-03-11, § 114
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-02-28
* Sundsvalls Hamn AB:s skrivelse 2002-12-04 med bilagor
Överläggning
Ordföranden förtydligar att räntan ligger fast i perioder om fem år.
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Beslut
Kommunstyrelsen föreslår enligt finansutskottets förslag kommunfullmäktige besluta
att anvisa 90 miljoner kronor till utbyggnad av Tunadalshamnen i enlighet med föreliggande förslag;
att anslaget finansieras genom upptagande av lån; samt
att arrendet räknas som en annuitet med 50 års avskrivningstid och
6,66 % i ränta.
----
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Dnr 65/03 003

Förslag till namnändring av kulturnämnden
samt kompletteringar i reglementet
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade den 16 december 2003, § 22, om reglemente för ny nämnd samt följändringar i bl.a. reglementet för kulturnämnden. Under överläggning i ärendet yrkades att kommunstyrelsen
skulle erhålla uppdraget att utreda namnbyte för bl.a. kulturnämnden.
Såsom motivering till yrkandet framfördes att kulturnämnden borde
namnändras till kultur- och fritidsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutade till följd härav att uppdra till kommunstyrelsen att se över nuvarande namnet på bl.a. kulturnämnden. Som skäl
till namnändringen har framförts att förvaltningens namn är Kultur &
Fritid och att det namnet är starkt inarbetat varför nämnden idag ofta benämns kultur- och fritidsnämnden. Det har även tidigare funnits förslag på
att nämnden skulle ha det namnet, men namnet ansågs mindre lämpligt
under den tid som nämnden även ansvarade för integrationsfrågorna.
Nyligen har energirådgivningen flyttats över från stadsbyggnadskontoret
till kulturnämnden. För den aktuella verksamheten lämnas bidrag enligt
förordningen (1997:1322) om bidrag till kommunal energirådgivning. När
förordningen trädde i kraft den 1 januari 1998 uppmärksammades emellertid inte att reglementet för stadsbyggnadsnämnden borde kompletteras.
Lämpligt är dock att reglementet för kulturnämnden nu kompletteras så att
det framgår att det ankommer på den nämnden att ansvara för energirådgivning.
Under ärendets handläggning har samråd skett med Kultur & Fritid.
Beslutsunderlag
* Finansutskottets protokoll 2003-02-18, § 105
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-02-05 med förslag till ny lydelse av reglementet för kulturnämnden
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår enligt finansutskottets förslag kommunfullmäktige besluta
att kulturnämnden namnändras till kultur- och fritidsnämnden;
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att reglementet ändras med anledning av namnändringen;
att § 2 i reglementet kompletteras med att nämnden ansvarar för kommunens energirådgivning; och
att anta bilagt förslag till reglemente.
----

Ordförandes sign

Sekreterares sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 106

Sammanträdesdatum

Sida

2003-03-17

20

Dnr 243/02 012

Utbyte med Japan sommaren 2002
Bakgrund
Sundsvalls kommun fick under våren 2002 förfrågan om att i samverkan
med två andra kommuner i Sverige och Ungdomsstyrelsen genomföra ett
ungdomsbyte med japanska staten. Utbytet, som är ett initiativ från Japan,
är ett arbete för att skapa kontakter och nätverk mellan ungdomar i Japan
och ungdomar från andra delar av världen. Sammantaget involverade utbytet förutom Japan tio olika länder och 100 ungdomar från dessa länder.
Sundsvalls kommun blev tillfrågad tillsammans med Botkyrka och
Karlstad utifrån vårt arbete med ungdomar och inflytande.
Kommunstyrelsen tackade ja till att delta och utsåg tre ungdomar från
Sundsvall att delta i utbytet. De åkte till Japan under tre veckor i juli.
I september månad besökte japanska ungdomar Sverige under drygt tre
veckor. En grupp med ledare vistades i Sundsvall den 16 - 22 september.
Under veckan i Sundsvall bjöd kommunen deltagarna på ett program som
bestod av allt från studiebesök på socialtjänstens gruppboende för utvecklingsstörda till stor fest tillsammans med Kvartersteatern. Två nätter och
dagar spenderade deltagarna i värdfamiljer. Nio Sundsvallsfamiljer ställde
upp och visade Sundsvall och Sverige från ”insidan”.
Beslutsunderlag
* Utvecklingsutskottets protokoll 2003-02-25, § 59
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-02-13
* Ungdomsstyrelsens ”Utvärdering av the Japanese Youth Goodwill
Mission to the Kingdom of Sweden 2002” och lokalt program
* Reseskildring av gruppdeltagare från Sundsvall
Överläggning
Vid ärendets behandling i utvecklingsutskottet den 25 februari 2003
lämnar samhällsplaneraren och ungdomslotsen ytterligare kommentarer
till den skriftliga redovisningen.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt utvecklingsutskottets förslag
att lägga redovisningen till handlingarna.
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Dnr 81/03 105

