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Protokollet omfattar §§ 184-189
Justerat 2003-06-16

Åke Svensson
Sekreterare

Ewa Back
Ordförande

Justerare
Tillkännagivande angående justeringen av detta protokoll anslaget på
Sundsvalls kommuns anslagstavla i kommunalhuset, Norrmalmsgatan
4, 2003-06-16 betygar

Åke Svensson
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§ 184

Justering
Att jämte ordföranden Ewa Back justera dagens protokoll utses Hans
Brynielsson med Lars Hillerström som ersättare.
----
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Dnr 232/03 623

Skolbusskort, giltighet
Bakgrund
Enligt gällande konsortialavtal från den 1 januari 2003 mellan
Landstinget och kommunerna i Västernorrlands län skall respektive
kommun betala i nivå med gällande månadskortspris för 9,5 månader
per skolår för de elever som kommunen påtagit sig skolskjutsansvar och
som åker med Länstrafiken linjetrafik.
Ursprungligen gällde skolkorten enbart resor till/från skolan för
grundskoleelever. För gymnasieelever fanns ingen begränsning. Rätt
snart kom kravet på att samma regler skulle gälla för skolkortet. Start
och sluttiderna hade förändrats inom skolan och dispenser från gällande
giltighet fick införas. En undersökning genomfördes därför av vad en
utökad giltighet skulle medföra. Plats fanns på bussarna på övrig tid
utan att förstärkningar behövdes och grundskolekorten fick därför
samma giltighet som gymnasiekorten, dvs. obegränsad.
Rätt snart uppkom diskussionen om det orättvisa i att skolan betalade
fritidsresor för vissa elever, medan de som inte fick skolkort själva
måste betala på fritiden. Sådana synpunkter har inkommit främst från
Njurunda och Matfors.
Skolan har ett ansvar för att skolbarn ska komma till och från skolan.
Enligt skolans regler ska skolan ansvara för skolskjuts om skolbarn har:
•
•
•

Längre än 2 km för skolbarn tom åk 3
Längre än 3 km för skolbarn tom åk 9
Längre än 6 km för gymnasieelever

Undantag från detta kan ske för skolbarn som har trafikfarlig väg.
Skolan har alltså en skyldighet att se till att barnen kommer till/från
skolan. Någon skyldighet att ge skolbarn skolkort för fritiden föreligger
inte. Utnyttjandet på fritiden är relativt högt och enligt Länstrafiken
gjordes resor för ca 1 Mkr på skolkort på kvällar och helger under 2001.
Kollektivtrafikenheten, i samråd med barn- och
utbildningsförvaltningen, föreslår att giltigheten på skolkortet ska
begränsas till att gälla skoldagar mellan kl. 06.00 - 18.00. Om enstaka
skolor har undervisning vid senare tidpunkter kan dispenser utfärdas.
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Kollektivtrafikenhetens förslag är följande:
•
•
•

Fritidsgiltigheten på skolkorten tas bort
Skolkortet begränsas till att gälla skoldagar fram till 18.00
Skolan betalar samma pris som tidigare för skolkortet

