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Protokollet omfattar § 18 - 39
Justerat 2004-02-11

Åke Svensson
Sekreterare

Christer Berglund
Ordförande

Lars Persson
Justerare
Tillkännagivande angående justeringen av detta protokoll anslaget på
Sundsvalls kommuns anslagstavla i kommunalhuset, Norrmalmsgatan
4, 2004-02-11 betygar

Åke Svensson
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§ 18 Justering
Att jämte ordföranden Christer Berglund justera dagens protokoll utses
Lars Persson med Annelie Luthman som ersättare.
----
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§ 19 Aktuellt från kommunstyrelsekontoret
Kommundirektören informerar om:
§

Pågående och planerade utredningar vid kommunstyrelsekontoret

§

Kommunkompassen
o Utredning gjordes i september 2003
o Utförlig redovisning gjordes i januari 2004
o Uppföljning sker den 16 februari 2004
Inlägg görs av Lars Persson (fp).

§

Krisledningsövning den 11 februari 2004

§

Interregprojekt angående samverkan Sundsvall-ÖstersundTrondheim

§

Sjuklön – 37 Mkr 2003

Christer Berglund (s) informerar om
§

Trading Link – ett möte i London med representanter från Swansea,
Cork, Århus och Sundsvall om bl.a. möjligheter att ansluta fler orter
i denna samverkan

----
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Dnr 37/03 455

§ 20 Undersökning om möjligheterna att
etablera samarbete med kommuner och företag
som har behov av att behandla brännbart avfall
Bakgrund
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 31 mars 2003, § 77, behandlades ärendet om utbyggnad och modernisering av befintligt avfallsbaserat kraftvärmeverk i Korsta. I en av de fem att-satserna som då
beslutades uppdrogs till Stadsbacken AB att undersöka möjligheterna
att etablera samarbete med kommuner och företag som har behov av att
behandla brännbart avfall. Uppdraget skulle enligt vad som sades i beslutet återredovisas till kommunfullmäktige före 2003 års slut.
Kommunstyrelsekontoret anser att Stadsbacken AB i samråd med Sundsvall Energi AB bör fortsätta att arbeta med det uppdrag som gavs av
kommunfullmäktige i mars 2003.
Beslutsunderlag
* Finansutskottets protokoll 2004-01-20, § 21
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-01-12
* Stadsbacken AB:s skrivelse 2003-12-19
Överläggning
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 9 februari 2004 ställer Reinhold
Hellgren (c) frågor om möjligheten för en kommunmedborgare att bli
ägare och om kommunfullmäktiges uppdrag om breddat ägande av
kraftvärmeverket i Korsta.
Lars-Erik Nyberg (s) förklarar att utredningen om breddat ägande av
Korstaverket kommer som ärende på nästa finansutskott och där Stadsbacken AB:s förslag är att utredningen avslutas. Han förklarar vidare att i
den utredning som gjorts om breddat ägande har uppdraget setts som en
fråga om att sprida riskerna och att få kompetens i sakområdet, dvs. inte
som en finansieringsfråga.
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Beslut
Kommunstyrelsen föreslår enligt finansutskottets förslag kommunfullmäktige besluta
att ge Stadsbacken AB ett fortsatt uppdrag att i samråd med Sundsvall
Energi AB arbeta vidare med att söka konkreta förslag om samarbete med
kommuner och företag för att säkra behovet av brännbart avfall; samt
att återredovisning av det fortsatta uppdraget skall ske till kommunfullmäktige under år 2004.
----
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Dnr 28/04 425

