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Protokollet omfattar §§ 231-246
Justerat 2003-11-12

Åke Svensson
Sekreterare

Ewa Back
Ordförande

Leif Nilsson
Justerare
Tillkännagivande angående justeringen av detta protokoll anslaget på
Sundsvalls kommuns anslagstavla i kommunalhuset, Norrmalmsgatan
4, 2003-11-14 betygar

Åke Svensson
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Justering
Att jämte ordföranden Ewa Back justera dagens protokoll utses
Leif Nilsson med Lena Österlund som ersättare.
----
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§ 232

Aktuellt från kommunstyrelsekontoret
Kommundirektören informerar om:
·

Sundsvall har utsetts till Årets CallCenter-kommun 2003
João Pinheiro, som mottog priset i Stockholm den 6 november
2003, kompletterar informationen med att bl.a. läsa upp
motiveringen till priset:
"Man har i Sundsvall arbetat aktivt med kompetensfrågor, vilket
resulterat i utbildning och forskning på högskolenivå. Man har etablerat
ett starkt nätverk bland CallCenter-företagen i regionen och genomför
kontinuerligt seminarier och liknande aktiviteter i utvecklingssyfte för
CallCenters. Därigenom har man skapat en positiv tillväxt av CallCenterkompetens inom regionen."

·

MittForum den 4 november 2003
MittForum är ett samordningsorgan för kommuner i länet,
landstinget, länsstyrelsen och Mitthögskolan. Vid träffen den 4
november representerades Sundsvalls kommun av
kommundirektören och Åsa Möller (m).

·

Åtgärder i Njurunda
Kommunens olika förvaltningar fortsätter att samarbeta med bl.a.
kyrkor och polis för att ge stöd m.m. Det är olika faser i arbetet och
nu senast i samband med den nyss avslutade rättegången fanns
behov av närvaro av olika personalkategorier för att ge stöd till
ungdomar som valt att komma till tingsrätten för att följa
rättegången.

·

Bilpool i kommunhuset
Fastighetsdirektören redogör för hur bilpoolen skall fungera med
bl.a. tekniska lösningar för att hålla administrationskostnaderna
nere och samtidigt kunna erbjuda att bilar hämtas på kvällar och
helger.
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Träff med kommunrevisionen i december
Kommunstyrelsens ordförande, kommundirektören, stadsjuristen
och förvaltningscheferna kommer att träffa kommunrevisionen
under december månad.

·

Kortfattad genomgång av utfallet av personalenkät för
kommunstyrelsekontoret

·

Rutiner för kallelser m.m. för kommunstyrelsens utskott
Stadsjuristen informerar om ändringar som föreslås gälla från och
med år 2004 för ärenden och ärendeberedning. Efter diskussion
bland ledamöterna framkommer att ledamöterna ställer sig bakom
förslaget.

Åsa Möller (m) informerar att hon och Jens Nilsson, Östersund, såsom
representanter för EuropaForum Norra Sverige inbjudits av statsrådet
Ulrica Messing till ett möte den 11 november 2003 om EU:s
sammanhållningspolitik.
----
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§ 233