Kommunstyrelsekontoret och barn- och utbildningsförvaltningen har
diskuterat det förslag som framtagits. Att ta bort fritidsgiltigheten
innebär att dagens orättvisa system försvinner.
I konsortialavtalet står att kommunen ska betala 9,5 ggr
periodkortspriset för varje skolkort. Trafiken kostar och var pengarna
tas, är en intern budgetfråga för kommunen. I och med att möjligheten
tas bort för resor på kvällar och helger bör kommunen och Länstrafiken
ta upp förhandling med Linjebuss om reducering av ersättningen av
skolkort. Denna reducering skulle i så fall ge skolan lägre priser för
skolkorten.
Kommunstyrelsekontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar
att skolkortens giltighet förändras från höstterminen 2003 enligt
kommunstyrelsekontorets förslag
Beslutsunderlag
* Finansutskottets protokoll 2003-06-02, § 213
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-04-19
Överläggning
Kollektivtrafikchefen lämnade information vid finansutskottets
sammanträde den 2 juni 2003. Utskottet beslutade att återremittera ärendet
till kommunstyrelsekontoret som fick i uppdrag att med Linjebuss
förhandla om reducering av ersättning av skolkort om tiderna för
skolkortets giltighet förändras och att om ärendet inte kunde behandlas av
kommunstyrelsen vid det extra sammanträdet den 16 juni 2003 så bör det
föreslås att kommunstyrelsen genom beslut delegerar till finansutskottet
att ta ställning i ärendet.
Vid kommunstyrelsen extra sammanträde den 16 juni 2003 upplyser
ekonomen att förhandling med Linjebuss kommer att börja efter
midsommar.
Inlägg görs av Christer Berglund (s) och Åsa Möller (m).
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Ewa Back (s) yrkar att ärendet delegeras på sätt som angivits av
finansutskottet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att delegera till finansutskottet att ta ställning i ärendet sedan förhandling
med Linjebuss är genomförd.
----

Ordförandes sign

Sekreterares sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2003-06-16
§ 186

Sida

7

Dnr 257/03 611

Taxa för barnomsorg i Sundsvalls kommun
Bakgrund
De förändringar i taxan för barnomsorg som tidigare föreslagits fr.o.m.
år 2004 föreslås tidigareläggas enligt följande:
·

Den avgiftsfria månaden tas bort.
Ändringen föreslås gälla fr.o.m. den 1 juli 2003.

·

Rätten till förskola för barn till föräldralediga och arbetslösa
begränsas till tre timmar per dag före eller efter lunch. Det får till
följd att en ny taxenivå införs.
Ändringen föreslås gälla fr.o.m. den 1 september 2003.

Dessutom föreslås att barnomsorgen får möjlighet att stänga fyra
heldagar per år för personalens studiedagar. Avgiften påverkas inte av
detta.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 4 juni 2003 att föreslå
kommunfullmäktige att ändra nu gällande taxa för barnomsorg i
Sundsvalls kommun i enlighet med förslag från barn- och
utbildningskontoret med redaktionella ändringar.
Vid finansutskottets sammanträde den 10 juni 20003 fick kommunstyrelsekontoret i uppdrag att till kommunstyrelsens extra sammanträde
den 16 juni 2003 formulera förslag till beslut.
Under arbetet med att formulera beslutsförslaget har samråd skett med
barn- och utbildningsförvaltningen. Det förslag till taxa som skickas
med i handlingarna till kommunstyrelsen är redigerat utifrån vad som
beslutade s av barn- och utbildningsnämnden den 4 juni 2003. Vidare
finns en redogörelse för närvaro och votering vid nämndsammanträdet,
något som efterfrågades vid finansutskottets sammanträde
Beslutsunderlag
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-06-11
* Finansutskottets protokoll 2003-06-10, § 229
* Barn- och utbildningsnämndens protokoll den 4 juni 2003, § 50
* Förslag den 3 juni 2003 till Taxa för barnomsorg i Sundsvalls
kommun
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Överläggning
Finansutskottet beslutade den 10 juni 2003 att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen och att uppdra till kommunstyrelsekontoret att till
kommunstyrelsens extra sammanträde den 16 juni 2003 formulera
förslag till beslut.
Under överläggningen i kommunstyrelsen den 16 juni 2003 görs inlägg
av Ewa Back (s), Leif Nilsson (s), Åsa Möller (m), Claes Stockhaus (v),
Lena Österlund (s), Don Rösberg (fp), Reinhold Hellgren (c), Lars
Hillerström (mp), Anita Bdioui (s), Lars Persson (fp) och Hans
Brynielsson (kd) samt kommentar av stadsjuristen.
När diskussionen avslutats formuleras två yrkanden av Ewa Back (s)
och Lars Persson (fp)
Ewa Back (s) yrkar att kommunstyrelsen skall anta Taxa för
barnomsorg i Sundsvalls kommun, daterad den 4 juni 2003, och att den
nya taxan skall gälla från och med den 1 september 2003.
Lars Persson (fp), med instämmande av Åsa Möller (m), yrkar att rätten
till barnomsorg för barn till arbetslösa och barnlediga begränsas till 15
timmar per vecka. Fördelning av barnomsorg under veckan skall ske i
samråd mellan föräldrarna och förskolan eller fritidshemmet. Yrkandet
innebär en ändring i taxans inledning under rubrikerna Barn till
arbetslösa och Barn till föräldralediga.
Reinhold Hellgren (c) och Hans Brynielsson (kd) uppger att de ställer
sig bakom Ewa Backs (s) förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta Taxa för barnomsorg i Sundsvalls kommun, daterad den 4 juni
2003, och att den nya taxan skall gälla från och med den 1 september
2003.
---Mot beslutet reserverar sig Lars Person (fp), Don Rösberg (fp), Åsa
Möller (m) och Per Wahlberg (m) till förmån för framställt yrkande.
----
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Dnr 260/03 023