Plan för Sundsvalls kommuns arbete med vänorter och övriga internationella samarbetspartners 2003--2004
Bakgrund
Kommunfullmäktige tog den 25 februari 2002 beslut om att det operativa
ansvaret för vänorterna skulle överföras från presidiekonferensen till
kommunstyrelsen. I beslutet låg också de prioriteringar på internationella
arbetspartners som skulle göras utifrån de strategier och syften som tagits i
kommunens internationliseringsprogram.
Den nya ansvarsfördelningen skall gälla från och med den 1 januari 2003.
Det operativa ansvaret betyder förutom planer för aktiviteter även
beredning och beslut om fördelning av vänortsanslaget.
Kommunstyrelsekontoret har därför i skrivelse februari 2003 redovisat
förslag till plan för Sundsvalls kommuns arbete med vänorter och övriga
internationella samarbetspartners 2003-2004.
Kommunstyrelsekontoret betonar att angivna syften, strategier och aktiviteter i kommunens internationliseringsprogram även gäller för vänortsverksamheten. På så sätt samordnas och integreras vänortsverksamheten
med och i kommunens övriga internationella arbete.
Beslutsunderlag
* Finansutskottets protokoll 2003-03-11, § 115
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-02-19
Överläggning
Finansutskottet beslutade den 11 mars 2003 att föreslå kommunstyrelsen
besluta att anta planen för Sundsvalls kommuns arbete med vänorter och
övriga internationella samarbetspartners 2003–2004
Under kommunstyrelsens överläggning görs inlägg av Åsa Möller (m),
Lars Persson (fp), Ewa Back (s), Inger Paulsson (mp) och kommundirektören. Diskussionen avser bl.a. om dokumentet skall vara en plan, ett
handlingsprogram eller ange riktlinjer, om dokumentet skall avse
kommunstyrelsekontoret eller ha en vidare ansats, om förhållningssätt till
andra internationella samarbeten som kommunstyrelsekontoret och andra
förvaltningar är engagerade i, samt om motsvarande dokument finns
framtagna hos andra förvaltningar i kommunen och om någon samordning
i så fall skett.
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Ordförande yrkar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsekontoret
för att de frågeställningar som tagits upp i kommunstyrelsen skall behandlas.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar om återremiss av ärendet för att kommunstyrelsekontoret skall ges möjlighet att belysa de frågeställningar som togs
upp vid kommunstyrelsens sammanträde.
----
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Dnr 128/02 404

Agenda 21-arbetet i Sundsvall, prioritering och
fokusering för mandatperioden 2003--2006
Bakgrund
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott gav vid sitt sammanträde den 18
juni 2002, § 84, i uppdrag till kommunstyrelsekontoret att ta fram förslag
till hur arbetet enligt Sundsvalls Agenda 21 skulle stärkas genom prioritering och fokusering.
Utvecklingsutskottet beslutade
·

att påbörja en övergripande översyn av hur arbetet för hållbar utveckling enligt Sundsvalls Agenda 21 ska prioriteras och fokuseras;

·

att utreda hur arbetet med lokala miljömål för Sundsvall bör bedrivas;

·

att utreda hur arbetet för ett Livsmiljöbokslut bör läggas upp och vad
det bör omfatta;

·

att utreda konsekvenserna av en löpande uppföljning av Agenda 21arbetet i kommunens förvaltningar och bolag.

(Ärendet avseende Livsmiljöbokslut har behandlats av utvecklingsutskottet den 28 januari 2003, § 62.)
Kommunstyrelsekontoret har i skrivelse i februari 2003 lämnat redovisning samt följande förslag till arbetsprogram för mandatperioden 2003 –
2006 för förvaltningarnas och bolagens arbete för hållbar utveckling enligt
Sundsvalls Agenda 21:
1. De nationella miljökvalitetsmålen ska vara vägledande för
kommunens arbete för hållbar utveckling.
Arbetet för hållbar utveckling koncentreras på att i den ordinarie verksamheten och i dess utveckling stödja de miljökvalitetsmål som bedömts vara mest aktuella för kommunens verksamhet. Dessa miljökvalitetsmål är God bebyggd miljö, Begränsad klimatpåverkan, Frisk
luft, ett sammanlagt mål om rent vatten omfattande såväl grundvatten
som ytvatten och Giftfri miljö.
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Det nationella och regionala miljömålsarbetet genererar en rad erfarenheter. Deras arbete följs upp årligen och dessa uppföljningar kommer att kunna vara värdefulla och bör tas till vara i vår kommuns
arbete för god livsmiljö.
2. Årligen ska ett par frågeställningar för kommunkoncernens
arbete för hållbar utveckling prioriteras. Arbetet följs upp i Livsmiljöbokslutet, i kommunens årsredovisning och i en kortfattad
separat rapport om Agenda 21-arbetet.
Kommunstyrelsekontorets koncernövergripande roll består i att samla
in fakta, följa och analysera utvecklingen, driva på samt att komma
med förslag till förbättringar. Därutöver ingår utbildningsinsatser, omvärldsanalys och medborgarinriktat arbete.
För att samsyn skall åstadkommas ges kommunstyrelsekontoret i uppdrag att prioritera de kommunövergripande insatser som bedöms behöva komplettera förvaltningarnas och bolagens insatser. För åren
2003—2004 föreslås kommunkoncernens insatser koncentreras på att
implementera detta arbetsprogram i förvaltningarnas och bolagens
ordinarie uppdrag och ge erforderlig utbildning för uppdraget. Den
andra huvuduppgiften föreslås vara att utifrån energi- och klimatstrategin för Sundsvall arbeta fram projekt för minskad klimatpåverkan
som ett underlag till kommunens kommande ansökan om medel ur det
nationella klimatinvesteringsprogrammet.
3. Arbetet ska fokuseras på hållbarhetsinsatser inom förvaltningarnas respektive bolagens egna verksamhetsområden.
Fokusering innebär att arbetet med hållbar utveckling ska ingå som en
naturlig del i ordinarie verksamhet och i utvecklingen av denna. Medveten prioritering av verksamhetsområden och/eller över tid bör göras
för att skapa uthållighet och resultat i arbetet. Miljömålen ska användas och vägleda verksamheten. Ansvaret för hållbar utveckling har
verksamhetsansvariga på alla nivåer. Inför stora investeringar, systemförändringar eller beslut av liknande karaktär inom förvaltning/bolag
ska en analys göras av om beslutet inverkar på uppnående av nationella, regionala och eventuella framtida lokala miljömål samt riktlinjerna enligt Sundsvalls Agenda 21. Om beslutet innebär negativ påverkan på eller strider mot dessa mål ska förklaring finnas till varför man
gjort valet. Kommunstyrelsekontoret ges i uppdrag att vägleda, stötta
och visa metoder för arbetet.
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4. Arbetet ska prioriteras genom att en till två viktiga frågor väljs ut
av respektive förvaltning och bolag att arbeta med under det
kommande verksamhetsåret. Mål för dessa åtaganden sätts och
resultatet följs upp i årsredovisningen.
Varje förvaltning/bolag väljer ut 1-2 frågor inom Agenda 21-arbetet
som man ska arbeta med under det kommande verksamhetsåret. Det
kan gälla miljömål, miljöledningssystem, kunskapshöjande åtgärder,
teknikutveckling eller annat. Dessa frågor redovisas i budgetarbetet
och följs upp löpande under året och i årsberättelsen. Genom att varje
part själv väljer sina områden kan arbetet integreras med den normala
verksamhetsutvecklingen.
För kommunstyrelsekontoret föreslås följande fokusering och prioritering för arbetet för hållbar utveckling under åren:
2003
· Framtagande av energi och klimatstrategi
· Kompetens i miljökrav vid upphandling
· Regionförstoring – förbättrade kommunikationer
· Hållbar samhällsplanering
2004
· Ansökan om medel ur klimatinvesteringsprogrammet (KLIMP) till
projekt inom energi- och klimatstrategin
· Framtagande av ny avfallsplan
· Ny upphandling kollektivtrafiken
· Regionförstoring – förbättrade kommunikationer
· Hållbar samhällsplanering
Beslutsunderlag
* Utvecklingsutskottets protokoll 2003-02-25, § 63
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-02-19 med bilagor
Överläggning
Vid ärendets behandling i utvecklingsutskottet den 25 februari 2003
lämnas kommentarer av miljösekreteraren.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt utvecklingsutskottets förslag
att anta kommunstyrelsekontorets förslag till arbetsprogram för kommunkoncernens fortsatta arbete enligt Sundsvalls Agenda 21.
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Dnr 37/03 455

