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Protokollet omfattar §§ 164-183
Justerat 2003-06-04

Åke Svensson
Sekreterare

Ewa Back
Ordförande

Reinhold Hellgren
Justerare
Tillkännagivande angående justeringen av detta protokoll anslaget på
Sundsvalls kommuns anslagstavla i kommunalhuset, Norrmalmsgatan 4,
2003-06-04 betygar

Åke Svensson
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§ 164

Justering
Att jämte ordföranden Ewa Back justera dagens protokoll utses Reinhold
Hellgren med Hans Brynielsson som ersättare.
---
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§ 165

Aktuellt från kommunstyrelsekontoret
Kommundirektören informerar om:
· Olyckan i Viskan
I denna del lämnas information av Leif Nilsson (s) och då bl.a.
om en minnesstund i Stöde kyrka den 3 juni 2003 kl. 18.00.
·

Ledning vid extra ordinära händelser, utbildning den 2-3 juni
2003

·

Konflikten med Kommunal
I denna del lämnas även information av personalchefen och
Martin Johansson (s).

·

Nytt lönesystem

·

Internt kommunstyrelsekontoret
o Kvalitetsarbetet
o Utbildning av chefer
o Kontorskraft om friskvård

·

Innovationsarenan Åkroken
Christer Berglund (s) berättar i korthet om kommunens arrangemang den 27 maj 2003 i Idrottsparken för lansering av
kommunens utvecklingsplan.

----
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Dnr 49/03 041

Årsbudget 2004 med plan för ekonomi 2005 2006
Bakgrund
Kommunstyrelsekontoret har sammanställt majoritetens (s + v) förslag till
årsbudget för 2004 med plan för 2005—2006 i bilagan ”Förslag till
kommunstyrelsen”.
Partiernas förslag redovisas på sid. 1-38 i handlingarna till sammanträdet.
Miljöpartiets förslag på sid. 33-37 i handlingarna har ersatts av ett förslag
som är daterat den 28 maj 2003 och det materialet har delats ut till
ledamöterna vid kommunstyrelsens sammanträde den 2 juni 2003.
Kommunstyrelsekontoret har genomfört MBL-förhandling med de
fackliga organisationerna den 26 maj 2003 och protokollet från
förhandlingen har lämnats till ledamöterna vid sammanträdet den 2 juni
2003.
Beslutsunderlag
* Protokoll från förhandling 2003-05-26 enligt 11 § MBL
* Finansutskottets protokoll 2003-02-04 § 77, 2003-05-20 § 191
* Förslag till kommunstyrelsen
* Oppositionspartiernas förslag till kommunstyrelsen
Överläggning
Lars Hillerström (mp) redogör för de förändringar som gjorts i partiets
reviderade budgetsförslag som utdelats till ledamöterna. Han yrkar bifall
till miljöpartiets förslag.
Lars Persson (fp), Per Wahlberg (m) och Hans Brynielsson (kd) yrkar
bifall till det gemensamma budgetförslaget. De förklarar att resultatet av
strejken innebär att förslaget måste omarbetas.
Reinhold Hellgren (c) yrkar bifall till centerpartiets förslag.
Ordföranden konstaterar att det i ärendet finns fyra förslag, nämligen ett
förslag från (s) och (v), ett från (mp), ett från (fp), (m) och (kd) samt ett
från (c), därtill att inte något av förslagen har beaktat utfallet av det nya
avtalet med Kommunal. Hon förklarar att hon kommer att ställa de fyra
förslagen mot varandra samt att en sammanställning över partiernas
förslag och övriga budgethandlingar överlämnas till kommunfullmäktige.
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Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta majoritetens förslag till årsbudget 2004 med plan för 2005-2006.
--Mot beslutet anförs reservationer av Per Wahlberg (m), Andreas Jonsson
(m), Lars Persson (fp), Arne Engholm (fp), Reinhold Hellgren (c), Hans
Brynielsson (kd) och Lars Hillerström (mp).
----
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249/03 042

Utredningsuppdrag i budgetprocessen 20042006
Bakgrund
Vid finansutskottet den 20 maj 2003 överlämnade socialdemokraterna och
vänsterpartiet ett förslag till utredningsuppdrag i budgetprocessen 20042006 daterat den 19 maj 2003. Kommunstyrelsekontoret fick i uppdrag att
se över förslagen och föreslå ansvar för genomförande. Kommunstyrelsekontoret har, efter samråd inom Kommundirektionen, lämnat förslag.
Enligt kommunstyrelsekontorets förslag skall för genomförande av de 15
utredningsuppdragen följande gälla för samtliga uppdrag:
§

§
§

Utredningarna fokuseras på att redovisa kostnadsminskningar men
bör även ta upp konsekvenser både för den aktuella verksamheten
och eventuellt andra verksamheter i kommunen. Vidare uppmärksammas om kostnader flyttas mellan olika verksamheter.
Nya uppslag till kostnadsminskningar eller utredningar om sådana
som noteras under utredningarna redovisas också.
Utredningarna redovisas för finansutskottet fortlöpande allteftersom de är klara, dock senast den 21 oktober 2003.