Information om Mål 1-projekt avseende
Idrottsparken
Bakgrund
Vid finansutskottets sammanträde den 21 oktober 2003, § 312, begärde
Åsa Möller att fastighetsdirektören vid kommunstyrelsens sammanträde
den 10 november 2003 skulle redovisa hur IP-arenan finansierats och hur
EU:s strukturmedel använts. Finansutskottet enades om att en muntlig
redovisning skulle göras.
Överläggning
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 10 november 2003 lämnar
fastighetsdirektören en redogörelse för hur arbetet från hösten 1999 till i
dag fortskridit med ombyggnationen av Idrottsparken: En slutlig
redovisning kommer att ske när Mål 1-projeketet avslutats. Allt är ännu
inte reglerat, bl.a. pågår en diskussion om så kallade överkostnader i
projektet och ansvaret för dessa. Utgångspunkten för finansieringen av
Mål 1-projektet var att kommunen svarade för 18 Mkr och en privat
finansiär för 18 Mkr. Det offentliga bidraget, inklusive EU-medel, var 18
Mkr. Den totala finansieringen uppgick alltså till 54 Mkr. Ett markköp
från kommunen av den private finansiären för 4 Mkr har inrymts i den
privata medfinansieringen om 18 Mkr. På markområdet har sedan de
kommersiella byggnaderna som ingår i Idrottsparken uppförts. Revisorer
vid länsstyrelsen i Jämtlands län, som har att granska Mål 1-projekt, anser
att ett markköp inte kan ingå som en medfinansiering. Om den
inställningen hade varit känd, hade annan fastighetsjuridisk lösning valts
för detta markområde. Revisorernas synsätt påverkar dock inte det
offentliga bidraget, eftersom detta endast matchas mot den kommunala
finansieringen.
Åsa Möller (m) säger att kommunfullmäktige dels fattat ett beslut om
tomtförsäljning till den private finansiären för 4 Mkr, dels fattat ett beslut
om medfinansiering där dennes belopp uppgick till 18 Mkr. Hon anser att
dessa beslut av kommunfullmäktige bör tas fram och att ärendet mot
bakgrund av de två besluten av kommunfullmäktige bör redovisas i
kommunfullmäktige.
Efter diskussion bland ledamöterna enas kommunstyrelsen att av
fastighetsnämnden begära en redovisning vid kommunfullmäktiges
sammanträde i december 2003.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att av fastighetsnämnden begära en redovisning av Mål 1-projektet
avseende Idrottsparken och att kommunfullmäktige den 15 december 2003
får ta del av denna redovisning.
----
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Dnr 383/03 002

Beslutanderätt/Befogenheter avseende
kommunens medelsförvaltning
Bakgrund
Enligt anvisningarna till kommunfullmäktiges regler för medelsförvaltning
i Sundsvalls kommun och dess helägda bolag ska kommunstyrelsen
fastställa vem som har beslutanderätt att verkställa handlingar samt utfärda
fullmakter för de personer som äger rätt att företräda kommunen.
Med hänsyn till personskiftet av ekonomidirektör bör fullmakten ändras så
att Eric Carlsson ersätter Lars Dysholm.
Beslutsunderlag
* Finansutskottets protokoll 2003-10-07, § 286
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-09-30
Överläggning
Ordföranden påpekar att fullmakterna rätteligen bör gälla från och med
dagens datum, dvs. den 10 november 2003. Ledamöterna instämmer i
detta påpekande.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag
att utfärda nya fullmakter avseende kommunens medelsförvaltning i
enlighet med kommunstyrelsekontorets förslag,
att fullmakterna gäller från och med 10 november 2003; samt
att därmed upphäva fullmakter utfärdade av kommunstyrelsen den 3
februari 1998, § 5.
----
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Dnr 433/03 042