Förordnande som kommundirektör
Bakgrund
Peter Gavelins förordnande som kommundirektör går ut den 31 december
2003. Om kommunstyrelsen väljer att inte förlänga förordnandet skall
varsel läggas senast den 30 juni 2003.
Beslutsunderlag
* Finansutskottets protokoll 2003-06-10, § 232
* Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande Ewa Back den 28 maj 2003
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag
att Peter Gavelins förordnande som kommundirektör förlängs att gälla i
fyra år för perioden 2004-01-01—2007-12-31.
----
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§ 188

Försäljning av sporthallen
Bakgrund
Kommunstyrelsens behandlade ärendet den 2 juni 2003, men
kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse den 13 juni ändringar i de
beslutade första och fjärde att-satserna.
Den första ändringen måste göras på grund av att inte hela fastigheten
Norrmalm 1:14 kan överlåtas. Den del som inte kan överlåtas avser ett
område i fastighetens nordvästra del och utgörs av en park och en
parkering, se bilaga. Ändringen i fjärde att-satsen är en följd av
gällande reglemente. Ändrade delar är kursiverade i förslaget.
Kommunstyrelsekontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta
att bemyndiga fastighetsnämnden att genom överenskommelse om
fastighetsreglering med fastigheten Norrmalm 3:25 överlåta del av
fastigheten Norrmalm 1:14 (ca 27 300 m2) avseende Sundsvalls
sporthallsanläggning till Gärdehov Förvaltnings AB, 556039-7316, för
en likvid motsvarande bokfört värde, ca 22 Mkr;
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 fastighetsnämnden att – för kultur- och fritidsnämndens
räkning – med Gärdehov Förvaltnings AB träffa överenskommelser som
avser föreningslivets eller allmänhetens nyttjande av
sporthallsanläggningens olika delar.
Beslutsunderlag
* Kommunstyrelsens protokoll 2003-06-02, §183, med där angivna
handlingar
Överläggning
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 16 juni 2003 yrkar Lars
Persson (fp) avslag.
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Reinhold Hellgren (c) yrkar att ett tillägg skall göras i den tredje attsatsen och att den skall lyda: att uppdra till kommunstyrelsen att
utforma direktiv till Gärdehov Förvaltnings AB med uppdrag att bland
annat arbeta för att, tillsammans med privata aktörer, utveckla
sporthallsanläggningen i syfte att öka de kommersiella intäkterna.
Inlägg görs av Hans Brynielsson (kd), Leif Nilsson (s), Åsa Möller (m),
Claes Stockhaus (v), Ewa Back (s), Habib Effati (v) och Christer
Berglund (s).
Efter inläggen yrkar Ewa Back (s) bifall till kommunstyrelsekontorets
två första att-satser, den tredje att-satsen enligt Reinhold Hellgrens (c)
tillägg och till den fjärde att-satsen med följande lydelse: att uppdra till
fastighetsnämnden att – för bland annat kultur- och fritidsnämndens
räkning – med Gärdehov Förvaltnings AB träffa överenskommelser
som avser kommunala förvaltningars, föreningslivets och allmänhetens
nyttjande av sporthallsanläggningens olika delar.
Ordföranden förklarar Ewa Backs (s) förslag ställs mot Lars Perssons
(fp) avslagsyrkande.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bemyndiga fastighetsnämnden att genom överenskommelse om
fastighetsreglering med fastigheten Norrmalm 3:25 överlåta del av