Utbyggnad och modernisering av befintligt avfallsbaserat kraftvärmeverk i Korsta
Bakgrund
Sundsvall Energi AB (SEAB), som ingår i Sundsvalls kommuns bolagskoncern som dotterbolag till Stadsbacken AB, svarar för produktion, försäljning och distribution av fjärrvärme i Sundsvall. SEAB är i sin tur
moderbolag i en underkoncern i vilken REKO Sundsvall AB och Korstaverkets Förvaltning AB (KFAB) ingår. REKO sorterar och behandlar
avfall från hushåll och industrier och äger deponianläggningen vid Blåberget. KFAB äger och förvaltar kraftvärmeverket i Korsta (Korstaverket).
Kommunfullmäktiges direktiv till Sundsvall Energi AB (SEAB)
För att ge kommunens bolagsstyrelser vägledning om vad som skall uppnås när de beslutar i sina verksamheter, anger kommunfullmäktige årligen,
då den kommunala budgeten behandlas, övergripande och verksamhetsspecifika inriktningsmål. I direktiven som lämnades 1998 angavs, som inriktningsmål för fjärrvärmeverksamheten, konvertering av kraftvärmeverket till biobränsle och utvidgning av näten för att möjliggöra ökad
villaanslutning. I planerna för 2000 och 2001 angavs målet vara fortsatta
utredningar för en biobränslesatsning i Korsta samt att ta erforderliga initiativ, om utvecklingen av energiskatter och energipriser motiverade det. I
planen 2003 efterlystes förslag till åtgärder för att minska oljeberoendet
inom fjärrvärmeverksamheten och att sänka kostnaderna.
I den avfallsplan som kommunfullmäktige antog den 28 maj 2001 lämnades följande prioritetsordning vid avfallsbehandling:
1.
2.
3.
4.

Återbruk
Materialåtervinning
Egergiåtervinning
Deponering

Vidare angavs att ”det som inte kan återanvändas eller återvinnas skall gå
till energiåtervinning i Korstaverket”.
Inom SEAB har olika alternativ att ersätta olja som bränsle i fjärrvärmesystemet studerats. Ett omfattande utredningsarbete har lagts ner på två
olika alternativ av en biobränslepanna baserad på skogsavfall.
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Projekten fick dock avbrytas eftersom det dels inte visade sig möjligt att få
ekonomi på en sådan investering, dels på grund av tekniska problem.
SEAB har i stället valt att utveckla ett förslag till modernisering och utbyggnad av förbränningsanläggningen för avfall vid Korstaverket. Förslaget går under namnet varm.nu. Förslaget bedöms ge god ekonomi samtidigt som det löser kraven på övergång från deponering av avfall till andra
behandlingsformer samt minskar den miljöpåverkan det nuvarande produktionssystemet för fjärrvärme ger.
Med hänvisning till vad som anförs i skrivelse i mars 2003 beslutar styrelsen för Stadsbacken
·

att med hänsyn till de synpunkter Stadsbacken har att beakta, för sin
del godkänna en utbyggnad av kraftvärmeverket i Korsta enligt projekt
varm.nu;

·

att hemställa att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige uttala
att fullmäktige ej har något att erinra mot att SEAB/KFAB genomför
projekt varm.nu avseende utökad avfallsförbränning vid Korstaverket i
huvudsak överensstämmande med av SEAB/KFAB redovisade handlingar;

samt – vid ett positivt ställningstagande till föreslagen utbyggnad av
Korstaverket –
·

att uppmana kommunstyrelsen föreslå fullmäktige uttala att kommunstyrelsen uppdrar till Stadsbacken AB att utreda förutsättningarna för
ett breddat ägande av fjärrvärmeverksamheten och undersöka intresset
hos företag att gå in som delägare i ett gemensamt bolag för sådan
verksamhet.

