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Protokollet omfattar §§ 140--173
Justeras

Ewa Back
Ordförande

Åke Svensson
Sekreterare

Per Wahlberg
Justerare
Tillkännagivande av justering av detta protokoll har anslagits på
kommunens anslagstavla den 15 september 2004 betygar

Åke Svensson
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§ 140 Justering
Att jämte ordföranden Ewa Back justera dagens protokoll utses
Per Wahlberg med Lars Persson som ersättare.
––––
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§ 141 Presentation av Mitthem AB
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
lägga informationen till handlingarna.

att

Bakgrund
Under år 2004 kommer några av de kommunala bolagen att bjudas in
till kommunstyrelsen. De som inbjuds att presentera bolaget och dess
verksamhet är verkställande direktören och ordföranden i styrelsen. Det
första bolaget till kommunstyrelsen var Sundsvall Energi Elnät AB som
presenterade bolaget vid sammanträdet den 7 juni 2004. Det har blivit
förändringar i det schema som gjorts för bolagspresentationerna. Till
dagens sammanträde har därför Mitthem AB bjudits in och Gärdehov
Förvaltning AB kommer till kommunstyrelsen den 6 december 2004.
Överläggning
Inför sammanträdet har bolaget fått en sammanställning av punkter som
bör belysas under bolagets redovisning. Dessa punkter är
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Allmän genomgång om tillståndet i företaget
Omvärldsanalys och branschanalys
Bolagets strategiska inriktning
Ekonomiska planer, resultat, utfall, uppföljning av ägardirektiv
Kvalitet, kund- och medborgarnytta
Aktuella planer/rapporter
Avkastning och utdelning
Samordning inom kommunkoncernen
Personal- och ledarskapsfrågor
Kultur- och attitydfrågor

Fredd Sandberg, ordförande i Mitthem AB, inleder och därefter
redovisar Hans Selling, verkställande direktör, bolagets verksamhet i
huvudsak utifrån de angivna punkterna.
De två besvarar därefter frågor från ledamöterna. Frågorna handlar bl.a.
om processen att StuBo blivit ett dotterbolag, om dagens situation för
StuBo, om bygget av de fem hyreshusen i Inre Hamnen och om
ungdomsboendet i Nacksta.
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Ordföranden tackar Fredd Sandberg och Hans Selling och förklarar
informationen, som pågått ca 40 minuter, för avslutad.
––––
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§ 142 Aktuellt från kommunstyrelsekontoret
§

Evenemang sommaren 2004
ù Tre dar på berget den 23-25 juni
Ca 40 000 besökare
Ca 800 000 såg tv-sändningen
Google: 107 träffar
ù Gatufesten den 5-10 juli
Ca 100 000 besökare
Google: 1 910 träffar
ù Gyllene Tider den 13 augusti
24 000 betalande
Bra mediabevakning
Google: 3 450 träffar

§

Befolkningsutvecklingen första halvåret 2004

§

Regionala initiativ
ù Regionmöte om infrastruktur den 22 oktober
Inlägg görs i denna del av Åsa Möller (m) och Reinhold
Hellgren (c).
ù Tillväxtdag den 12 november
ù Landstingets kulturutredning
Inlägg görs i denna del av Margareta Johansson (s).

§

Trepartiuppgörelse om statsbudgeten
Ekonomidirektören förklarar att det som hittills framgår är vilka
medel som kan komma att tillföras landstingen och kommunerna
gemensamt, men att någon fördelning mellan dem ännu inte finns.
Han säger att det därför inte går att i nuläget uttala sig om vad
budgeten innebär för Sundsvalls kommun.

§

Kommunstyrelsekontoret
ù Lokalerna i kommunhuset
ù Artikel i ST den 10 september med rättelse den 11 september
2004
ù Åsa Möller (m) frågar om en artikel i Dagbladet den 11
september 2004 och stadsjuristen lämnar information.
––––
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Dnr 342/04 450

§ 143 Renhållningsordning för Sundsvalls kommun
- förlängd giltighetstid och smärre
justeringar
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

förlänga giltighetstiden för renhållningsordning för Sundsvall till
och med år 2007 med de smärre justeringar av de lokala föreskrifterna som redovisas i bilagan till förvaltningsskrivelsen.