fastigheten Norrmalm 1:14 (ca 27 300 m2) avseende Sundsvalls
sporthallsanläggning till Gärdehov Förvaltnings AB, 556039-7316, för
en likvid motsvarande bokfört värde, ca 22 Mkr;
att uppdra till kommunstyrelsen att vidta de åtgärder som krävs för
genomförandet av försäljningen och då bland annat hur verksamheten i
fortsättningen skall drivas;
att uppdra till kommunstyrelsen att utforma direktiv till Gärdehov
Förvaltnings AB med uppdrag att bland annat arbeta för att,
tillsammans med privata aktörer, utveckla sporthallsanläggningen i
syfte att öka de kommersiella intäkterna; samt
att uppdra till fastighetsnämnden att – för bland annat kultur- och
fritidsnämndens räkning – med Gärdehov Förvaltnings AB träffa
överenskommelser som avser kommunala förvaltningars,
föreningslivets och allmänhetens nyttjande av sporthallsanläggningens
olika delar.
----
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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
* Kommunstyrelsens protokoll 2003-06-02, § 168
* Finansutskottets protokoll 2003-06-02 § 211
* Förslag av 2003-05-27 av (s) och (v) jämte en bilaga
Överläggning
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 16 juni 2003 förklarar Ewa Back
med anledning av beslutet i en tidigare punkt om taxa för barnomsorgen
som innebär att en sparåtgärd om 2,5 Mkr för år 2003 inte kommer att
genomföras, att justeringar därför bör ske i ärendet Åtgärder 2003 års
budget som skall behandlas av kommunfullmäktige senare under dagen.
Lars Persson (fp), Åsa Möller (m), Hans Brynielsson (kd) och Reinhold
Hellgren (c) yrkar att följande besparingar genomförs i budget 2003.
Utvecklingsplan
Stöd till Mitthögskolan
Vänortsarbete
Extra fördelning; Fastighetsnämnd
mkr)
Extra fördelning; Kulturnämnd
mkr)
Extra fördelning; NAV
mkr)
SUMMA
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1,0 mkr
0,4 mkr
0,1 mkr
0,35 mkr

(totalt 2,5

0,35 mkr
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0,3 mkr

(totalt 0,7

2,5 mkr
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Lars Hillerström (mp) yrkar som tidigare 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’). Därtill yrkar han som tidigare framförts,
men som inte noterats i protokollet, avslag på ett sparbeting på 200’ för
miljönämnden.
Reinhold Hellgren (c) förklarar att han instämmer i Lars Hillerströms (mp)
yrkande vad gäller sparbetinget för miljönämnden samt att han yrkar att
sparkravet beträffande Medborgarkontoren inte genomförs och att i stället
Kontantbidrag anhörigvård flyttas fram i tiden.
Ewa Back (s) yrkar att sparbeting om 1,5 Mkr läggs på kommunstyrelsen
avseende utvecklingsplan, högskolan och vänortsarbete och 1 Mkr på
fastighetsnämnden.
Ordföranden förklarar att hon ser fyra yrkanden föreligga, ett från
majoriteten, ett från miljöpartiet, ett från centerpartiet och ett från de
övriga partierna, folkpartiet, moderaterna och kristdemokraterna. De fyra
yrkandena kommer att ställas mot varandra.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att minska ramarna för budgeterade skatteintäkter med 25 Mkr och att
motsvarande minskning av nämndernas ramar görs enligt
kommunstyrelsens beslut den 2 juni 2003 och med den förändring som
föranleds av majoritetens justering vid dagens sammanträde.
----
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