Delårsrapport per 30 september 2003 med
prognos för kommunen
Bakgrund
Föreligger delårsrapport per 30 september för Sundsvalls kommun.
För perioden januari till september 2003 redovisar kommunen ett negativt
resultat på 101,2 Mkr. Det prognostiserade resultatet för hela 2003 pekar
på ett underskott om 109,2 Mkr. Det negativa resultatet hänför sig till
ökade personalkostnader, högre verksamhetskostnader och lägre
skatteintäkter. För att kommunen ska uppfylla balanskravet måste 98,9
Mkr av underskottet inhämtas under perioden 2004-2006.
Underskottet per nämndsområde fördelar sig enligt följande:
kommunstyrelsen beräknas redovisa ett negativt resultat på 10,1 Mkr bland
annat p.g.a. införandet av ett nytt personalsystem. Lantmäterinämnden
tenderar att redovisa ett negativt resultat på 0,3 Mkr.
Stadsbyggnadsnämndens underskott på 12,2 Mkr hänför sig till ökade
kostnader för vinterväghållning, offentlig belysning och utgifter i samband
med översvämningarna i Essvik, Svartvik och Vapelnäs. Nämnden för
arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration tenderar att redovisa ett
negativt resultat på 11,1 Mkr vilket täcks av eget kapital. Kulturnämndens
underskott på 2,6 Mkr beror dels på fördröjningen av överlämnandet av
sporthallen till Gärdehov Förvaltnings AB och dels på användandet av
eget kapital. Barn- och utbildningsnämnden tenderar att redovisa ett
negativt resultat på 9,0 Mkr bl.a. p.g.a. ökad efterfrågan på förskoleplatser.
Socialnämnden tenderar att redovisa ett underskott på 43,6 Mkr bl.a.
beroende på ökade kostnader för sjukfrånvaro. Ökade kostnader för gode
män medför att överförmyndarnämnden beräknas redovisa ett underskott
på 0,2 Mkr.
Fastighetsnämnden och miljönämnden beräknas redovisa ett överskott på
1,1 Mkr respektive 0,1 Mkr. Revisionens beräknas redovisa ett
nollresultat.
Beslutsunderlag
* Finansutskottets protokoll 2003-11-04, § 315
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-10-28 med delårsrapporten
2003-01-01—2003-09-30
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag
att lägga rapporten till handlingarna.
----
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Dnr 422/03 042

Delårsrapport per 30 september med helårsprognos - Kommunstyrelsekontoret
Bakgrund
Kommunstyrelsekontorets helårsprognos inklusive kommunövergripande
personalinsatser tyder på ett budgetunderskott på 10,3 Mkr.
De verksamheter som tenderar få ett större underskott än beräknat är PAservice och IT-enheten. Budgeten för näringslivsutveckling och
kommunövergripande personalinsatser beräknas generera ett överskott.
Beslutsunderlag
* Finansutskottets protokoll 2003-11-04, § 317
* Delårsrapport per 30 september med helårsprognos – kommunstyrelsekontoret, 2003-10-16
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag
att lägga informationen till handlingarna.
----
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Dnr 77/03 007

Svar till kommunens revisorer avseende
revisionsrapport angående granskning av
resor inklusive attestreglemente samt
angående reglemente och tillämpningsanvisningar avseende intern kontroll
Bakgrund
I samband med att kommunstyrelsen den 14 april 2003, § 129, föreslog
kommunfullmäktige att fastställa ett nytt reglemente för intern kontroll,
beslutade styrelsen också att revisorerna skulle ha möjlighet att yttra sig
över reglementet innan det fastställdes av kommunfullmäktige.
Revisorerna lade fram sina synpunkter i skrivelse daterad den 10 juni
2003. Revisorerna ansåg bl.a. att begreppet intern kontroll bör definieras i
reglementet. Vidare bör tillämpningsanvisningarna fastställas av
kommunstyrelsen. Revisorerna lämnade också synpunkter beträffande
reglementets syfte, organiseringen av intern kontrollen och uppföljning av
intern kontrollen.
Kommunstyrelsekontoret har i skrivelse daterad den 28 oktober 2003
upprättat ett förslag till svar till revisorerna. I svaret förs fram att intern
kontrollens syfte och organisation har förtydligats i tillämpningsanvisningarna. Kommunstyrelsen kommer att behandla de reviderade
tillämpningsanvisningarna i ett särskilt beslut.
Beslutsunderlag
* Finansutskottets protokoll 2003-11-04, § 318
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-10-28
* Skrivelser från Sundsvalls kommuns revisorer 2003-06-10
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag
att som svar till Sundsvalls kommuns revisorer överlämna kommunstyrelsekontorets skrivelse samt kommunstyrelsens tillämpningsanvisningar till reglemente för intern kontroll i Sundsvalls kommun.
----
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Dnr 123/03 042