Bakgrund
Kommunfullmäktige har den 28 maj 2001 antagit renhållningsordning
med avfallsplan och lokala föreskrifter för Sundsvalls kommun med
giltighet för åren 2001-2004. Då giltighetstiden upphör vid årsskiftet
erfordras ett nytt beslut i kommunfullmäktige om renhållningsordning
för Sundsvalls kommun.
Kommunstyrelsekontoret har i skrivelse daterad den 29 juni 2004
överlämnat förslag till ny renhållningsordning. Kommunstyrelsekontorets bedömning är att några ändringar av innehållet i själva
avfallsplanen inte behöver genomföras inom de närmaste åren. När det
gäller de lokala föreskrifterna om avfallshantering har de senaste årens
tillämpning av föreskrifterna visat att några paragrafer kan behöva
förtydligas och anpassas till gällande taxa. Kontoret föreslår dock inga
stora förändringar med hänsyn till de diskussioner som för närvarande
förs i länet om utökat kommunalt samarbete i avfallsfrågor, (se dnr
52/04 459). De förändringar som föreslås är § 4 beträffande
definitionen av hushållsavfall, § 7 där hämtningsintervallen har
anpassats till gällande taxa och § 24 om undantag beträffande
kärlstorlek. Övriga justeringar är av redaktionell karaktär. Justeringarna
har skett i samråd med miljökontoret och Reko Sundsvall AB.
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Beslutsunderlag
· Utvecklingsutskottets protokoll 2004-08-10, § 106
· Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-06-29 med bilaga
––––
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Dnr 379/04 050

§ 144 Avtal om leverans av brännbart avfall till
energiåtervinning
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

återremittera ärendet till kommunstyrelsekontoret för att
kontoret mer utförligt skall belysa möjligheterna att vid olika
händelser kunna komma ur avtalet och att kontoret – om så
behövs – skall föreslå en kompletterande text i avtalet om dessa
möjligheter.

Bakgrund
Reko Sundsvall AB har upprättat förslag till nytt avtal om leverans av
brännbart avfall till energiåtervinning. Avtalet föreslås gälla från den
1 januari 2005 till den 31 december 2015. I avtalet förbinder sig
kommunen att årligen leverera ca 25 000 ton avfall till Reko. Priset för
hushållsavfall fastställs till 420 kronor per ton i 2004 års prisnivå.
Kommunstyrelsekontoret ser det som angeläget att Sundsvalls kommun
redan nu tecknar avtal om leverans av brännbart avfall till den nya
fastbränsleanläggningen vid Korstaverket. Kommunens avtal kommer
att vara normgivande för andra leverantörer av brännbart avfall.
Överläggning
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 13 september 2004 frågar
Ewa Back (s) om avstämning gjorts mot avfallsplanen, Åsa Möller (m)
om längden på avtalet, om prisjustering först år 2010 och om något slag
av uppsägningsklausul, Lars Persson (fp) om vilken avvägning som
gjorts för det föreslagna priset om 420 kronor per ton, Kim G Ottosson
(v) om dagens prisnivå, Lars Hillerström (mp) om konflikten mellan
den i § 2 angivna avfallsmängden på 25 000 ton brännbart avfall per år
– som han anser är för hög – och det uttalade målet att minska
avfallsmängden samt Arne Engholm (fp) om force majeure i § 6.
Verkställande direktören och renhållningschefen besvarar frågorna och
lämnar kommentarer.
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Ledamöterna enas därefter om att återremittera ärendet till kommunstyrelsekontoret för att kontoret, med hänsyn till att det är ett tioårigt
avtal, mer utförligt skall belysa möjligheterna att vid olika händelser
kunna komma ur avtalet och att kontoret –om så behövs – föreslår en
kompletterande text i avtalet om dessa möjligheter.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att återremittera
ärendet till kommunstyrelsekontoret.
Beslutsunderlag
·
Finansutskottets protokoll 2004-08-31, § 206
·
Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-07-30
·
Avtal mellan Sundsvalls kommun och Reko Sundsvall AB,
2004-06-23
·
Reko:s avfallsspecifikation 2004-05-24 och prisbilaga
2004-07-27
––––
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Dnr 481/03 030

§ 145 Svar på motion (kd) om Europeiska
Handikappåret 2003
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

Tranvikens havsbad skall prioriteras när friluftsbad görs
tillgängliga för funktionshindrade människor; samt

att

motionen skall anses besvarad.