§ 21 Uppdrag om åtgärder avseende bl.a. buller
och framkomlighet för området runt Korsta
Bakgrund
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 31 mars 2003, § 77, behandlades ärendet om utbyggnad och modernisering av befintligt avfallsbaserat kraftvärmeverk i Korsta. Fullmäktiges beslut omfattade fem
att-satser. I en av dessa beslutades
att uppdra till stadsbyggnadsnämnden, i samråd med miljönämnden, att
i enlighet med förslagen i detaljplanen projektera och föreslå åtgärder
avseende bl.a. buller och framkomlighet för området runt Korsta. I
detta arbete skall de närboende beredas möjlighet att vara aktivt delaktiga i att finna trafiklösningar.
Uppdraget skulle enligt vad som sades i beslutet återredovisas till
kommunfullmäktige före 2003 års slut.
Utbyggnaden av kraftvärmeverket i Korsta är i dag föremål för två olika
prövningar, dels av miljödomstolen i Östersund och dels av regeringen.
Vid planering av kommunfullmäktiges kommande sammanträden har
cheferna för stadsbyggnadskontoret respektive miljökontoret framfört
att de vill avvakta miljödomstolens respektive regeringens beslut innan
uppdraget återredovisas för kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsekontoret delar förvaltningschefernas bedömning. Återredovisningen bör därför göras först sedan miljödomstolens respektive
regeringens beslut är tillgängliga. Uppdraget bör alltså fortsätta, men
det bör även utvidgas till att omfatta en redovisning av dessa två beslut
och förslag till åtgärder som kan föranledas av besluten rörande de
frågor som kommunfullmäktige avsåg i sitt beslut i mars 2003.
Beslutsunderlag
* Finansutskottets protokoll 2004-02-03, § 34
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-01-22
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Beslut
Kommunstyrelsen föreslår enligt finansutskottets förslag kommunfullmäktige besluta
att ge stadsbyggnadsnämnden ett fortsatt uppdrag att i samråd med miljönämnden arbeta vidare med att i enlighet med förslagen i detaljplanen för
utbyggnad av Korstaverket – samt med beaktande av kommande beslut av
dels regeringen avseende detaljplanen och dels miljödomstolen avseende
miljötillstånd för utbyggnad av kraftvärmeverket – projektera och föreslå
åtgärder avseende bl.a. buller och framkomlighet för området runt Korsta
och att i detta arbete skall de närboende beredas möjlighet att vara aktivt
delaktiga i att finna trafiklösningar; samt
att återredovisning av det fortsatta och utvidgade uppdraget skall ske till
kommunfullmäktige snarast möjligt under år 2004.
----
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Dnr 450/03 100

§ 22 Yttrande över Naturvårdsverkets rapport
Förslag till delmål för efterbehandling av förorenade områden 2005-2010
Bakgrund
Sundsvalls kommun är en av fem kommuner i landet som har fått Naturvårdsverkets rapport Förslag till delmål för efterbehandling av förorenade
områden 2005-2010 på remiss. Rapporten är en redovisning av regeringsuppdrag med anledning av det fortsatta arbetet med de 15 miljökvalitetsmålen.
Beslutsunderlag
* Utvecklingsutskottets protokoll 2004-01-27, § 6
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse, 2003-12-30
* Gemensam skrivelse till Regeringskansliet från miljökontoret och stadsbyggnadskontoret, 2003-12-22
* Rapport Förslag till delmål för efterbehandling av förorenade områden
2005-2010, 2003-09-11
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt utvecklingsutskottets förslag
att anta upprättat förslag till remissvar som sitt eget.
----
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Dnr 478/03 108

§ 23 Förändring i sophantering för fastigheter
utmed Sandvägen
Bakgrund
I juni 2003 anmodade Reko Sundsvall AB fastighetsägarna på Sandvägen
att placera sina sopkärl på Mogatan.
Bakgrunden är att vändplanen på Sandgatan är för liten att renhållningsfordonen ska ha möjlighet att vända.
Fastighetsägarna har i skrivelse motsatt sig beslutet och ärendet ska därmed behandlas av kommunstyrelsen eftersom styrelsen är den ansvariga
nämnden för renhållningsfrågor.
Beslutsunderlag
* Utvecklingsutskottets protokoll 2004-01-27, § 7
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-01-07
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-10-10
* Brev från fastighetsägare till kommunstyrelsen 2003-11-03
* Reko Sundsvall AB:s skrivelse 2003-12-18
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt utvecklingsutskottets förslag
att emedan sådana särskilda skäl som anges i 10 § renhållningsordningen
föreligger, anmoda fastighetsägarna utmed Sandvägen att flytta sina sopkärl till av Reko Sundsvall AB anvisad plats på Mogatan.
----
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Dnr 42/03 106