Tillämpningsanvisningar till reglemente för
intern kontroll i Sundsvalls kommun
Bakgrund
Kommunfullmäktige fastställde den 28 april 2003, § 89, ett nytt
reglemente för intern kontroll.
Till reglementet har särskilda tillämpningsanvisningar upprättats. Dessa
tillämpningsanvisningar har fastställts på förvaltningsnivå och inte av
kommunstyrelsen. Revisorerna har i skrivelse daterad den 10 juni 2003
fört fram att dessa anvisningar bör fastställas av kommunstyrelsen i
enlighet med 2 § i reglementet och styrelsens uppsiktsansvar. Revisorerna
anser också att den interna kontrollens syfte och organisation bättre bör
belysas i reglementet.
Kommunstyrelsekontoret har efter revisorernas anmodan lagt fram ett
reviderat förslag till tillämpningsanvisningar. I anvisningarna förtydligas
den interna kontrollens syfte och organisation.
Beslutsunderlag
* Finansutskottets protokoll 2003-11-04, § 319
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-10-27 med ”Kommunstyrelsens tillämpningsanvisningar till reglemente för intern kontroll”
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag
att fastställa föreliggande förslag till tillämpningsanvisningar till
reglemente för intern kontroll; samt
att anvisningarna börja gälla från den 1 december 2003.
----
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Dnr 525/02 406

Uppföljning av viktbaserad taxa för hushållsavfall
Bakgrund
Kommunfullmäktige fastställde den 27 januari 2003 en ny taxa för
hushållsavfall. Taxan är delvis viktbaserad med en fast del på 85 % och
en rörlig del på 15 %. Taxan började gälla från den 1 april 2003.
Samtidigt som kommunfullmäktige fastställde taxan beslutades att en
uppföljning av taxan ska ske efter 6 månader.
Reko Sundsvall AB, som har uppdraget att företräda kommunen mot
kunder och entreprenörer har gjort en utvärdering av införandet av den
viktbaserade taxan.
Medelvikten för villakunder har varit 6,3 kg hushållsavfall/vecka.
Beräknad vikt i förslaget till taxa för 2003 var 7,5 kg/vecka.
För flerfamiljshuskunder har medelvikten varit 6,6 kg/lgh och vecka.
Beräknad vikt i taxeförslaget 2003 var 5,7 kg/lgh och vecka.
Insamlingen av tidningar och förpackningar har ökat med 26,9 % i en
jämförelse mellan september månad 2002 och september månad 2003.
Mängden hushållsavfall till avfallsanläggningen har minskat med 10 %,
efter införandet av vikttaxa. Däremot har mängden grovsopor och farligt
avfall ökat i jämförelse med vad som budgeterades.
Beslutsunderlag
* Finansutskottets protokoll 2003-11-04, § 320
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-10-28
* Reko Sundsvall AB:s skrivelse 2003-10-20
Överläggning
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 10 november 2003 besvarar
arbetsledaren och ekonomen frågor och kommenterar från ledamöterna.
Bland svaren som lämnas kan bl.a. följande antecknas. De ökade
kostnaderna för grovsopor orsakas framför allt av större mängder
grovsopor vid återvinningscentralen på Blåberget än beräknat och inte av
den så kallade villaturen som tar grovsopor från villor fyra gånger per år.
Kostnaden för villaturen ligger inom budget. Med flera återvinningscentraler bör det dock prövas om det i framtiden behövs fyra turer per år.
Någon förklaring kan inte ges till varför flerfamiljskunder har mer sopor
än villakunder, men förhållandet bör följas upp.
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Efter diskussion enas kommunstyrelsen att en förnyad uppföljning görs
nästa höst och att eventuella förslag till ändringar bör redovisas i samband
med detta.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att lägga uppföljningen av viktbaserad taxa för hushållsavfall till
handlingarna; och
att en förnyad uppföljning görs under hösten 2004 och att vid
redovisningen av denna även eventuella förslag till ändringar presenteras.
----
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Dnr 432/03 406