Beslutsunderlag
* Finansutskottets protokoll 2003-06-02 § 216
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-05-27
Överläggning
Vid finansutskottets sammanträde den 2 juni 2003 lämnades information av
kommundirektören. Av hans information noterades till protokollet att fortlöpande redovisning skall ske till finansutskottet utan att kommande nämndsammanträden först avvaktas samt att MBL-information kommer att ske före
kommunfullmäktiges sammanträde den 16 juni 2003.
Under kommunstyrelsens överläggning den 2 juni 2003 yrkar Lars
Persson (fp) att de utredningsuppdrag som socialdemokraterna och
vänsterpartiet lagt, bör kompletteras med följande utredningsuppdrag:
A. Återförande av REKO och Sundsvall Vatten AB till förvaltning
och möjliga samordningsvinster som kan uppstå till följd av detta
(dubbla kompetenser, overheadkostnader t. ex).
[Utreds av Stadsbacken AB]
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B. Effekter av att låta barnomsorg drivas på entreprenad
(Socialtjänsten bedömer att en entreprenadisering av
äldreomsorgen medför kostnadsminskningar. Kan samma effekt
uppnås inom barnomsorgen?)
[Utreds av barn- och utbildningsnämnden]
C. Avveckling av kulturnämndens distriktsorganisation (Bör ske då
en översyn skall göras av barn- och utbildningsnämndens
distriktsorganisation)
[Utreds i samband med översyn med barn- och
utbildningsförvaltningens distriktsorganisation]
D. Förvaltningskostnader i gymnasieskolan (Ett önskemål från
fackliga organisationer vid MBL-förhandlingar)
[Utreds av barn- och utbildningsnämnden]
E. Översyn av samtliga externa hyreskontrakt för lokaler (Vilka
lokaler kan vi lämna?)
[Utreds av samtliga nämnder med stöd av fastighetsnämnden]
F. Kommunhälsan läggs ut på entreprenad
[Utreds av kommunstyrelsen]
Lars Hillerström (mp) yrkar dels att förslag 3b (gemensam nämnd för
miljönämnden och stadsbyggnadsnämnden) och förslag 12 (snöröjning på
gång- och cykelvägar) inte skall utredas, dels att ett utredningsuppdrag
bör avse andra driftformer för Idrottsparken och han anger som exempel
att driften av kan skötas av en förening (GIF Sundsvall) eller ett
kommunalt bolag.
Reinhold Hellgren (c) yrkar att dels sponsring av anläggningar och
evenemang, dels alternativa användningar av skollokaler skall utredas.
Inlägg och kommentarer görs av Lars- Erik Nyberg (s), Leif Nilsson (s),
Hans Brynielsson (kd), Martin Johansson (s) och Ewa Back (s)
Reinhold Hellgren (c) tar upp en fråga om formerna för framtida
budgetberedningar och efter diskussion anses den frågan kunna tas upp på
finansutskottets planerade augustiseminarier om ekonomi.
Vid överläggningens slut förklarar Ewa Back (s) att majoriteten ställer sig
bakom Lars Perssons förslag C och E. Företrädare för moderaterna,
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folkpartiet, kristdemokraterna och centerpartiet förklarar att de ställer sig
bakom Lars Perssons (fp) och Reinhold Hellgrens (c) yrkanden.
Ordföranden förklarar att det föreligger tre yrkanden:
1. Majoritetens förslag som innefattar dels de 15 uppdragen som
intagits i kommunstyrelsekontorets skrivelse, dels förslagen C och
E i Lars Perssons yrkande
2. Lars Perssons (fp) yrkande med förslagen A-F och Reinhold
Hellgrens (c) yrkande om två utredningar; de 15 uppdragen
innefattas i detta gemensamma yrkande
3. Lars Hillerströms (mp) yrkande
Ordföranden förklarar att hon kommer att ställa de tre förslagen mot
varandra.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att uppdra till styrelsen och nämnderna att genomföra utredningsuppdrag
enligt kommunstyrelsekontorets förslag och utredningsuppdrag C och E
enligt redovisat yrkande av Lars Persson (fp).
---Mot beslutet reserverar sig Lars Hillerström (mp) till förmån för eget
yrkande.
----
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Dnr 150/03 04