Beslutsunderlag
* Finansutskottets protokoll 2003-03-11, § 109
* Skrivelse från Stadsbacken 2003-03-04 med tillhörande bilagor
Överläggning
Vid ärendets behandling i kommunstyrelsen den 17 mars 2003 noterar
ordföranden att finansutskottet överlämnade ärendet till kommunstyrelsen
utan att ta ställning, att den 24 mars 2003 har kommunfullmäktige en
debatt som bara ägnas denna fråga och att ett beslut av
kommunfullmäktige har planerats kunna ske vid fullmäktiges nästa
ordinarie sammanträde den 31 mars 2003.
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Lars Hillerström (mp) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att av miljöskäl
inte lokalisera en ny avfallsförbränningsanläggning i Korsta, utan istället
inrikta det fortsatta arbetet i projektet på en lokalisering på Blåberget för
att där samla all avfallshantering, trots att detta innebär en något högre
investeringskostnad.
Reinhold Hellgren (c), Hans Brynielsson (kd), Habib Effati (v) och Åsa
Möller (m) redovisar de möten, processer m.m. som pågår inom respektive
parti. Av inläggen framgår att inget av dessa partier har tagit ställning i
frågan och att i de flesta fall kommer detta att ske först sedan debatten den
24 mars 2003 har hållits.
Lars Persson (fp) yrkar att kommunstyrelsen håller ett extra sammanträde
den 31 mars 2003.
Under diskussionen enas ledamöterna om att ärendet skall bordläggas och
att ett extra sammanträde hålls kl. 9.00 den 31 mars 2003.
Under överläggningen lämnas även förslag på yrkanden, utöver Lars
Hillerströms (mp) framställda yrkande, som kan komma att ställas vid
sammanträdet den 31 mars 2003.
Åsa Möller (m), med instämmande av Claes Stockhaus (v), redogör för ett
yrkande som innebär att ett tillägg görs i Stadsbacken AB:s sista att-sats så
att den avslutas ”… och undersöka intresset hos företag och kommuner att
gå in som delägare i ett gemensamt bolag för sådan verksamhet.”
Ewa Back (s) anser att ett yrkande bör formuleras med andemeningen att
kommunen skall undersöka möjligheten att samarbeta med andra
kommuner i avfallsfrågor.
Åsa Möller (m) förklarar att hon avser att framställa ett yrkande om
nödvändig trafikplanering av Korstaområdet, eftersom även andra
etableringar kan komma att ske i området eller i dess närhet.
Därutöver säger Lars Persson att Kjell Andersson, i egenskap av
ordförande i SEAB, vid kommunfullmäktiges debatt den 24 mars 2003 bör
beredas tillfälle att i debattens inledning förklara varför SEAB lägger
förslaget om utbyggnad i Korsta.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att bordlägga ärendet, och
att hålla ett extra sammanträde måndagen den 31 mars 2003 kl. 9.00.
----
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KRIS Dnr 2/03 163

Ledningsplan för Sundsvalls kommun
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade den 30 september 2002, § 634, att anta
Ledningsplan för Sundsvalls kommun vid extraordinär händelse samt
höjd beredskap. Beslutet innebar att ledningsplanen skulle träda i kraft
den 1 januari 2003 och att en krisledningsnämnd skulle inrättas från
samma tidpunkt. Kommunstyrelsen preciserade härefter, genom beslut
den 14 oktober 2002, § 166, de åtgärder som borde vidtas med anledning av fullmäktiges beslut, däribland att upprätta förslag till reglemente för den nya krisledningsnämnden. Genom beslut av kommunfullmäktige den 16 december 2002, § 21, antogs reglemente för krisledningsnämnden samt utsågs kommunstyrelsens finansutskott till krisledningsnämnd.
Ledningsplanen
Enligt den lag (2002:833) om extraordinära händelser i fredstid hos
kommuner och landsting, som trädde i kraft den 1 januari 2003, skall
kommuner ”för varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur de ska
hantera extraordinära händelser”. Den av fullmäktige i september
2002 antagna ledningsplanen bör följaktligen ånyo föras upp till kommunfullmäktige för ställningstagande. Planen består av målbeskrivning
och avsnitt om ledning och åtgärder. Den baseras på kommunens egna
erfarenheter av allvarliga händelser och propositionstexten (”Extraordinära händelser i kommuner och landsting”, prop. 2001/2002:184)
som låg till grund för och även överensstämmer med gällande lag. Utöver vissa justeringar av redaktionell art har varken säkerhetsenhetens
eller administrativa avdelningen några förslag till ändringar i den ledningsplan som tidigare antagits.
Beslutsunderlag
* Finansutskottets protokoll 2003-03-11, § 117
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-03-03 med ledningsplan
Överläggning
Don Rösberg (fp) upplyser att det är väsentligt att det finns vetskap om att
hemvärnet begärs in via försvarsmakten i Boden och inte genom någon
hemvärnschef.
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Beslut
Kommunstyrelsen föreslår enligt finansutskottets förslag kommunfullmäktige besluta
att anta bilagt förslag till ledningsplan.
----
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Dnr 17/03 532