Förslag till taxa för hushållsavfall för 2004
Bakgrund
Sundsvalls kommun är ansvarig för insamling och behandling av
hushållsavfall i kommunen. Reko Sundsvall AB, som har uppdraget att
företräda kommunen mot kunder och entreprenörer, har utarbetat
förslag till justering av taxan för hushållsavfall i Sundsvalls kommun.
Reko föreslår en generell procentuell ökning av de olika delarna i taxan
med totalt (3+2=) 5 %.
För att kompensera ökade insamlingskostnader och ökade mängder
grovsopor föreslås en procentuell höjning av taxan med 3 %.
För en avsättning till gamla deponier med cirka 1 Mkr/år föreslås en
procentuell höjning av taxan med 2 %.
Beslutsunderlag
* Finansutskottets protokoll 2003-11-04, § 321
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-10-28
* Reko Sundsvall AB:s skrivelse 2003-10-28
Överläggning
Under överläggningen i kommunstyrelsen den 10 november 2003 framför
Åsa Möller (m) och Lars Hillerström (mp) kritik mot beslutsunderlaget.
Åsa Möller (m) yrkar att taxan höjs med 3 % på den rörliga delen. Hon
anser att kostnaderna för deponier inte skall belasta dagens kunder och
motsätter sig därför den föreslagna höjningen om 2 % för avsättning till
gamla deponier.
Reinhold Hellgren (c) yrkar att höjningen av taxan endast bör omfatta
kommunstyrelsekontorets ena del av förslaget till taxehöjning, nämligen
3 % för ökade insamlingskostnader m.m. Han motsätter sig den föreslagna
höjningen om 2 % för avsättning till gamla deponier. Hans Brynielsson
(kd) och Lars Persson (fp) ansluter till detta yrkande och resonemang.
Lars Hillerström (mp) hänvisar till kommunens delårsrapport per den 30
september 2003 av vilken framgår att det finns ett ackumulerat överskott
för hushållsavfall med 11,9 Mkr (dagens ärende § 315 och sid. 11 i
handlingarna) och ifrågasätter om en höjning behövs. Han förklarar att han
återkommer i kommunfullmäktige med ett slutligt ställningstagande.
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Christer Berglund (s) och Habib Effati (v) yrkar bifall till finansutskottets
förslag, vilket motsvarar kommunstyrelsekontorets förslag med en höjning
på totalt 5 % (3 % för ökade insamlingskostnader m.m. och 2 % för
avsättning till gamla deponier).
Ewa Back (s) undrar om det finns något beslut avseende det överskott som
Lars Hillerström påtalat.
Ordföranden ställer proposition på de tre yrandena mot varandra, dvs.
- Bifall till finansutskottets förslag, Christer Berglund m.fl.
- Åsa Möllers yrkande om höjning med 3 % på endast den rörliga delen
- Reinhold Hellgrens yrkande om höjning med 3 % för ökade
insamlingskostnader m.m.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen har bifallit finansutskottets
förslag.
Det noteras även att frågan om det föreligger något beslut avseende
användning av det ackumulerade överskott för hushållsavfall som
redovisas i kommunens delårsrapport per den 30 september 2003 bör
undersökas.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår enligt finansutskottets förslag kommunfullmäktige besluta
att fastställa taxa för hushållsavfall för Sundsvalls kommun att gälla från
och med den 1 januari 2004.
---Mot beslutet reserverar sig dels Åsa Möller (m) och Per Wahlberg (m) och
dels Lars Persson (fp), Annelie Luthman (fp) Reinhold Hellgren (c) och
Hans Brynielsson (kd) till förmån för framställda yrkanden.
----
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Dnr 232/02 289