Åtgärder 2003 års budget
Bakgrund
Skatteintäkter, statsbidrag och utjämning beräknas sammantaget för år
2003 bli 25 Mkr lägre än budgeterat. Orsaken till försämringen är den
svaga konjunkturen med en vikande sysselsättning i år jämfört med bedömningarna när budgeten fastställdes. Kommunernas skatteintäkter
kommer från de fysiska personernas inkomster, vilket innebär att sysselsättningsutvecklingen är av avgörande betydelse.
För att möta minskade intäkter och minska det prognostiserade underskottet
måste kostnadssänkande och/eller intäktsökande åtgärder vidtas. För 2003
gäller att nämnderna vidtar åtgärder som sänker kostnader och/eller ökar intäkter med tillhopa 25 Mkr. Inriktningen på åtgärderna framgår av förslaget.
Justeringar i Barnomsorgstaxan kommer att behandlas i särskilt ärende. Det
är viktigt att lagstadgade och prioriterade verksamheter skyddas så långt som
möjligt är.
Beslutsunderlag
* Finansutskottets protokoll 2003-06-02 § 211
* Förslag av 2003-05-27 av (s) och (v) jämte en bilaga
Överläggning
Vid finansutskottets sammanträde den 2 juni 2003 förklarar Ewa Back att en
femte punkt skall läggas till i bilagan under rubriken Ytterligare besparingar
2003: att även i övrigt vara sparsam inom övriga områden.
Under kommunstyrelsens överläggning den 2 juni 2003 yrkar Ewa Back (s),
med instämmande av Kim Ottosson (v), bifall till majoritetens förslag.
Lars Persson (fp), Reinhold Hellgren (c), Per Wahlberg (m) och Hans
Brynielsson (kd) förklarar att de återkommer i kommunfullmäktige med
förslag, men att skriftliga förslag skall finnas tillgängliga under vecka 24.
Lars Hillerström (mp) yrkar att två av besparingarna som finns i bilagan till
majoritetens förslag inte skall genomföras, nämligen ”miljökontorets
allergiarbete upphör” (30’) och ”stängning av en pensionärsrestaurang”
(100’). Han förklarar att han eventuellt återkommer i kommunfullmäktige
med ytterligare förslag.
Ordföranden förklarar att hon kommer att ställa majoritetens yrkande och
Lars Hillerströms (mp) yrkande mot varandra.
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Beslut
Kommunstyrelsen föreslår enligt finansutskottets förslag kommunfullmäktige besluta
att minska ramarna för budgeterade skatteintäkter med 25 Mkr och att motsvarande minskning av nämndernas ramar görs enligt redovisat förslag.
----
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§ 169

Fyllnadsval i kommunstyrelsens utvecklingsutskott
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att till ny ersättare i utvecklingsutskottet efter Håkan Eriksson (s) utse
K Lennart Andersson (s).
----
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Dnr 245/03 042

Årsredovisning för Insamlingsstiftelsen
Sundsvalls Naturskyddsfond
Bakgrund
Kommunstyrelsekontoret har upprättat årsredovisning för Insamlingsstiftelsen Sundsvalls Naturskyddsfond år 2002.
Genom förvaltningsåtagande av Sundsvalls kommun föreligger så kallad
anknuten förvaltning. Det innebär att årsredovisningen ska upprättas och
skrivas under av förvaltaren.
Beslutsunderlag
* Finansutskottets protokoll 2003-06-02 § 215
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-05-27
* Årsredovisning år 2002 för Insamlingsstiftelsen Sundsvalls Naturskyddsfond
Överläggning
Vid finansutskottets sammanträde den 2 juni 2003 uppger ekonomen att det i
förvaltningsberättelsen står Lillhällom men att det rätteligen skall stå Fagerviken.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa upprättad årsredovisning år 2002 för Insamlingsstiftelsen
Sundsvalls Naturskyddsfond.
----
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Dnr 232/02 289

Fastighetsstrategi för Sundsvalls kommun
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade den 28 januari 2002 som svar på en
motion att uppdra till kommunstyrelsen att utreda och arbeta fram en
strategi för kommunens framtida fastighetsinnehav och dess förvaltning.
Kommunstyrelsen beslutade den 13 maj 2002 att godkänna direktiv för
utredning och strategi för kommunens framtida fastighetsinnehav och
dess förvaltning. Utredningen har ”ägts” och styrts av finansutskottet. För
utredningsarbetet upphandlades en extern konsult, Temaplan AB, som
den 3 januari 2003 överlämnade en rapport till finansutskottet.
I rapporten föreslås fördjupad analys inom några områden samt några
viktiga ställningstaganden för att leda arbetet vidare mot en uttalad fastighetsstrategi för Sundsvalls kommun.
Grunden i strategin ska vara de ägarmål som formuleras för de
fastighetsägande bolagen och förvaltningarna, samt rutiner för
uppföljning och omprövning av mål och medel. Strategin ska baseras på
följande huvudsakliga förhållningssätt:
1.
2.
3.
4.

Största möjliga transparens och genomsynlighet.
Största möjliga styrbarhet.
Tillvarata stordrifts- och kompetensfördelar.
Uppnå största möjliga flexibilitet över tiden.