§ 24 VA-samverkan mellan Sundsvalls kommun
och Timrå kommun
Bakgrund
Sundsvalls och Timrå kommuner har under en längre tid på olika nivåer
diskuterat förutsättningar och former för en utökad samverkan inom VAområdet (vatten- och avloppsområdet). Denna samverkan syftar även till
att skapa möjligheter till vidareutveckling mot vidgat regionalt samarbete,
något som på ett bättre sätt skulle kunna tillvarata regionens samlade
resurser.
På uppdrag av de båda kommunerna har Stadsbacken AB och kommunledningskontoret i Timrå studerat möjligheterna till en dylik utökad VAsamverkan samt arbetat fram förslag på utformningen av en sådan samverkan mellan kommunerna. Förslaget har redovisats i en promemoria
daterad 2004-01-09.
Kommunstyrelsekontoret ser klara fördelar med ett vidgat samarbete inom
VA-området och anser att den föreslagna modellen av bolagiserad samverkan bör genomföras.
Beslutsunderlag
* Finansutskottets protokoll 2004-02-03, § 33
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-01-23
* Stadsbacken AB:s skrivelse 2004-01-09
* PM med förslag till VA-samverkan mellan Sundsvalls och Timrå
kommuner med bilagor
Överläggning
Vid kommunstyrelsens sammanträde förklarar Lars Persson (fp) att partiet
är positivt till VA-samverkan mellan Sundsvall och Timrå, att partiets
principiella inställning är att kommunal verksamhet inte skall ske i
bolagsform, varför Sundsvall Vatten AB:s verksamhet bör återföras till
förvaltningsform samt att den föreslagna VA-samverkan bör ske i formen
av kommunalförbund. Han yrkar att ärendet återremitteras för att
omarbetas så att VA-samverkan kan ske i formen av ett kommunalförbund.
Åsa Möller (m) påtalar att namnfrågan är viktig och att ledningen för
Stadsbacken AB därför måste arbeta aktivt med den frågan.
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Ordföranden förklarar att han uppfattat att det finns två förslag, dels bifall
till finansutskottets förslag och dels återremiss.
På frågan om ärendet skall avgöras i dag eller återremitteras, finner
ordföranden att ärendet skall avgöras i dag. Han finner sedan att
kommunstyrelsen har bifallit finansutskottets förslag.
Beslut
Under förutsättning att kommunfullmäktige i Timrå kommun fattar
motsvarande beslut, föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige
besluta
att godkänna det av Stadsbacken AB och kommunledningskontoret i
Timrå förordade förslaget till VA-samverkan mellan Sundsvalls och Timrå
kommuner som detta redovisats i ”PM med förslag till VA-samverkan
mellan Sundsvalls och Timrå kommuner” daterat 2004-01-09; och
att uppmana Stadsbacken AB att vidtaga på Sundsvalls kommun ankommande åtgärder för genomförande av samverkansförslaget; samt
att medge att Sundsvall Vatten AB, med 80-procentigt delägarskap för
Sundsvall Vatten AB:s del, tillsammans med Timråvatten AB får bilda ett
aktiebolag för VA-samverkan.
---Lena Österlund (s) anmäler jäv och är inte närvarande vid sammanträdet
under denna punkt.
Mot beslutet anmäler Lars Persson och Annelie Luthman, båda (fp),
reservation till förmån för Lars Perssons yrkande.
----
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Dnr 429/03 730

§ 25 Förslag till yttrande över kommunstyrelsens uppföljning av det handikappolitiska
programmet
Bakgrund
Handikappolitiska programmet som är antaget av kommunfullmäktige ska
årligen följas upp. I 2003 års uppföljning önskar handikapprådet konkreta
exempel på hur nämnder och bolag har gått tillväga vid förändringarna
enligt det handikappolitiska programmet.
Kommunstyrelsekontoret har upprättat ett förslag till yttrande. Yttrandet
beskriver hur handikappfrågor har beaktats inom kommunstyrelsens verksamhetsområden.
Nämnder och styrelsers yttranden kommer att behandlas i handikapprådet.
Ärendet kommer preliminärt att behandlas i kommunfullmäktige den 29
mars 2004.
Beslutsunderlag
* Utvecklingsutskottets protokoll 2004-01-27, § 9
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-01-16
* Kommunstyrelsens skrivelse 2004-01-16
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt utvecklingsutskottets förslag
att anta föreliggande förslag till yttrande.
----
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Dnr 19/04 041