Samordning mellan Studentbostäder i
Sundsvall AB och Mitthem AB
Bakgrund
Kommunfullmäktige behandlade den 16 juni 2003, § 114, ärendet
Fastighetsstrategi för Sundsvalls kommun. Kommunfullmäktige
beslutade bl.a. 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).
Stadsbacken AB har i en skrivelse den 6 oktober 2003 och som är ställd
till kommunstyrelsen, redovisat det uppdrag som bolaget fick av
kommunfullmäktige i juni 2003.
I skrivelsen redovisas nuläget vid en samordning, ett förslag till
samordning och konsekvenserna av förslaget. Stadsbacken AB föreslår
att samordningen mellan Mitthem AB och StuBo sker genom att StuBo
inordnas som helägt dotterbolag till Mitthem AB. Eftersom
Stadsbacken AB anser att StuBo skall vara ett helägt dotterbolag till
Mitthem AB föreslås även att kommunens ägarandel i StuBo bör
överföras till Mitthem AB. Kommunen äger i dag 9 % av aktierna i
StuBo.
I skrivelsen anges att motiven för en samordning är främst ekonomiska
och det sägs att StuBo:s ekonomi urholkats efterhand. Det påtalas
vidare att det är viktigt att ta tillvara de mervärden som StuBo skapat
med en bra boendeservice och uppfattningen att Sundsvall är en
attraktiv studentstad ur boendesynpunkt.
Stadsbacken AB säger i skrivelsen att bolaget avstår från att precisera
kostnadsbesparingar i belopp, men anger att samordningen kommer att
ge ett bättre resursutnyttjande.
Kommunstyrelsekontoret har i en skrivelse den 4 november 2003
föreslagit en kompletterande att-sats för att ha möjlighet att på ett enkelt
sätt kunna hantera frågor av det mer praktiska slaget som kan uppkomma
under verkställandet av beslutet och att kommunstyrelsen därför bör ges i
uppdrag att vidta de åtgärder som i övrigt kan krävas vid försäljningen av
kommunens aktier i StuBo till Mitthem AB.

Ordförandes sign

Sekreterares sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2003-11-10

20

Beslutsunderlag
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-11-04
* Finansutskottets protokoll 2003-10-21, § 309
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-10-15
* Stadsbacken AB:s skrivelse 2003-10-06
* Kommunstyrelsekontorets rapport om ”Effekter av att samordna StuBo
med Mitthem”, 2003-03-18, rev 2003-04-02
* Studentbostäders skrivelse 2003-05-17
* Studentkårens skrivelse 2003-04-15.
Överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning den 10 november 2003 yrkar Lars
Persson (fp) dels att StuBo:s sittande styrelse i och med StuBo:s
samgående med Mitthem skall entledigas och att till ny styrelse för StuBo
skall den nu sittande styrelsen för Mitthem tillsättas och dels att
representant för Studentkåren skall adjungeras till styrelsen för StuBo vid
de tillfällen när frågor som rör studenter behandlas.
Lars Hillerström (mp) yrkar avslag på finansutskottets förslag med hänsyn
till studenternas positiva bild av StuBo.
Reinhold Hellgren (c) yrkar avslag och förklarar att han återkommer i
kommunfullmäktige med ett sparbeting för StuBo.
Christer Berglund (s) yrkar bifall till finansutskottets förslag, jämte
kompletterande förslag, och yrkar därtill att nuvarande styrelse i StuBo
sitter kvar till bolagsstämman och att Mitthems styrelse väljs som ny
styrelse för StuBo från och med bolagsstämman samt att Studentkåren
erbjuds en adjungerad plats i styrelsen för StuBo.
Lars Persson (fp) förklarar att han frånfaller sitt tidigare framförda
tilläggsyrkande och ställer sig bakom Christer Berglunds förslag. Även
Hans Brynielsson (kd) och Habib Effati (v) instämmer i Christer
Berglunds yrkande.
Ordföranden förklarar att det finns två yrkanden, dels Christer Berglunds
yrkande, dels yrkande om avslag. Hon ställer de två yrkandena mot
varandra och finner att kommunstyrelsen bifallit Christer Berglunds
yrkande.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
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att uppdra till Stadsbacken AB att inordna Studentbostäder i Sundsvall
AB (StuBo) som dotterbolag till Mitthem AB från och med den 1
januari 2004 i enlighet med skrivelse den 6 oktober 2003 från
Stadsbacken AB;
att sälja kommunens innehav av aktier i Studentbostäder i Sundsvall
AB till Mitthem AB;
att överföringarna sker till bokförda värden;
att uppdra till kommunstyrelsen att vidta de åtgärder i övrigt som
erfordras vid försäljningen av kommunens innehav av aktier i
Studentbostäder i Sundsvall AB till Mitthem AB; och
att nuvarande styrelse i Studentbostäder i Sundsvall AB sitter kvar till
bolagsstämman och att Mitthem AB:s styrelse väljs som ny styrelse för
Studentbostäder i Sundsvall AB från och med bolagsstämman samt att
Studentkåren erbjuds en adjungerad plats i styrelsen för Studentbostäder i
Sundsvall AB.
---Kim Ottosson (v) är inte närvarande vid ärendets handläggning.
Mot beslutet reserverar sig Lars Hillerström (mp) och Reinhold Hellgren
(c) till förmån för framställt yrkande.
----
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Dnr 409/03 619