Med en sådan strategi blir frågan om förvaltning i första hand en fråga för
respektive ansvarig nämnd och styrelse. Om kommunen exempelvis fattar
beslut om kostnadseffektivitet i driften är frågan om hur denna skall uppnås ett ansvar som åvilar ansvarig nämnd och styrelse med respektive företagsledning.
Finansutskottet beslutade att genomföra fyra fördjupade utredningar baserade på Temaplans rapport samt de diskussioner som fördes vid finansutskottets sammanträde.
Tidplanen för genomförandet av de fyra utredningarna fastställdes till februari – april 2003. Uppdraget och en kort lägesrapport för utredningarna
presenteras nedan:
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Lägesrapport för de fördjupade utredningarna
Mål och styrning
Finansutskottet har, med stöd av Temaplan, utvecklat och formulerat förslag till politiska mål för ägande och förvaltning av kommunens fastigheter för respektive fastighetsförvaltande bolag och förvaltning. Det krävs
ytterligare utredning av målen för parkeringsverksamheten och dess fastigheter, varför dessa undantas i beslutsförslaget.
Arbetet går vidare med att lämna förslag till utveckling av kommunens
ägarstyrningsdokument och kommunstyrelsens former för löpande ägardialog med kommunens företag.
Fördjupad analys av fastigheter till försäljning
I förslaget till mål för det kommunala fastighetsägandet finns inga
näringspolitiska mål, dvs. näringspolitiken föreslås bedrivas på andra sätt
än att tillhandahålla lokaler för mindre företag. I konsekvens med detta
föreslås att en större utförsäljning görs av kommunkoncernens kommersiella lokaler.
En fördjupad analys av optimal sammansättning av fastigheter till försäljning har gjorts av Temaplan och överlämnats till finansutskottet. I sammansättningen av fastigheter ingår fastigheter från både kommunens bolag och fastighetskontoret. Finansutskottet har uppdragit till en mindre arbetsgrupp att arbeta vidare med försäljningsalternativen utifrån de inriktningsdirektiv som givits. I arbetsgruppens uppdrag ingår fortsatt analys av
lämplig fastighetssammansättning, samt kontakter med tänkbara köpare.
Effekter av överföring av StuBo till Mitthem
Kommunstyrelsekontoret har i en fördjupad utredning visat att en samordning av Mitthem och StuBo kan på något års sikt betyda en kostnadsminskning på 1,5-2 Mkr/år. Utredningen har överlämnats till finansutskottet.
Samnyttjande i kommunkoncernens fastighetsförvaltning
Kommunstyrelsekontoret har efter dialog med kommunkoncernens samtliga förvaltningar och bolag med fastighetsanknuten verksamhet funnit
möjligheter att genom utökat samarbete effektivisera delar av fastighetsförvaltningen. Utredningen har överlämnats till finansutskottet men ej behandlats.

Ordförandes sign

Sekreterares sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2003-06-02

16

Sammanfattning
Det fortsatta arbetet är beroende av ett inriktningsbeslut av kommunfullmäktige, då åtgärderna bygger på förslaget om att ändra inriktning på
kommunens näringspolitik och att det kan bli aktuellt att sälja delar av
fastighetsbeståndet.
Eftersom även delar av kommunens fastighetsbestånd som förvaltas av
fastighetskontoret kan bli aktuellt för försäljning, kommer frågan om försäljning att behandlas ännu en gång av kommunfullmäktige efter beslut i
fastighetsnämnden.
Kommunstyrelsekontorets beslutsförslag
Finansutskottet hemställer att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna rapporten,
att anta av finansutskottet utarbetade ägarmål för kommunens och de
kommunala bolagens fastigheter,
att uppdra till Stadsbacken AB att genomföra en samordning av fastighetsförvaltning och administration i Mitthem AB och Studentbostäder
i Sundsvall AB (StuBo),
att uppdra till kommunstyrelsen att ta fram förslag till fastighetsförsäljningar i enlighet med förslag till ägarmål, vilket inkluderar fastigheter från kommunkoncernens bolag och fastighetskontoret.
Beslutsunderlag
* Finansutskottets protokoll 2003-05-20 § 197
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse och förslag 2003-05-14 med tillhörande bilaga
Överläggning
Vid ärendets behandling i finansutskottet den 20 maj 2003 lämnades kommentarer av kommundirektören. Därvid noterades att parentesen i andra
stycket i bilagan gällande ägarmålen skall strykas. MBL-förhandlingar skall
hållas före kommunstyrelsens behandling av ärendet.
Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag. Hans Brynielsson (kd),
Lars Persson (fp) och Åsa Möller (m) yrkade att tredje att-satsen skall
formuleras så att det klart framgår att StuBo skall bli ett dotterbolag under
Mitthem AB.
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Finansutskottet beslutade enligt kommunstyrelsekontorets förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 2 juni 2003 finns ett protokoll från
en information enligt 19 § MBL som hållits den 28 maj 2003. Parterna har
kommit överens om att protokollet kan delas ut till ledamöterna även om det
inte är justerat. Ett justerat protokoll kommer att finnas till
kommunfullmäktige den 16 juni 2003.
Lars Person (fp) yrkar att den tredje att-satsen skall lyda:
att uppdra till Stadsbacken AB att senast den 1 november 2003 föreslå en
samordning med en konsekvensanalys av fastighetsförvaltning och
administration i Mitthem AB och Studentbostäder i Sundsvall AB
(StuBo). Han klargör att yrkandet innebär att ärendet kommer att
återredovisas till kommunfullmäktige. Han yrkar bifall till de övriga tre
att-satserna.
Reinhold Hellgren (c) yrkar återremiss beträffande den tredje att-satsen med
motiveringen att beslutsunderlaget är otillfredsställande avseende beräknade
besparingar samt konsekvensanalysen för den fortsatta verksamheten i
StuBo. Stadsbacken AB bör ges uppdraget att utreda dessa punkter vidare.
Ett alternativ till det svagt underbyggda organisationsförslaget kan vara att
ge StuBo ett sparbeting med en tidsram.
Lars Hillerström (mp) yrkar att rapporten kan godkännas med undantag för
avsnittet om StuBo och att StuBo skall behållas som bolag i nuvarande form.
Han yrkar att ägarmålen för stadsbyggnadsnämnden skall tillföras ytterligare
ett mål: Mark för bevarande av kulturhistoriska miljöer kan behövas.
Inlägg görs av Lars-Erik Nyberg (s), Ewa Back (s), Per Wahlberg (m),
Inger Paulsson (mp), Christer Berglund (s), Claes Stockhaus (v), Lars
Person (fp), Reinhold Hellgren (c) och Lars Hillerström (mp).
Efter avslutande diskussion om partiernas ställningstagande beträffande
den tredje att-satsen förklarar ordföranden att hon anser att det finns tre
yrkanden:
· Ett huvudförslag med finansutskottets förslag som grund men där
den tredje att-satsen har den lydelse som föreslagits av Lars
Persson (fp)
· Ett förslag från Reinhold Hellgren (c) om återremiss avseende
den tredje att-satsen men som i övrigt är identiskt med
huvudförslaget
· Ett förslag från Lars Hillerström (mp) som bl.a. innebär att StuBo
blir kvar som bolag i nuvarande form.
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Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna rapporten;
att anta av finansutskottet utarbetade ägarmål för kommunens och de
kommunala bolagens fastigheter;
att uppdra till Stadsbacken AB att senast den 1 november 2003 föreslå en
samordning med en konsekvensanalys av fastighetsförvaltning och
administration i Mitthem AB och Studentbostäder i Sundsvall AB
(StuBo); samt
att uppdra till kommunstyrelsen att ta fram förslag till fastighetsförsäljningar i enlighet med förslag till ägarmål, vilket inkluderar fastigheter
från kommunkoncernens bolag och fastighetskontoret.
----
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Dnr 373/02 401