§ 26 Partiernas förslag till direktiv för årsbudget 2005 med plan för 2006–2007
Bakgrund
Kommunstyrelsen ska upprätta förslag till årsbudget 2005 med plan för
ekonomin 2006—2007. Förslaget ska grundas på förslag som respektive
nämnd eller helägt bolag lämnar för sin verksamhet till kommunstyrelsen.
Enligt tidplanen för planeringsprocessen fastställer kommunstyrelsen den
9 februari 2004 budgetdirektiven till nämnder/förvaltningar.
Nämndernas förslag utarbetas sedan enligt kommunstyrelsens direktiv och
utformas i enlighet med de tekniska anvisningar som kommunstyrelsekontoret föreskriver.
Beslutsunderlag
* Finansutskottets protokoll 2004-02-03, 29
* Direktiv – budget 2005 och plan 2006–2007
* Budgetdirektiv för Sundsvalls kommun från folkpartiet, moderaterna och
kristdemokraterna
* Budgetdirektiv för Sundsvalls kommun från centerpartiet
* Budgetdirektiv för Sundsvalls kommun från miljöpartiet
Överläggning
Vid ärendets behandling i finansutskottet den 3 februari 2004 utdelades
dels majoritetens förslag till direktiv (s + v), dels ett gemensamt förslag till
direktiv från tre partier (fp + m + kd).
I handlingarna till kommunstyrelsens sammanträde den 9 februari 2004
har centerpartiets förslag till direktiv skickats med.
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 9 februari 2004 utdelas
miljöpartiets förslag till direktiv.
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Lars Hillerström (mp) bifall till
miljöpartiets förslag till direktiv.
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Reinhold Hellgren (c) yrkar bifall till centerpartiets förslag till direktiv.
Lars Persson (fp), Åsa Möller (m) och Hans Brynielsson (kd) yrkar bifall
till trepartiförslaget.
Margareta Johansson (s), João Pinheiro (s) och Lena Österlund (s)
förklarar att förslaget från majoriteten skall ändras enligt följande:
Kommunstyrelsekontoret, i samråd med Kultur- och Fritidsnämnden
och Barn- och Utbildningsnämnden, ges i uppdrag att utreda att flytta
ansvaret för uthyrning av skollokaler (exkl. idrottshallar) kvällar och
helger från Kultur- och fritidsnämnden till Barn- och Utbildningsnämnden
(handlingarna s. 132).
Ändringen innebär att ett tillägg görs med ”att utreda”.
Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration ges i
uppdrag att i samarbete med arbetsgivardelegationen och barn- och
utbildningsnämnden ta fram förslag på hur statliga medel och ev. EUmedel kan användas för att erbjuda förskolepersonal som riskerar arbetslöshet att istället kombinera arbete och kompetensutveckling
(handlingarna s. 132).
Ändringen innebär att namnet på nämnden rättas och att ett tillägg görs
med ”i samarbete med arbetsgivardelegationen och barn- och
utbildningsnämnden”.
Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration ges i
uppdrag att i samarbete med barn- och utbildningsnämnden beskriva
möjligheterna till ett statligt ansvar för de eftergymnasiala utbildningar
som kommunen idag betalar interkommunala ersättningar för
(handlingarna s. 132).
Ändringen innebär att namnet på nämnden rättas och att ett tillägg görs
med ”i samarbete med barn- och utbildningsnämnden”.
Christer Berglund (s) förklarar att majoriteten ställer sig bakom två av de
fem riktlinjer som centerpartiet har i sitt förslag, nämligen:
- Kommunstyrelsen måste på allvar ta till sig den kritik som framkom
i Kommunkompassen rörande bristen på helhetsgrepp om verksamheten. Kommunstyrelsen måste skapa fler tillfällen till diskussion
och analys av hur den politiska styrningen av verksamheten ska
kunna förbättras.
- Nämnderna får uppdraget att inventera de projekt och idéer som
genomförts med lyckat resultat och som kan spridas vidare till andra
nämnder (handlingarna s. 146-147).
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Hans Brynielsson (kd) frågar, utan att få svar, vad som avses med följande
punkt i majoritetens förslag:
Barn- och Utbildningsnämnden ges i uppdrag att ta fram förslag på hur
grundskolans och förskolans verksamhet tydligt och konkret kan knytas
samman för att ge barnen bättre förutsättningar inför skoltiden
(handlingarna s. 132).
Åsa Möller (m) frågar vad som majoriteten menar med följande punkt:
Kommunstyrelsekontoret ges i uppdrag att i samverkan med
Stadsbacken bereda frågan om en överflyttning av det ekonomiska
ansvaret för en kultur- eller fritidsanläggning från kärnverksamheten till
bolagskoncernen handlingarna s. 133).
Christer Berglund (s) svarar Åsa Möller med att jämföra med det ändrade
ägandet av Sporthallen.
Ordföranden förklarar att han uppfattat att det finns fyra förslag till
budgetdirektiv:
1. Majoritetens förslag (s+v) med de ändringar och tillägg som
presenterats under sammanträdet.
2. Trepartiförslaget (fp+m+kd)
3. Centerpartiets förslag
4. Miljöpartiets förslag
Ordföranden förklarar att han kommer att ställa de fyra förslagen mot
varandra. Propositionsordningen godkännes.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa majoritetens förslag (s+v) till kommunstyrelsens direktiv för
årsbudget 2005 med plan för ekonomin 2006-2007.
---Mot beslutet reserverar sig Åsa Möller (m), Per Wahlberg (m), Lars
Persson (fp), Annelie Luthman (fp) och Hans Brynielsson (kd) samt
Reinhold Hellgren (c) respektive Lars Hillerström (mp) till förmån för sina
framställda yrkanden.
----
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Dnr 33/04 042