Yttrande över Banverkets remiss – Framtidsplan för järnvägen 2004–2015 (Banhållningsplan)
Bakgrund
Banverket har upprättat en framtidsplan för järnvägen för perioden 2004–
2015. Planen, som förut har kallats banhållningsplan, är en uppföljning av
den tidigare stomnätsplanen för perioden 1998–2007. Till grund för planeringen ligger bl.a. regeringens proposition 2001/02:20 ”Infrastruktur för
ett långsiktigt hållbart transportsystem” och de transportpolitiska målen.
Banverket har givit bl.a. kommunerna möjlighet att senast den 1 april
2003 lämna synpunkter på framtidsplanen.
Framtidsplanen omfattar investeringar i järnvägsprojektet för totalt 101,5
miljarder kronor (varav bidrag till fordon på 4,5 miljarder).
Planeringsramen för drift och underhåll uppgår till 38 miljarder och
sektorsuppgifter till 2 miljarder. För våra närliggande bandelar ligger
investeringarna på ca 3,3 miljarder för Ostkustbanan, ca 0,4 miljarder för
Mittbanan, ca 3,7 miljarder för Ådalsbanan (inklusive genomfart
Sundsvall) och ca 11,4 miljarder för Botniabanan. Hela framtidsplanen
finns redovisad på www.banverket.se.
Kommunstyrelsekontoret har efter samråd med stadsbyggnadskontoret
upprättat förslag till kommunens yttrande.
I förslaget har synpunkterna begränsats till de bandelar som i första hand
berör kommunen. När det gäller övergripande principer för utbyggnad av
järnvägsnätet i Norrland instämmes i de synpunkter som Norrtåg lämnar i
särskilt yttrande.
Beslutsunderlag
* Utvecklingsutskottets protokoll 2003-03-04, § 69
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-02-17
* Banverkets remiss 2003-01-15
Överläggning
Vid utvecklingsutskottets behandling av ärendet den 4 mars 2003 lämnas
kommentarer till materialet av samhällsplaneraren.

Ordförandes sign

Sekreterares sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2003-03-17

33

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt utvecklingsutskottets förslag
att som yttrande över framtidsplan för järnvägen 2004–2015 överlämna
skrivelse enligt kommunstyrelsekontorets förslag.
----
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Dnr 20/03 100

Yttrande över länsstyrelsens förslag till ”Länstransportplan – Länsplan för regional transportinfrastruktur 2004—2015, Västernorrlands
län”
Bakgrund
Länsstyrelsen har berett bl.a. Sundsvalls kommun tillfälle att lämna
synpunkter på rubricerad länsplan före den 1 april 2003.
Stadsbyggnadskontoret har i samråd med kommunstyrelsekontoret utarbetat förslag till tjänstemannayttrande. Yttrandet har tillstyrkts av
stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott den 19 februari 2003 och stadsbyggnadsnämnden den 11 mars 2003.
Beslutsunderlag
* Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2003-03-11, § 40
* Utvecklingsutskottets protokoll 2003-03-04, § 70
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-02-27
* Stadsbyggnadskontorets yttrande 2003-01-31
* Länsstyrelsens remiss 2003-01-13
Överläggning
Vid ärendets behandling i utvecklingsutskottet den 4 mars 2003 lämnas
kommentarer till materialet av samhällsplaneraren.
Inlägg görs vid kommunstyrelsens sammanträde den 17 mars 2003 av Lars
Persson (fp), Don Rösberg (fp) och Reinhold Hellgren (c) angående
Johannedalsvägen och trafiken vid Birsta.
Lars Hillerström (mp) upplyser att det i remisshandlingen skrivs om
Johannedal och Birsta och hänvisar till sidan 26 i remisshandlingen (sidan
243 i kommunstyrelsens handlingar).
Ewa Back (s) säger att frågor om Johannedalsvägen kan utgöra en del av
Korstaärendet, § 109.
Christer Berglund (s) uppger att stadsbyggnadskontoret har en prioriteringslista för angelägna vägprojekt och att den listan bör tillfogas ärendet
om Korsta och tas med i de handlingar som skickas till ledamöterna inför
det extra kommunstyrelsesammanträdet den 31 mars.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt utvecklingsutskottets förslag
att som kommunens yttrande över länstransportplanen överlämnar de
synpunkter som framgår av stadsbyggnadskontorets skrivelse den 31
januari 2003.
----
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Dnr 24/03 501