Förslag till lokala föreskrifter enligt miljöbalken
Bakgrund
Sundsvalls kommuns lokala hälsoskyddsföreskrifter fastställdes av kommunfullmäktige den 15 oktober 1984. Föreskrifterna utfärdades med stöd av
hälsoskyddslagen. Den lagen ersattes med miljöbalken 1999 vilken även ger
kommunerna rätt att besluta om lokala föreskrifter till skydd för människors
hälsa.
Miljönämnden har nu genom beslut den 12 mars 2003 begärt att kommunfullmäktige fastställer av miljökontoret upprättat förslag till lokala föreskrifter till skydd för miljön och människors hälsa
Beslutsunderlag
* Finansutskottets protokoll 2003-05-20 § 200
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-05-09
* Miljönämndens beslut 2003-03-12
* Miljökontorets skrivelse 2003-02-24
* Förslag till lokala föreskrifter
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår enligt finansutskottets förslag kommunfullmäktige besluta
att anta upprättat förslag till lokala föreskrifter till skydd för miljön och
människors hälsa med tillämpning från och med den 1 juli 2003; samt
att vid samma tidpunkt upphäva de av kommunfullmäktige år 1984 fastställda lokala hälsoskyddsföreskrifterna
----
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Dnr 573/02 030

Yttrande över motion (mp) om att erbjuda alla
missbrukare behandling nu
Bakgrund
I en motion till kommunfullmäktige 2002-11-25 uppger Inger Paulsson (mp)
att många missbrukare i Sundsvall har svårt att få institutionsbehandling, att
missbrukarna endast erbjuds s.k.12-stegsbehandling vid kommunens egna
behandlingshem och att det finns lediga platser vid Sundsvalls institutioner
samt att utredningstiderna är långa. Motionären redogör vidare för den försöksverksamhet med ”öppet intag” som pågår vid behandlingshemmet Vårnäs i Vingåker och som innebär att personer med missbruksproblem själva,
utan föregående utredning av socialtjänsten, kan söka heldygnsvård vid Vårnäs. I motionen föreslås att socialnämnden ges i uppdrag att undersöka om
det är möjligt att införa ”öppet intag” på kommunens egna institutioner.
Beslutsunderlag
* Finansutskottets protokoll 2003-05-20 § 205
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-05-14
* Socialnämndens yttrande 2003-04-16 och underliggande förvaltningsskrivelser
* Motionen
Överläggning
Inlägg görs av Inger Paulsson (mp) vid kommunstyrelsens sammanträde den
2 juni 2004.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår enligt finansutskottets förslag kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
-----
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Dnr 82/03 03

Yttrande över motion (mp) om att se missbrukarnas anhöriga som resurspersoner och
hjälpbehövande
Bakgrund
I en motion till kommunfullmäktige 2003-02-24 framhåller Inger Paulsson
(mp) det angelägna i att det stöd som ges till anhöriga utvidgas till att även
omfatta anhöriga till missbrukare. I motionen föreslås dels att socialnämnden ges i uppdrag att utreda hur stödet till missbrukarnas anhöriga kan utformas och dels att all personal som kommer i kontakt med den aktuella
gruppen anhöriga erhåller utbildning på området.
Beslutsunderlag
* Finansutskottets protokoll 2003-05-20 § 204
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-05-13
* Socialnämndens yttrande 2003-04-16 med underliggande handlingar
* Motionen
Överläggning
Vid ärendets behandling i finansutskottet den 20 maj 2003 enades
ledamöterna om följande beslutsformulering:
att konstatera att socialnämnden åtagit sig att arbeta enligt majoritetspartiernas lokala regeringsförklaring när det gäller bekämpning av droger och att
motionen därmed ska anses vara besvarad.
Inlägg görs av Inger Paulsson (mp) vid kommunstyrelsens sammanträde den
2 juni 2004.
Lars Hillerström (mp) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta enligt
kommunstyrelsekontorets första att-sats.
Martin Johansson (s) yrkar bifall till finansutskottets förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår enligt finansutskottets förslag kommunfullmäktige besluta
att konstatera att socialnämnden åtagit sig att arbeta enligt majoritetspartiernas lokala regeringsförklaring när det gäller bekämpning av droger och att
motionen därmed ska anses vara besvarad.
-----
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Dnr 214/03 102