§ 27 Införande av delårsrapporter per tertial
Bakgrund
Under november 2003 initierades denna fråga av Stadsbacken. Det
fanns ett starkt önskemål från bolagssfären att gå över till tertialrapportering (var fjärde månad) istället för kvartalsrapportering (var
tredje månad).
Syftet med denna förändring är att förenkla för alla inblandade. Vid
kvartalsrapportering inträffar det andra kvartalets slut under semesterperioden vilket upplevs som betungande av många. Flera tycker också
att den första kvartalsrapporteringen inträffar för nära inpå behandlingen
av årsredovisningen.
Beslutsunderlag
* Finansutskottets protokoll 2004-02-03, § 30
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-01-27
Överläggning
Under finansutskottets överläggning den 3 februari 2004 informerade
stadsjuristen att den första delårsrapporten per den 30 april 2004 som skall
behandlas av kommunfullmäktige i juni av tidsskäl eventuellt inte hinner
av ekonomikontoret sammanställas till finansutskottets sammanträde den
18 maj 2004. Han förklarar att en möjlig lösning är att rapporten behandlas
direkt av kommunstyrelsen den 7 juni 2004. Ekonomidirektören förklarade
att ekonomiavdelningen ser över rutinerna för arbetet med
delårsrapporterna för att om möjligt förkorta tiden att färdigställa dessa.
Finansutskottet enades om att i det fall rapporten inte är färdigställd till
sammanträdet den 18 maj kan den gå direkt till kommunstyrelsen.
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 9 februari 2004 ställer Mats
Zetterberg (fp) frågor om tidsåtgång för tertialbokslut och om möjlighet
till månadsuppföljning i kommunstyrelsen. I anslutning härtill yrkar Lars
Persson (fp) att kommunstyrelsekontoret bör ges i uppdrag att undersöka
möjligheten att i kommunstyrelsen ha månadsuppföljning avseende alla
nämnder.
Kommundirektören och ekonomidirektören redogör för de rutiner som
gäller i dag för den ekonomiska rapporteringen i kommunstyrelsen.
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Reinhold Hellgren (c) och Åsa Möller (m) förklarar att det i det
ekonomiska läget som gäller för kommunen kan vara viktigt att
kommunstyrelsen har en månadsuppföljning.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår enligt finansutskottets förslag kommunfullmäktige besluta
att från och med 2004 införa delårsrapporter per tertial för kommunen och
kommunkoncernen;
att delårsrapporterna ska behandlas av kommunfullmäktige i juni respektive oktober; samt
att kommunstyrelsen får i uppdrag att föreslå erforderliga ändringar i
ekonomistyrningsreglementet.
Dessutom beslutar kommunstyrelsen
att kommunstyrelsekontoret får i uppdrag att undersöka möjligheten att en
månadsuppföljning av nämndernas ekonomiska utfall redovisas i
kommunstyrelsen samt helst även dessförinnan i finansutskottet.
----
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Dnr 34/04 002

§ 28 Attestanter och ersättare 2004 inom
kommunstyrelsen
Bakgrund
Kommunstyrelsekontoret har sammanställt aktuella förteckningar över
attestanter och ersättare inom kommunstyrelsens verksamheter och ansvarsområden för kalenderåret 2004.
Beslutsunderlag
* Finansutskottets protokoll 2004-02-03, § 31
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-01-23 med bilagorna 1-4
Överläggning
Under överläggningen i kommunstyrelsen den 9 februari 2004 noteras att
ett efternamn på en av attestanterna skall ändras.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag
att fastställa bifogade attestantförteckningar för år 2004; och
att delegera till kommundirektören att besluta om löpande ändringar under
året.
----
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Dnr 41/04 002