Skolplan för Sundsvalls kommun
Bakgrund
Skolplanen för Sundsvalls kommun fastställdes av kommunfullmäktige
den 15 november 1999, § 195. Planen gäller för åren 2000-2003.
Barn och utbildningsnämnden föreslog vid sitt sammanträde den 24
september 2003, § 73, att skolplanens giltighetstid ska förlängas fram till
den 30 juni 2004. Bakgrunden är dels att det pågår flera nationella
utredningar om skolverksamheten vilket förväntas påverka skolans
framtida utformning, dels att nämnden vill att förankringen av den nya
skolplanen ska vara bredare.
Beslutsunderlag
* Finansutskottets protokoll 2003-10-21, § 310
* Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2003-09-24, § 73 med
barn- och utbildningskontorets skrivelse 2003-10-13
Överläggning
Finansutskottet menade vid sammanträde den 21 oktober 2003 att
skolplanen bör behandlas vid kommunfullmäktiges sammanträde i maj för
att inte kollidera med förslaget till 2005 års budget som förhandlas i juni
och föreslog kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktiges
presidiekonferens att besluta detta.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår enligt finansutskottets förslag kommunfullmäktige besluta
att nuvarande skolplan ska gälla fram till den 30 juni 2004.
----
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Dnr 275/03 030

Yttrande över motion från socialdemokraterna
angående användningen av betalkort hos
lantbrevbärare och hos Svensk Kassaservice
Bakgrund
Göran Loviken (s) har i motion daterad 26 maj 2003 föreslagit att
kommunfullmäktige ska besluta att ge kommunstyrelsen i uppdrag att
kontakta Posten om att i Sverige godkända betalkort inom en mycket snar
framtid bör gälla som betalmedel hos lantbrevbärare och hos Svensk
Kassaservice.
Den socialdemokratiska fullmäktigegruppen beslutade den 26 maj 2003 att
anta motionen så som sin egen.
Motionen har beretts av kommunstyrelsekontoret. Regeringen har tillsatt
en särskild utredare med uppdrag att utreda ny reglering av
postverksamhet samt behov av statliga insatser för den grundläggande
kassaservicen. Utredningen ska vara klar den 1 maj 2004.
Kommunstyrelsekontoret anser att en uppvaktning av kommunen hos
Svensk Kassaservice inte kommer ge det resultat som eftersträvas i
motionen. Däremot bör de brister som motionen pekar på i nuvarande
kassaservice förmedlas till den särskilda utredaren med krav på åtgärder.
Beslutsunderlag
* Finansutskottets protokoll 2003-11-04, § 324
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-10-27
* Socialdemokraternas motion 2003-05-26
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår enligt finansutskottets förslag kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen; samt
att uppdra åt kommunstyrelsen att förmedla de i rubricerade motion
påtalade bristerna i nuvarande tjänster från Svensk Kassaservice till den
särskilda utredaren av post- och kassaserviceområdet.
----
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Dnr 465/02 030

Yttrande över enskild motion (m) om hur vi
löser behovet av verkstad på bästa sätt för
Sundsvall
Bakgrund
Per Wahlberg (m) lämnade den 7 oktober 2002 in en motion ”angående
om hur vi löser behovet av verkstad på bästa sätt för Sundsvall”. Han
yrkar:
att en översyn av de totala verkstadskostnaderna för Sundsvalls
kommun genomförs, och
att kommunens verkstadsresurser samordnas.