Ny ledamot i ledningsgruppen för utveckling
av det drogpolitiska programmet
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade den 13 januari 2003, § 56, bl.a. att tillsätta en
politisk ledningsgrupp som under år 2003 ska presentera ett drogpolitiskt
program för kommunfullmäktige. Till ledamöter i den politiska ledningsgruppen valdes Bertil Lindström (m), Inger Paulsson (mp), Elisabeth EngÅkerlund (s), Martin Johansson (s) och Kim Ottosson (v).
Sedan Martin Johansson (s) avsagt sig uppdraget beslutade kommunstyrelsen den 12 maj 2003, att bifalla Martin Johansson (s) avsägelse från
uppdraget som ledamot i ledningsgruppen för utveckling av det drogpolitiska programmet
Kommunstyrelsen ska vid sitt junisammanträde utse ny ledamot efter
Martin Johansson (s).
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att till ny ledamot i ledningsgruppen för utveckling av det drogpolitiska
programmet efter Martin Johansson (s) utse Lena Österlund (s).
----
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Dnr 232/03 623

Skolbusskort
Ärendet utgår eftersom finansutskottet den 2 juni 2003, vid ett
sammanträde som hölls före kommunstyrelsens sammanträde,
återremitterat ärendet till kommunstyrelsekontoret.
----
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Dnr 228/03 407

Remiss för miljödepartementet – Fråga om avstående från tillåtlighetsprövning enligt 17 kap
miljöbalken av anläggning för behandling av farligt avfall vid Blåbergets avfallsanläggning
Bakgrund
Reko Sundsvall AB har hos Miljödepartementet hemställt att regeringen enligt 17 kap. 2 § miljöbalken avstår från att pröva tillåtligheten av bolagets
anläggning för biologisk behandling av förorenade jordmassor och behandling av flygaska vid Blåbergets behandlingsanläggning för avfall i Sundsvalls kommun.
Departementet har i remiss 2003-05-14 begärt Sundsvalls kommuns yttrande
senast 2003-06-16.
Förslag till yttrande har upprättats av miljökontoret.
Beslutsunderlag
* Utvecklingsutskottets protokoll 2003-05-27 § 110
* Tjänstemannautlåtande från miljökontoret 2003-05-26
* Remissen 2003-05-14 från Miljödepartementet
* Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt utvecklingsutskottets förslag
att avge yttrande enligt miljökontorets förslag
----
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Dnr 544/03 319

Banverkets remiss av järnvägsutredning –
Järnväg genom centrala Sundsvall
Bakgrund
Banverket har översänt rubricerad järnvägsutredning för yttrande senast
2003-06-19. 1 utredningen studeras utbyggnadsalternativen R1, S1 och S3
samt Nollalternativet. Utredningsområdet sträcker sig från Björneborgsgatan
i öster till Nacksta industriområde i väster
Representanter från kommunen har deltagit i järnvägsutredningens projektorganisation, varför synpunkter har kunnat framföras under utredningsarbetets gång. Stadsbyggnadskontoret har i samråd med kommunstyrelsekontoret
och miljökontoret utarbetat förslag till remissyttrande över järnvägsutredningen
Det av stadsbyggnadskontoret 2003-05-19 upprättade yttrandet avslutas med
följande stycke:
”Sundsvalls kommun uttalar sammanfattningsvis som sin bestämda uppfattning att det längre tunnelalternativet (S3) är den enda tänkbara lösningen för
järnvägstrafiken genom centrala Sundsvall. En sådan järnvägstunnel är absolut nödvändig för Sundsvalls och Mittregionens framtid.”
Beslutsunderlag
* Utvecklingsutskottets protokoll 2003-05-27 § 111
* Stadsbyggnadskontorets förslag 2003-05-19
* Banverkets remiss
Överläggning
Vid ärendets behandling i utvecklingsutskottet den 27 maj 2003 lämnas
kommentarer av stadsbyggnadsdirektören och projektledaren. Under den
fortsatta diskussionen noteras att texten ska förtydligas så att det klart
framgår att det endast är ett alternativ som tillåtlighetsprövas. Justeringen
görs före kommunstyrelsens behandling av ärendet.
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 2 juni 2003 antecknas att begärt
förtydligande gjorts i yttrandet.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår enligt utvecklingsutskottets förslag kommunfullmäktige besluta
att som remissyttrande över Banverkets järnvägsutredning – Järnväg genom
centrala Sundsvall – avge upprättat förslag.
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Dnr 231/03 700