§ 29 Bemyndigande för kommunstyrelsens
ordförande m.fl. att under år 2004 utfärda fullmakter samt på kommunstyrelsens vägnar
underteckna handlingar
Bakgrund
Beslut om bemyndigande att utfärda fullmakter att företräda kommunen
och att på kommunstyrelsens vägnar underteckna handlingar, fattas av
kommunstyrelsen för varje kalenderår.
En förändring har gjorts i förslaget i förhållande till tidigare år då det i
förslaget anges två personer mot tidigare en person i de fall det
föreligger hinder för kommunstyrelsens ordförande. Förändringen har
föranletts av erfarenheter från senare år då det funnits behov av
bemyndigande för ytterligare en person. Frågan om förändringen har
initierats av kommunstyrelsekontoret som dock överlåtit till
kommunstyrelsens ordförande att ta ställning till frågan om en utökning
skall ske och i så fall vilken person som skall föreslås få bemyndigande.
Den första att-satsen har utformats i enlighet med ordförandens förslag.
Beslutsunderlag
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-01-29
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att bemyndiga ordföranden i kommunstyrelsen Ewa Back, eller vid hinder
för henne i första hand vice ordföranden i kommunstyrelsen Christer
Berglund och i andra hand vice ordföranden i kommunstyrelsens
finansutskott Lars-Erik Nyberg, att under 2004 dels utfärda fullmakter att
företräda kommunen, när sådana erfordras i andra fall än som angetts
beträffande rättegångsfullmakter, och dels att på kommunstyrelsens vägnar
underteckna överlåtelsehandlingar, avtal, borgensförbindelser samt andra
handlingar; samt
att borgensförbindelserna ska vara försedda med kontrasignation av
kommundirektör Peter Gavelin eller dennes ställföreträdare.
----
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Dnr 29/04 002

§ 30 Ombud för kommunen enligt rättegångsbalken under år 2004–2006
Bakgrund
Kommunstyrelsen brukar för varje kalenderår besluta om ombud för
kommunen enligt rättegångsbalken. Kommunstyrelsekontoret föreslår att
beslutet omfattar resterande delen av mandatperioden, dvs. för åren 20042006.
Beslutsunderlag
* Finansutskottets protokoll 2004-02-03, § 35
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-01-22
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag
att för år 2004-2006 förordna stadsjuristen Åke Svensson och kommunjuristerna Arne Mattisson och Gunwor Swenning, var för sig, att vara
ombud för Sundsvalls kommun inom kommunstyrelsens förvaltningsområde med behörighet som anges i 12 kap. 14 § rättegångsbalken, varvid
utdrag av detta protokoll skall tjäna som fullmakt; samt
att förordnandet omfattar rätt för ombudet att på kommunstyrelsens
vägnar uppbära, mottaga och kvittera kommunstyrelsen tillkommande
medel och handlingar, att förordna annan i sitt ställe samt att eljest vid alla
tillfällen bevaka kommunens rätt inom kommunstyrelsens förvaltningsområde.
----

Ordförandes sign

Sekreterares sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2004-02-09

23

Dnr 474/03 007

§ 31 Yttrande över revisionsrapport avseende
granskning av policydokument
Bakgrund
KPMG har på kommunrevisionens uppdrag genomfört en kartläggning av
vilka policydokument som finns samt gjort en bedömning av hur styrningen via dokumenten fungerar. De har redovisat sina iakttagelser och
synpunkter med anledning av sin granskning i dokumentet ”Granskning av
policydokument, dat 2003-11-13”.
Kommunstyrelsekontoret har upprättat ett förslag till yttrande över
rapporten. I yttrandet föreslås att finansutskottet under 2004 ska klargöra
styrdokumentens roll i kommunövergripande styrning och ledning.
Beslutsunderlag
* Finansutskottets protokoll 2004-02-03, § 37
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-01-21
* Yttrande 2004-01-19 till kommunrevisionen
* KPMG:s revisionsrapport om ”Granskning av policydokument”, daterad
2003-11-13
Överläggning
Vid finansutskottets överläggning den 3 februari 2004 sade Ewa Back (s)
att utskottet under våren eller hösten 2004 bör anordna en temadiskussion
kring detta ämne.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag
att anta yttrandet; och
att uppdra till finansutskottet att under 2004 klargöra styrdokumentens roll
i kommunövergripande styrning och ledning.
----
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Dnr 430/03 100