Bakgrund
Berit Andersson (kd) har i en motion föreslagit att tillgängligheten för
funktionshindrade vid några badstränder skall ses över. En sådan
översyn bör ske i samarbete med de lokala handikapporganisationerna.
Förslagsvis kan en sådan översyn börja med Tranvikens havsbad.
Ärendet har beretts av kultur- och fritidsnämnden, kommunala
handikapprådet samt kommunstyrelsekontoret. Kultur- och fritidsnämnden tillstyrker motionen men föreslår att valet av var arbetet skall
börja bör göras i samverkan med handikapporganisationerna. Det
kommunala handikapprådet, där handikapporganisationerna är i
majoritet, har förordat Tranvikens havsbad. Kommunstyrelsekontoret
har inga invändningar mot det förslaget.
Överläggning
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 13 september 2004 förklarar
Hans Brynielsson (kd) att han är nöjd med svaret.
Beslutsunderlag
·
Utvecklingsutskottets protokoll 2004-06-08, § 92
·
Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-05-23
·
Kommunala handikapprådets protokoll 2004-04-07, § 19
·
Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2004-01-28, § 7
·
Kultur & Fritids skrivelse 2004-01-08
·
Kristdemokraternas motion 2003-11-18
––––
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Dnr 147/04 030

§ 146 Svar på motion (fp) om att förbättra befintlig
E4 syd
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

avslå motionen

Bakgrund
Ingeborg Wiksten (fp) har i en motion framfört att de av regeringen
uppskjutna planerna för E4 syd innebär att det kommer att dröja
åtskilliga år innan en ny E4 är farbar för trafik. Motionären anför därför
att kommunen bör ta upp en diskussion med Vägverket om vad som på
kortare sikt kan göras för att förbättra trafikmiljön på befintlig E4 syd
och anser att en upprustning av den befintliga vägen är nödvändig
eftersom 50 % av trafiken kommer att gå kvar där även efter att en ny
vägsträckning byggts.
Motionen har remitterats till kommunstyrelsekontoret och stadsbyggnadsnämnden. I likhet med tidigare behandling av E4-frågan
avlämnar kommunstyrelsekontoret och stadsbyggnadskontoret
gemensamt svar på motionen.
Av svaret framgår att kommunen i olika vägärenden har en
återkommande dialog med Vägverket – så även beträffande E4 syd.
Tillåtlighetsprövningen av E4 syd ligger nu hos miljödepartementet för
handläggning. Därifrån skall den överlämnas till regeringen för beslut.
Hur E4 i befintlig sträckning skall nyttjas i framtiden kommer att
påverkas av det beslut regeringen fattar. Med en ny E4 sträckning
minskar trafiken på befintlig E4 och den kan i högre grad utformas som
en lokalgata där cykelvägar och busshållplatser kan tillåtas ta utrymme
från vägen. Skall E4 däremot ligga kvar i befintlig sträckning under
mycket lång tid kan andra åtgärder bli nödvändiga för att klara
framkomlighet och säkerhet.
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Kontorens bedömning är att inga åtgärder utöver sedvanligt underhåll
bör genomföras innan tillåtlighetsprövningen avslutats och föreslår
därför att motionen ska avslås.
Överläggning
Lars Person (fp), med instämmande av Lars Hillerström (mp) och
Reinhold Hellgren (c), yrkar bifall till motionen.
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden utvecklingsutskottets
förslag mot yrkande av bifall till motionen av Lars Persson m.fl. Hon
finner att kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag. Kommunstyrelsen har därmed beslutat att föreslå kommunfullmäktige besluta att
avslå motionen.
Reservation
Lars Persson och Arne Engholm (båda fp), Lars Hillerström (mp) och
Reinhold Hellgren (c) anmäler reservation mot beslutet.
Beslutsunderlag
· Utvecklingsutskottets protokoll 2004-06-08, § 95
· Kommunstyrelsekontorets och stadsbyggnadskontorets
skrivelse 2004-05-25
· Folkpartiets motion 2004-03-24
––––
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Dnr 172/04 030

§ 147 Svar på motion (kd) om att införa ett
”Sundsvallskort”
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

frågan om ett turistkort för Sundsvall lämnas över till
samverkansforumet för turismnäringen; samt