Mål för det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet i Sundsvalls stadskärna
t.o.m. 2006
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade 2002-10-14 att godkänna den arbetsplan
som Strategigruppen för Sundsvalls Brottsförebyggande Råd presenterat
i skrivelse till kommunstyrelsen. Beslutet innebär att Strategigruppens
struktur och arbetssätt lagts fast, att gruppen har ett uppdrag att verka
fram t o m 2006, samt att gruppen tog sig an att formulera mål för det
trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet för den tidsperioden.
Strategigruppen har nu formulerat mål för tiden t o m 2006, som även
innehåller en beskrivning av vilken roll Strategigruppen tar i det arbetet.
Målen är omfattande och ambitionen högt satt, och förutsätter ett kraftfullt samarbete mellan många aktörer. För Sundsvalls kommuns del deltar
Barn- och utbildningsförvaltningen, Kultur & Fritid, Socialtjänsten och
Mitthem i Strategigruppen, men även övriga förvaltningars och bolags insatser behövs för att nå målen. Andra viktiga aktörer är föreningslivet, företag och i viss mån enskilda personer.
Strategigruppen önskar att kommunstyrelsen ställer sig bakom gruppens
målformulering. Därefter kommer övriga aktörer uppmanas att göra detsamma samt att formulera vad de åtar sig att bidra med i det gemensamma arbetet att nå målen
Beslutsunderlag
* Utvecklingsutskottets protokoll 2003-05-27 § 179
* Skrivelse 2003-05-09 från Strategigruppen för Sundsvalls Brå
* Mål 2003-04-23 för det trygghetsskapande arbetet i Sundsvall fram t.o.m.
2006.
Överläggning
Vid ärendets behandling i utvecklingsutskottet den 27 maj 2003 noterades
att arbetsområdet som prioriteras är stadskärnan. Dessutom efterlystes till en
kommande redovisning precisering av statistiken.
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 2 juni 2003 diskuteras rubriken på
ärendet och den första att-satsen enligt utvecklingsutskottets protokoll.
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Ledamöterna enas om att det i stället för Sundsvall skall stå Sundsvalls
stadskärna på dessa två ställen.
Kommundirektören lämnar kommentarer om strategigruppens arbete.
Ewa Back (s) yrkar att den andra att-satsen i utvecklingsutskottets förslag
skall avslutas med ”och då särskilt belysa det arbete som bedrivs ute i de
olika kommundelarna”.
Inlägg görs av Lars Persson (fp), Martin Johansson (s), Inger Paulsson (mp),
Ewa Back (s) och Magnus Sjödin (m).
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att ställa sig bakom målen för det Trygghetsskapande och Brottsförebyggande arbetet i Sundsvalls stadskärna fram till 2006; och
att uppmana varje nämnd och styrelse att formulera vad den åtar sig att
bidra med i arbetet med att möjliggöra att målen uppnås och då särskilt
belysa det arbete som bedrivs ute i de olika kommundelarna.
----
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Dnr 230/03 841

Delegationsbeslut – Ansökan om bidrag till turismsatsning Travel Art
Kommunstyrelsen beslutar
att till sina handlingar lägga beslut som fattats av kommundirektören i
detta ärende 2003-05-06.
----
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237/03 060

Delegationsbeslut – Ansökan om riskgaranti
till stadsvandringar i Stenstaden sommaren
2003
Kommunstyrelsen beslutar
att till sina handlingar lägga beslut som fattats av kommundirektören i
detta ärende 2003-05-16.
----
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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