§ 32 Remissvar utjämningskommitténs betänkande ”Gemensamt finansierad utjämning i
kommunsektorn” (SOU 2003:88)
Bakgrund
Utjämningskommitténs betänkande ”Gemensamt finansierad utjämning
i kommunsektorn” (SOU 2003:88) har skickats ut på remiss till samtliga
kommuner.
Kommunstyrelsekontoret har upprättat ett yttrande som baseras på
Skogslänsgruppens yttrande.
Beslutsunderlag
* Finansutskottets protokoll 2004-02-03, § 36
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-01-26 med bilaga
* Förslag till remissvar 2004-01-26 med bilaga
* Sammanfattning av SOU 2003:88
Överläggning
Från kommunstyrelsens överläggning den 9 februari 2004 noteras till
protokollet att Åsa Möller (m) förklarar att hon ställer sig bakom
reservationen och det särskilda yttrandet av Eric Langby (m).
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag
att anta upprättat förslag till remissvar som sitt eget.
----
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Dnr 514/03 100

§ 33 Yttrande över finansdepartementets
promemoria om samtjänst vid medborgarkontor
Bakgrund
Finansdepartementet har översänt promemoria om förslag till lag om samtjänst vid medborgarkontor till Sundsvalls kommun för yttrande.
Kommunstyrelsekontoret har berett ärendet och upprättat ett förslag till
yttrande.
Kommunstyrelsekontoret bedömer att försökslagstiftningen med samtjänst
vid medborgarkontor inte kommer leda till ökade kostnader för kommunen.
Yttrandet tar upp att det förslag till komplettering av gällande lagar
stämmer överens med uppfattning om förändring som Sundsvalls
kommun, men även lokala företrädare för Försäkringskassan och Skattemyndigheten efterlyste i projektet med medborgarkontor i Sundsvall.
Beslutsunderlag
* Finansutskottets protokoll 2004-02-03, § 38
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-01-20
* Yttrande 2004-01-20 till regeringskansliet med ”Samtjänst vid medborgarkontor”
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag
att anta yttrandet som sitt.
----
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Dnr 449/03 100

§ 34 Yttrande över rapporten (Ds 2003:50)
Ordningsvakter och väktare
Bakgrund
Justitiedepartementet har berett Sundsvalls kommun tillfälle att senast den
13 februari 2004 avge yttrande över rubricerad rapport.
Förslag till yttrande har upprättats av kommunstyrelsekontoret i samråd
med Sundsvalls kommuns Parkerings AB och stadsbyggnadskontoret.
I rapporten diskuteras främst ett antal frågor rörande ordningsvakter och
väktare. De frågor som tas upp rör bl.a. länsstyrelsernas auktorisation av
bevakningsföretagen och direktåtkomst till vissa register, att entrévärdsverksamhet skall omfattas av auktorisation samt omfattningen av rikspolisstyrelsens förordnande av ordningsvakter.
Rapporten tar också upp vissa smärre förändringar i lagen om kommunal
parkeringsövervakning. Förslaget innebär att kommunerna får förordna
lämpliga personer till parkeringsvakter oavsett var de är anställda.
Dessutom föreslås att bestämmelsen om skyldigheten att i beslut om
kommunal parkeringsövervakning ange minsta antalet parkeringsvakter tas
bort.
Förslaget om att ta bort kommunernas skyldighet att i beslut om
kommunal parkeringsövervakning ange minsta antalet parkeringsvakter
tillstyrkes.
Även förslaget om att kommunerna, till förekommande av konkurrensbegränsning, skall ha rätt förordna lämpliga parkeringsvakter oberoende av
var de är anställda tillstyrkes.
Beslutsunderlag
* Finansutskottets protokoll 2004-02-03, § 39
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-01-16
* Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2004-01-08
* Sundsvalls kommuns Parkerings AB:s skrivelse 2004-01-08
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag
att som remissvar på rapporten ”Ordningsvakter och väktare” avge
kommunstyrelsekontorets omarbetade förslag.
----
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Dnr 13/04 102