Yttrande över Vägverkets förslag till ”Nationell
plan för vägtransportsystemet 2004—2015”
Bakgrund
Vägverket har inbjudit bl.a. Sundsvalls kommun att lämna synpunkter
på rubricerat ärende före den 1 april 2003.
Stadsbyggnadskontoret har i samråd med kommunstyrelsekontoret utarbetat förslag till tjänstemannayttrande. Yttrandet har tillstyrkts av
stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott den 19 februari 2003 och stadsbyggnadsnämnden den 11 mars 2003.
Beslutsunderlag
* Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2003-03-11, § 39
* Utvecklingsutskottets protokoll 2003-03-04, § 71
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-02-27
* Stadsbyggnadskontorets yttrande 2003-02-03
* Vägverkets remiss 2003-01-16
Överläggning
Vid ärendets behandling i utvecklingsutskottet den 4 mars 2003 lämnas
kommentarer till materialet av samhällsplaneraren. Vid den fortsatta
diskussionen i utskottet noteras på förslag av Lena Österlund (s), och med
instämmande av övriga ledamöter, att i kommunens yttrande skall
ytterligare motiveras behovet av satsningar på bättre bärighet av vägarna
lokalt och inom regionen för att klara industrins transportbehov.
Det noteras vid kommunstyrelsens sammanträde den 17 mars 2003 att ett
avsnitt om bärighetssatsningar har tillförts yttrandet daterat den 5 mars
2003 och finns intaget på sidan 246-247 i handlingarna till sammanträdet.
Lars Hillerström (mp) framställer ett alternativt yrkande för avsnitten om
E4 Sundsvall Syd och E14 och anser att avsnitten bör ha följande
utformning:
De planerade stora satsningarna på infrastrukturen i form av
europavägar och järnvägar i Sundsvallsområdet kräver en bättre
samordnad planering. Varje objekt kan inte planeras separat som
hittills. En gemensam vision för helheten är nödvändig.
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De förslag som nu finns till E4 syd över fornminnesområdet i Nolby
och med en bro över Sundsvallsfjärden är oacceptabla. Det är även
olämpligt att E14 ska gå på stadsgator i Sundsvall.
Därför bör tiden innan dessa vägprojekt kan påbörjas användas till en
gemensam utredning hur trafiken på E4 och E14 tillsammans kan dras
via en förbifart väster om staden till betydligt lägre kostnader. En
samordning mellan väg och järnväg söder om staden bör också
planeras så att det blir möjligt med dubbelspår hela vägen mellan
Stockholm och Sundsvall.
Christer Berglund (s) yrkar avslag på Lars Hillerströms yrkande och bifall
till utskottets förslag.
Inlägg görs av Claes Stockhaus (v), Reinhold Hellgren (c) och Åsa Möller
(m).
Ordföranden ställer proposition på yrkandena – det kompletterade
yttrandet mot Lars Hillerströms förslag – och finner att kommunstyrelsen
beslutat tillstyrka det kompletterade yttrandet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att som kommunens yttrande över nationell plan för vägtransportsystemet
överlämna de synpunkter som framgår av det kompletterade yttrandet som
daterats den 5 mars 2003.
---Mot beslutet reserverar sig Lars Hillerström (mp) till förmån för eget
framställt yrkande
Till protokollet antecknas att centerpartiet hänvisar till tidigare beslut om
E4 Sundsvall Syd varav framgår att partiet inte stod bakom den dragning
av E4 Syd som nu gäller.
----
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Dnr 597/02 400

Yttrande över länsstyrelsens förslag till ”Miljöstrategi med regionala miljömål”
Bakgrund
Sundsvalls kommun har från länsstyrelsen i Västernorrland fått förslag till
miljöstrategi med regionala miljömål för yttrande senast den 11 april
2003.
Kommunens remissarbete har bedrivits gemensamt av berörda bolag och
förvaltningar. Kommunstyrelsekontoret har utarbetat ett för kommunkoncernen gemensamt förslag till tjänstemannayttrande.
Beslutsunderlag
* Utvecklingsutskottets protokoll 2003-03-04, § 72
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-02-24
* Länsstyrelsens remissförslag, remissversion 2002-12-11
Överläggning
Vid ärendets behandling i utvecklingsutskottet den 4 mars 2003 lämnas
kommentarer till materialet av miljösekreteraren. Dessutom noteras att
landshövdingen inbjudit till träff på Norra Berget onsdagen den 12 mars
2003 för överläggning i ärendet.
Ewa Back (s) redogör vid kommunstyrelsens behandling av ärendet för
den träff som hölls med länsstyrelsen den 12 mars 2003.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt utvecklingsutskottets förslag
att som kommunens yttrande över förslaget till miljöstrategi med regionala miljömål överlämna kommunstyrelsekontorets skrivelse den 24
februari 2003 som sitt eget yttrande i ärendet.
----
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Dnr 591/02 100

Yttrande över slutbetänkandet SOU 2002:103 –
utjämning av LSS-kostnader
Bakgrund
Kommittén utjämning av LSS-kostnader föreslår att ett eget system för utjämning mellan kommunerna av kostnaderna för LSS införs fr.o.m. år
2004. Kommuner med låga kostnader (under riksgenomsnittet) betalar till
kommuner med höga kostnader (över riksgenomsnittet). Utjämningen
skall ske helt och hållet inom kommunkollektivet, utan några statliga insatser.
Förslaget till utjämning tar hänsyn till behovet av antalet insatser (grundläggande strukturkostnad) samt beräknad kostnad för insatserna med hänsyn till behoven (koncentrations- och personalkostnadsindex) för varje
kommun.
Räknat på 2001 års förhållanden ifråga om antal insatser och kostnader har
Sundsvalls kommun en strukturkostnad på 2 223 kronor per invånare jämfört med rikets 2 162 kronor per invånare. Detta betyder att Sundsvall får
ett bidrag på 61 kronor per invånare eller 5,7 miljoner kronor. Sundsvalls
kommun ligger således relativt nära rikets kostnad och det innebär att små
ändringar i de faktorer som bestämmer strukturkostnaden kan göra
kommunen till bidragsgivare i stället för bidragsmottagare.
Utredningen förordar att utjämningen skall ske genom så kallad genomsnittutjämning, d.v.s. på samma sätt som sker idag med övrigt kostnadsutjämning, helt inom kommunkollektivet. Som alternativ metod redovisas
så kallad bruttoutjämning. Bruttoutjämningen innebär att kommunen
löpande får ett årligt bidrag från staten motsvarande strukturkostnaden för
kommunen, parallellt sänks kommunens generella statsbidrag motsvarande riksgenomsnittets strukturkostnad.
Beslutsunderlag
* Finansutskottets protokoll 2003-02-18, § 100
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-02-10 och förslag till yttrande
* SOU 2002:103
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Överläggning
Vid ärendets behandling i finansutskottet den 18 februari 2003 lämnas
kommentarer av stadsjuristen.
Ordföranden förklarar att, med hänsyn till remisstid, yttrande med den
lydelse som framgår av dagens kompletteringslista redan avgivits till
finansdepartementet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godta det avgivna yttrandet som kommunstyrelsens yttrande.
----
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Dnr 36/03 100