2003-05-06 – 2003-05-20
2003-04-29 – 2003-05-13

----
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Dnr 222/03 107

Försäljning av sporthallen (tidigare rubrik
Bolagisering av verksamhet inom Kultur & Fritid)
Bakgrund
I kommunstyrelsens direktiv för årsbudget 2003 med plan för 2004-2005
fick Stadsbacken AB i uppdrag att i samråd med Kultur & Fritid redovisa på
vilket sätt kultur- och fritidsverksamhet skulle kunna inordnas i bolagskoncernen.
Stadsbacken AB har i skrivelse den 13 maj 2003 lämnat redogörelse och förslag till beslut enligt följande:
Kommunen säljer sporthallsanläggningen till Gärdehov Förvaltnings
AB. Bolagets uppgift är att äga och förvalta mäss-, evenemangs- och idrottsfastigheter. Bolaget äger sedan tidigare anläggningarna i Gärde.
Verksamhetens inriktning i dessa anläggningar, dvs. kombinationen av
föreningsverksamhet och kommersiell verksamhet samt samverkansbehovet med kommunen vid anläggningarna, liknar i stort förhållandena
som kommer att gälla för sporthallsanläggningen. Av detta skäl bedöms
det vara relativt lätt att kombinera ägandet och driften med varandra och
att skapa en kostnadseffektiv organisation.
Kommunen överlåter anläggningen till bokfört värde samt ger i samband
med överlåtelsen direktiv till bolaget att arbeta för att utveckla anläggningen i syfte att öka de kommersiella intäkterna.
Gärdehov Förvaltnings AB erbjuder den fast anställda personalen vid
sporthallen anställning i bolaget. Den fritidsinformation inkl. personal,
som idag är integrerad i sporthallsorganisationen, behålls inom förvaltningen Kultur & Fritid.
Vid finansutskottets behandling av ärendet den 20 maj 2003 beslutades att
remittera ärendet till kultur- och fritidsnämnden samt fastighetsnämnden för
yttrande.
Efter utskottets sammanträde kom först frågor om remisstidens längd och
därefter om behovet av denna remiss. När dessutom kommunens budget för
år 2003 baseras på att en anläggning överförs från kommunen (kulturnämnden) till Stadsbackenkoncernen per den 1 juli 2003 och vidare att utredningsuppdraget även haft denna tidpunkt som inriktning på överförandet av
verksamheten, har frågan om behovet av remiss än mer aktualiserats.
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Av det förslag som lämnats av Stadsbacken AB följer att förhandlingar enligt MBL måste hållas om bl.a. personalfrågor och om hur verksamheten
skall drivas. Det är svårt att ha någon uppfattning om hur lång tid sådana
förhandlingar kan ta.
Kommunstyrelsekontoret anser att en överlåtelse av sporthallsanläggningen kan ske per den 1 juli 2003 om beslut om överlåtelse fattas av
kommunfullmäktige den 16 juni 2003. Om MBL-förhandlingarna inte har
avslutats före den 16 juni 2003 kan i så fall Kultur & Fritid fortsätta att ha
ansvaret för driften av sporthallsanläggningen fram till dess MBL-förhandlingarna avslutats och datum för en ändring av driften bestämts.
Beslutsunderlag
* Finansutskottets protokoll 2003-06-02 § 217
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-05-30
* Missivskrivelse 2003-05-13 från Stadsbacken AB
* Förslag 2003-05-13 från Stadsbacken AB
Överläggning
Vid finansutskottets sammanträde den 2 juni 2003 lämnades information av
stadsjuristen. Utskottet beslutade att återkalla sitt beslut den 20 maj 2003 om
remiss av ärendet till kultur- och fritidsnämnden samt fastighetsnämnden.
Lars-Erik Nyberg (s), med instämmande av Ewa Back (s), yrkade i utskottet
bifall till kommunstyrelsekontorets förslag med det tillägget att en ny, sista
att-sats om uppdrag till kultur- och fritidsnämnden i enlighet med sista
stycket i förslagsskrivelsen från Stadsbacken AB bör formuleras
Under överläggningen i kommunstyrelsen den 2 juni 2003 enas ledamöterna
om att rubriken på ärendet bör vara Försäljning av sporthallen.
Lars Persson (fp), Lars Hillerström (mp), Per Wahlberg (m), Reinhold
Hellgren (c) och Hans Brynielsson (kd) förklarar att de återkommer i
kommunfullmäktige med synpunkter på förslaget.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår enligt finansutskottets förslag kommunfullmäktige besluta
att Sundsvalls kommun per den 1 juli 2003 säljer sporthallsanläggningen
till Gärdehov Förvaltnings AB för bokfört värde, ca 22 Mkr;
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att uppdra till kommunstyrelsen att vidta de åtgärder som krävs för genomförandet av försäljningen och då bl.a. hur verksamheten i fortsättningen skall drivas;
att uppdra till kommunstyrelsen att utforma direktiv till Gärdehov Förvaltnings AB med uppdrag att bl.a. arbeta för att utveckla sporthallsanläggningen i syfte att öka de kommersiella intäkterna; samt
att uppdra till kulturnämnden att med Gärdehov Förvaltnings AB träffa
överenskommelser som avser föreningslivets eller allmänhetens nyttjande av
sporthallsanläggningens olika delar.
----
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FÖR KÄNNEDOM
·

Finansutskottets protokoll 6/5, 9/5 och 20/5 2003
Utdelas

·

Utvecklingsutskottets protokoll 29/4 och 13/5 2003
Utdelas

·

Järnvägen som utvecklingsmotor för Norrland, inbjudan
till en järnvägskonferens den 20 augusti 2003 i
Sundsvall

----
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Ärendeförteckning
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§ 165 Aktuellt från kommunstyrelsekontoret
§ 166 Årsbudget 2004 med plan för ekonomi 2005 - 2006
§ 167 Utredningsuppdrag i budgetprocessen 2004-2006
§ 168 Åtgärder 2003 års budget
§ 169 Fyllnadsval i kommunstyrelsens utvecklingsutskott
§ 170 Årsredovisning för Insamlingsstiftelsen Sundsvalls
Naturskyddsfond
§ 171 Fastighetsstrategi för Sundsvalls kommun
§ 172 Förslag till lokala föreskrifter enligt miljöbalken
§ 173 Yttrande över motion (mp) om att erbjuda alla missbrukare
behandling nu
§ 174 Yttrande över motion (mp) om att se missbrukarnas anhöriga som
resurspersoner och hjälpbehövande
§ 175 Ny ledamot i ledningsgruppen för utveckling av det drogpolitiska
programmet
§ 176 Skolbusskort
§ 177 Remiss för miljödepartementet – Fråga om avstående från
tillåtlighetsprövning enligt 17 kap miljöbalken av anläggning för
behandling av farligt avfall vid Blåbergets avfallsanläggning
§ 178 Banverkets remiss av järnvägsutredning – Järnväg genom centrala
Sundsvall
§ 179 Mål för det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet i
Sundsvalls stadskärna t.o.m. 2006
§ 180 Ansökan om bidrag till turismsatsning Travel Art
§ 181 Ansökan om riskgaranti till stadsvandringar i Stenstaden sommaren
2003
§ 182 Utskotten
§ 183 Försäljning av sporthallen (tidigare rubrik Bolagisering av
verksamhet inom Kultur & Fritid)
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