§ 35 Avsägelse från uppdrag som ledamot i
ledningsgruppen för utveckling av det drogpolitiska programmet
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade den 13 januari 2003, § 56, att tillsätta en
politisk ledningsgrupp med uppgift att upprätta ett nytt drogpolitiskt
program. Ledningsgruppen ska bestå av fem ledamöter bland vilka barnoch utbildningsnämnden, kulturnämnden och socialnämnden ska vara
representerade.
Till ledamöter i den politiska ledningsgruppen har valts Bertil Lindström
(m), Inger Paulsson (mp), Elisabeth Eng Åkerlund (s), Lena Österlund (s)
och Kim Ottosson (v).
Elisabeth Eng Åkerlund (s) har nu avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i
ledningsgruppen.
Kommunstyrelsen har mot bakgrund därav att bevilja avsägelsen och utse
ny ledamot.
Beslutsunderlag
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-02-03
Överläggning
Christer Berglund (s) föreslår vid kommunstyrelsens sammanträde den 9
februari 2004 Malin Lindberg (s), ersättare i barn- och utbildningsnämnden, som ny ledamot i ledningsgruppen.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla Elisabeth Eng Åkerlunds (s) avsägelse från uppdrag som
ledamot i ledningsgruppen för utveckling av det drogpolitiska
programmet; samt
att utse Malin Lindberg, Sjövägen 53, 864 92 MATFORS,
till ny ledamot i ledningsgruppen för utveckling av det drogpolitiska
programmet efter Elisabeth Eng Åkerlund (s).
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Dnr 47/04 002

§ 36 Fullmakt gällande kommunens bank- och
postgirokonton 2004
Bakgrund
Kommunstyrelsen fattade den 13 oktober 2003, § 230, beslut om
fullmakt gällande kommunens bank- och postgirokonton för återstående
del av år 2003 med anledning av att Eric Carlsson tillträdde som ny
ekonomidirektör. För år 2004 bör beslut fattas om ny fullmakt.
Kommunstyrelsekontorets överväganden
Kommunstyrelsekontoret konstaterar att inga förändringar har gjorts
vad gäller de personer som tidigare givits fullmakt. Fr.o.m. år 2004
föreslås att fullmakten ska förtydligas med att den avser de bank- och
postgirokonton, med undantag för s k klientmedelskonton, som är
knutna till kommunens organisationsnummer 212000-2411.
Beslutsunderlag
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-02-02
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att för år 2004 bemyndiga Eric Carlsson, Peter Palmqvist, Karin
Björklund, Björn Magnusson, Leif Rönnmark, Britt-Inger Boväng, Ewa
Westin, Ingegärd Bergkvist och Asta Löf att två i förening verkställa
utbetalningar på kommunens bank- och postgirokonton, knutna till
organisationsnummer 212000-2411 med undantag för s.k.
klientmedelskonton, samt att för insättning på dessa konton överlåta till
kommunen ställda checkar och postremissväxlar; och
att återkalla den fullmakt som kommunstyrelsen beslutade om den 13
oktober 2003 § 230; den fullmakten skall således inte vidare gälla.
----
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Dnr 48/04 002

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

den 7 och 20 januari 2004
den 27 januari 2004

----

Ordförandes sign

Sekreterares sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2004-02-09

31

Dnr 510/03 060

§ 38 Delegationsbeslut enligt punkt 6.9 –
ansökan om medfinansiering till Qompetensförsörjning för hållbar tillväxt
Kommunstyrelsen beslutar
att till sina handlingar lägga ett beslut från den 20 januari 2004 som
fattats med stöd av punkt 6.9 i Delegation av kommunstyrelsens beslutanderätt.
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Dnr 49/04 002

§ 39 Delegationsbeslut enligt punkt 2.1 –
beslutade upphandlingar
Kommunstyrelsen beslutar
att till sina handlingar lägga ett beslut från den 22 december 2003 som
fattats med stöd av punkt 2.1 i Delegation av kommunstyrelsens beslutanderätt.
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FÖR KÄNNEDOM
·

Europaforum Norra Sverige i Umeå den 24-25 februari.
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 9 februari 2004 bestäms
att fyra ledamöter kan åka för kommunstyrelsens räkning, två från
majoriteten och två från oppositionen. Till protokollet noteras att
Ewa Back (s), Habib Effati (v), Per Wahlberg (m) och Lars Persson
(fp) är de ledamöter som åker från kommunstyrelsen.

·

Finansutskottets protokoll den 7 och 20 januari 2004
Utdelas

·

Utvecklingsutskottets protokoll den 27 januari 2004
Utdelas

·

Revisionsrapport avseende jämförelseavtal år 2002 från Sundsvalls kommun revisorer (Dnr 18/04 007)

·

Sundsvalls kommun revisorers svar på uppföljning av revisionsrapporter för åren 2000–2002 (Dnr 424/03 007)

·

Lantmäteriet inbjuder till seminarium i ”Kommunal vägstrategi”
– om fördelning av väghållningsansvar mellan kommun och
fastighetsägare torsdagen den 26 februari 2004 kl. 09.30–16.30
på Bispgården, Norra skogsinstitutet (f.d. Mitthögskolan)

----
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