Yttrande över Justitiedepartementets promemoria ”Rättshjälpsmyndighetens och Rättshjälpsnämndens framtida organisation”
Bakgrund
Sundsvalls kommun har inbjudits att lämna synpunkter på Justitiedepartementets promemoria Rättshjälpsmyndighetens och Rättshjälpsnämndens framtida organisation.
En tidigare rapport
I en rapport som överlämnades till regeringen i augusti 2000 föreslog
Domstolsverket dels att Rättshjälpsmyndigheten inte längre skulle vara
en självständig myndighet utan en beslutsmyndighet, dels att den skulle
kopplas till och flyttas till Domstolsverket i Jönköping som skulle utgöra en administrativ värdmyndighet. I rapporten uttalades även att
övervägande skäl talar för att Rättshjälpsnämnden skall avvecklas.
I yttrande den 11 december 2000 begärde Sundsvalls kommun att regeringen skulle avvisa Domstolsverkets förslag att flytta Rättshjälpsmyndigheten från Sundsvall (KS dnr 445/00 106). Kommunen anförde
även att Rättshjälpsmyndigheten av bl.a. ekonomiska skäl skulle kunna
samverka med Sundsvalls tingsrätt.
Remissutfallet visade att det fanns skäl att diskutera andra lösningar än
vad Domstolsverket föreslagit.
Promemorian
Promemorian innehåller förslag till hur Rättshjälpsmyndigheten och
Rättshjälpsnämnden skall organiseras i framtiden. Förslagen innebär i
huvudsak att
·
·
·
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Rättshjälpsmyndighetens verksamhet blir kvar i Sundsvall;
Rättshjälpsmyndigheten fortsätter att vara en självständig myndighet, men administrativt knuten till en värdmyndighet, Sundsvalls
tingsrätt;
Rättshjälpsnämnden kvarstår som en så kallad nämndmyndighet,
men organisatoriskt knuten till Hovrätten för Nedre Norrland som
ny värdmyndighet.
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I promemorian sägs att förslagen bör kunna träda i kraft senast den 1
oktober 2004.
Beslutsunderlag
* Finansutskottets protokoll 2003-03-11, § 121
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-03-04
* Kommunstyrelsekontorets yttrande 2003-03-04
* Justitiedepartementets skrivelse 2003-01-24 med promemorian ”Rättshjälpsmyndighetens och Rättshjälpsnämndens framtida organisation” samt
bilagor
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag
att avge yttrande enligt upprättat förslag av kommunstyrelsekontoret.
----
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Dnr 522/02 030

Svar på motion angående tillgången på taxi för
boende i Stöde
Bakgrund
Den socialdemokratiska fullmäktigegruppen har i en motion om tillgången
på taxi för boende i Stöde föreslagit
att kommunen, i samband med upphandlingar av samhällsbetalda resor,
undersöker vilka möjligheter som finns för att stimulera och stödja taxiverksamheten i Stöde; och
att kommunen söker samarbete med de aktörer som är intresserade av att
ge Stödeborna en god service.
Motionen har remitterats till kommunstyrelsekontoret för synpunkter.
Av kontorets – kollektivtrafikenhetens – svar framgår att det under ett
flertal år framförts klagomål från boende i Stöde med omnejd över de
problem som funnits på grund av bristen på taxi framför allt vardagskvällar och helger.
Av svaret framgår även att kollektivtrafikenheten för närvarande arbetar
med ett projekt som avser handikappanpassning av trafiken i Stöde. I detta
projekt kommer de frågor som nämns i motionen att behandlas. Enheten
har redan tidigare arbetat med likartade frågor i de övriga ytterområdena,
Njurunda, Matfors och Indal/Liden. I dessa områden har inriktningen
främst varit att utforma servicelinjer så att även rörelsehindrade kan utföra
sina dagliga behov och resursinsatserna har främst rört resor dagtid. För
Stöde har en likartad serviceslinga framtagits och översyn har även skett
av den kompletteringstrafik som finns inom området. Slingan är tänkt att
trafikeras med taxibil eller taxibuss och skulle därmed ge ekonomiska
möjligheter för en entreprenör som idag har skolkörningar och
kompletteringstrafik att verka i området.
En annan möjlig lösning är att utvidga kompletteringstrafiken så att den
även är tillgänglig under kvällar och helger. Detta skulle då vara ett avsteg
från den kompletteringstrafik som finns i övriga områden där den endast
är tillgänglig mellan kl. 07–17. Görs detta har kommunen genom
befintliga avtal entreprenörer som kan utföra körningarna.
Den förändring av trafiken i Stöde som det arbetas med är tänkt att
sjösättas i samband med nästa sommarturlista som startar i mitten av juni
2003.
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Beslutsunderlag
* Finansutskottets protokoll 2003-02-18, § 103
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-02-10
* Motion från socialdemokraterna 2002-10-04
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår enligt finansutskottets förslag kommunfullmäktige besluta
att med hänvisning till att pågående utredning om handikappanpassning
av trafiken i Stöde behandlar de problem motionen tar upp, anse motionen
vara besvarad.
----