I motionen sägs att både fastighetskontoret och Kultur & Fritid bedriver
verkstäder, men att kommunen skulle vinna på att ha en samordnad
verksamhet.
I oktober 2002 remitterades motionen till barn- och utbildningsnämnden,
socialnämnden, stadsbyggnadsnämnden, miljönämnden, kulturnämnden
och fastighetsnämnden för yttrande.
Beslutsunderlag
* Finansutskottets protokoll 2003-11-04, § 325
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-10-28
* Per Wahlbergs motion till kommunfullmäktige 2002-10-07
* Fastighetsnämndens protokoll 2003-04-23
* Fastighetskontorets skrivelse 2003-04-02
* Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2003-06-05
* Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2003-06-03
* Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2003-04-29
* Socialnämndens protokoll 2003-08-27
* Socialtjänstens skrivelse 2003-08-08
* Miljönämndens protokoll 2003-04-09
* Miljökontorets skrivelse 2003-03-24
* Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2003-04-29
* Kultur & Fritids skrivelse 2003-04-02
* Barn- och utbildningskontorets skrivelse 2003-08-26
* Skrivelse från Anders Edström, Sundsvalls Gymnasium, 2003-02-14
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Beslut
Kommunstyrelsen föreslår enligt finansutskottets förslag kommunfullmäktige besluta
att motionen skall anses besvarad med hänsyn till att den dels behandlats i
en av de 17 utredningarna i budgetprocessen 2004-2006 – Utredning om
samlad verkstadsverksamhet, 2003-09-13 – dels kommer att innefattas i
den utvidgade utredning som finansutskottet den 21 oktober 2003, § 300,
beslutade om.
----

Ordförandes sign

Sekreterares sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2003-11-10

26

§ 245

Sammanträdesdagar 2004
Bakgrund
Kommunstyrelsekontoret har upprättat ett förslag på sammanträdesdagar
för finansutskottet, utvecklingsutskottet, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige under 2004. I förslaget föreslås att budgetberedning hålls hela
vecka 19.
Kommunfullmäktiges presidiekonferens har fastställt kommunfullmäktiges sammanträdesdagar.
Överläggning
Vid kommunstyrelsens överläggning förklarar stadsjuristen på frågor av
Lars Hillerström (mp) följande om sammanträdena den 29 mars och den 5
april 2004: Sammanträdet den 29 mars kommer att hållas klockan 13.00
och bara ha en punkt på dagordningen, nämligen årsredovisningen för
kalenderåret 2003. Revisorerna kan då få en av kommunstyrelsen
behandlad årsredovisning redan den 30 mars och har därmed möjlighet att
inom tid revidera årsredovisningen m.m. så att av revisorerna
undertecknade revisionsberättelser kan gå med i utskicket av kallelser och
handlingar till kommunfullmäktige den 26 april 2004 då årsredovisningen
slutligen kommer att behandlas. Sammanträdet den 5 april är det ordinarie
sammanträdet i april och har förlagts så tidigt i månaden på grund av att
måndagen den 12 april är Annandag påsk
Det framfördes önskemål att schema för sammanträdesdagar bör kunna
fastställas redan under september månad.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottet förslag
att för kommunstyrelsen fastställa följande sammanträdesdagar:
12 januari, 9 februari, 15 mars, 29 mars, 5 april, 10 maj, 7 juni,
13 september, 11 oktober, 15 november och 6 december.
----
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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

2003-10-07 – 2003-10-21
2003-10-14 – 2003-10-28

----
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FÖR KÄNNEDOM
·

Finansutskottets protokoll 7/10 och 21/10 2003

·

Utvecklingsutskottets protokoll 14/10 och 28/10 2003

----
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