Ordförandes sign

Sekreterares sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 118

Sammanträdesdatum

Sida

2003-03-17

45

Dnr 579/01 030

Svar på motion (fp) och (s) om kommunfullmäktigedagar i kommundelarna
Bakgrund
Motionärerna – Ulla Norgren (fp) och Bodil Hansson (s) – frågar sig hur
kommunmedborgarna kan bli mer delaktiga i den kommunala beslutsprocessen. Ett sätt att marknadsföra kommunfullmäktige är att en eller ett
par gånger om året förlägga kommunfullmäktige till något ytterområde,
t.ex. till Liden, Matfors, Kvissleby, Alnö och Stöde. Lokala politiska företrädare bör få i uppgift att presentera sitt område och de boende i området
erbjuds möjlighet att ställa frågor till ledamöterna. Gruppmötena kan
kombineras med studiebesök i respektive område.
Motionen utmynnar i förslag om att ta fram ett förslag till program för
kommunfullmäktigemöten i ytterområdena samt att det första mötet förläggs i Stöde.
Motionen har remitterats till de politiska partierna i fullmäktige för eventuella synpunkter.
Kommunstyrelsekontoret har sammanställt inkomna yttranden och upprättat förslag till motionssvar.
Beslutsunderlag
* Utvecklingsutskottets protokoll 2003-02-25, § 61
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-02-17
* Svar från Vänsterpartiet 2001-12-06
* Svar från Miljöpartiet de Gröna 2002-01-30
* Svar från Kristdemokraterna 2002-03-04
* Svar från Moderaterna 2002-04-12
* Svar från Centerpartiet 2002-08-21
* Svar från Folkpartiet liberalerna 2002-06-02
* Svar från Socialdemokraternas fullmäktigegrupp 2002-11-25
* Motion från Folkpartiet och Socialdemokraterna
Överläggning
Vid ärendets behandling i kommunstyrelsen den 17 mars 2003 yrkar Åsa
Möller (m) avslag på motionen och hänvisar till Moderaternas remissvar
över motionen.
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Reinhold Hellgren (c) yrkar bifall till utskottets förslag.
Inlägg görs av Bodil Hansson (s) och Ewa Back (s).
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutat tillstyrka förvaltningens förslag till motionssvar.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår enligt utvecklingsutskottet förslag kommunfullmäktige besluta
att ett sammanträde med kommunfullmäktige per år under mandatperioden förläggs till annan ort;
att det första sammanträdet förläggs till Stöde;
att en uppföljning av erfarenheterna görs inför nästa mandatperiod; och
att motionen skall anses vara besvarad.
---Mot beslutet reserverar sig Åsa Möller (m) och Andreas Jonsson (m) till
förmån för Åsa Möllers yrkande.
----
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Dnr 71/03 002

Delegationsbeslut - utskotten
Kommunstyrelsen beslutar
att till sina handlingar lägga beslut som fattats med stöd av kommunstyrelsens delegationsbemyndigande av utskotten:
Finansutskottet
Utvecklingsutskottet

2003-02-04—2003-02-18
2003-02-11—2003-03-04

----
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FÖR KÄNNEDOM

Ordförandes sign

·

Finansutskottets protokoll 4 och 18 februari 2003

·

Utvecklingsutskottets protokoll 11 och 25 februari samt 4 mars
2003

·

Presidiekonferensens protokoll 3 och 24 februari 2003

·

Revisionsrapport avseende översiktlig granskning av ekonomiska
rutiner inom lantmäterinämnden
(Dnr 78/03 007)

·

Revisionsrapport avseende granskning av omsorger för funktionshindrade
(Dnr 79/03 007)

·

Komplettering av uppgifter om den bostadssociala gruppens verksamhet
(Dnr 531/02 752)

·

John Grönbergs avsägelse som ordförande i Sundsvalls Naturskyddsfond
(Dnr 87/03 102)
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§ 100 Revisionsrapporter avseende jämförelsetal för år 2000 respektive
2001
§ 101 Revisionsrapport avseende granskning av upphandling av
städtjänster
§ 102 Revisionsrapport IT-säkerhet, Fas 2
§ 103 Bidrag till politiskt ungdomsarbete 2003--2006
§ 104 Investering och lån till kajanläggning i Tunadalshamnen
§ 105 Förslag till namnändring av kulturnämnden samt kompletteringar
i reglementet
§ 106 Utbyte med Japan sommaren 2002
§ 107 Plan för Sundsvalls kommuns arbete med vänorter och övriga
internationella samarbetspartners 2003--2004
§ 108 Agenda 21-arbetet i Sundsvall, prioritering och fokusering för
mandatperioden 2003--2006
§ 109 Utbyggnad och modernisering av befintligt avfallsbaserat
kraftvärmeverk i Korsta
§ 110 Ledningsplan för Sundsvalls kommun
§ 111 Yttrande över Banverkets remiss – Framtidsplan för järnvägen
2004--2015 (Banhållningsplan)
§ 112 Yttrande över länsstyrelsens förslag till ”Länstransportplan –
Länsplan för regional transportinfrastruktur 2004--2015, Västernorrlands län”
§ 113 Yttrande över Vägverkets förslag till ”Nationell plan för
vägtransportsystemet 2004--2015”
§ 114 Yttrande över länsstyrelsens förslag till ”Miljöstrategi med
regionala miljömål”
§ 115 Yttrande över slutbetänkandet SOU 2002:103 – utjämning av
LSS-kostnader
§ 116 Yttrande över Justitiedepartementets promemoria
”Rättshjälpsmyndighetens och Rättshjälpsnämndens framtida
organisation”
§ 117 Svar på motion angående tillgången på taxi för boende i Stöde
§ 118 Svar på motion (fp) och (s) om kommunfullmäktigedagar i
kommundelarna
§ 119 Delegationsbeslut – utskotten
För kännedom
Ordförandes sign

Sekreterares sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