att

motionen skall anses besvarad

Bakgrund
Kristdemokraterna i Sundsvall föreslår i en motion till kommunfullmäktige att ett så kallat Sundsvallskort införs för att locka fler turister
att besöka Sundvalls kommun. Man hänvisar till att det i storstäderna
finns olika slags turistkort, och även i Östersund finns ett kort sommartid. I dessa kort ingår bland annat ett antal fria eller rabatterade entréer,
fria kollektivresor, fri parkering, sightseeing och bonuserbjudanden.
Kommunstyrelsekontoret anser att frågan om ett turistkort i Sundsvall
bör diskuteras och förankras hos turismnäringen i Sundsvall och att
frågan om ett turistkort för Sundsvall således bör lämnas över till
samverkansforumet för turismnäringen.
Överläggning
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 13 september 2004 förklarar
Hans Brynielsson (kd) att han är nöjd med svaret, men tillägger att det i
beslutet bör anges att motionen är besvarad.
Stadsjuristen säger att kommunstyrelsekontoret försökt att utföra
utvecklingsutskottets uppdrag att belysa på vilket sätt respektive
kommun är delaktig i Göteborg pass och Stockholmsskortet. Han
förklarar vidare att de båda kommunerna hänvisat till det företag som
framställer korten och en viss person på det företaget och att denna har
haft semester och därför inte kunnat nås, varför uppdraget kvarstår.
Ledamöterna beslutar enligt utvecklingsutskottets förslag men med det
tillägg som Hans Brynielsson efterfrågat.
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Beslutsunderlag
·
Utvecklingsutskottets protokoll 2004-08-24, § 115
·
Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-07-02
·
Kristdemokraternas motion 2004-03-31
––––
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Dnr 491/03 030

§ 148 Svar på motion (c) om stöd till folkbildning
Beslut
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att

avslå motionen.

Bakgrund
Centerpartiet har i en motion föreslagit att kommunfullmäktige ger
kommunstyrelsekontoret i uppdrag att förbereda en flyttning av
ansvaret för folkbildningen till nämnden för arbetsmarknad,
vuxenutbildning och integration (NAVI). I motionen föreslås även att
kommunstyrelsekontoret i samarbete med NAVI och kulturnämnden tar
fram nya kriterier för det ekonomiska stödet till studieförbunden för att
premiera satsningar på vuxenutbildning.
Argument för att flytta folkbildningen till NAVI är enligt motionen att
det skulle bli lättare att samordna och integrera vuxenutbildningen med
folkbildningen.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 28 januari 2004 att avslå
motionen och att bjuda in representanter för studieförbund bl.a. för att
få information om studieförbundens interna rutiner för att följa upp hur
bidraget används.
I ett remissvar den 26 februari 2004 beslutade NAVI att bordlägga
ärendet. NAVI beslutade den 27 maj 2004 att avslå motionen.
Även kommunstyrelsekontoret föreslår att motionen ska avslås med
motiveringen att folkbildningen inte bör handläggs av samma nämnd
som ansvarar för vuxenutbildningen. På detta sätt minskar risken för att
folkbildningen anpassas till den vanliga vuxenutbildningen.
Överläggning
Under överläggningen den 13 september 2004 yrkar Reinhold Hellgren
(c) bifall till motionen.
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Ordföranden ställer finansutskottets förslag mot yrkande av bifall till
motionen av Reinhold Hellgren. Hon finner att kommunstyrelsen
bifaller utskottets förslag. Kommunstyrelsen har därmed beslutat att
föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
Reservation
Reinhold Hellgren (c) anmäler reservation mot beslutet.
Beslutsunderlag
· Finansutskottets protokoll 2004-08-31, § 219
· Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-07-02
· NAVI:s protokoll 2004-05-27, § 58
· FAVI:s skrivelse 2004-05-05
· Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2004-01-28, § 9
· Kultur & Fritids skivelse 2004-01-19
· Centerpartiets motion 2003-10-20
––––
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Dnr 285/04 030

§ 149 Uppdrag ang. marknadsföringssamarbetet
(sponsring) och svar på enskild motion (m)
om en översyn av sponsring och
marknadsföring
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

att ärendet skall återremitteras till utvecklingsutskottet då det
finns behov dels att klarlägga konsekvensen av motionens andra
strecksats och dels att belysa frågan om turism i förhållande till
såväl kommunfullmäktiges uppdrag som motionen.

Bakgrund
Kommunfullmäktige har beslutat att kommunstyrelsen i samråd med
Stadsbacken AB får i uppdrag att utarbeta rutiner för kommunens
fortsatta marknadsföringssamarbete (sponsring) med elitidrotten m.fl.
samarbetspartners.
Vidare har moderaterna i motion föreslagit kommunfullmäktige att en
översyn görs av bl.a. omfattningen av Sundsvalls kommun och dess
bolags engagemang i olika former av sponsring och marknadsföring.
Med anledning ovan föreslår kommunstyrelsekontoret att plan för
marknadsföring och turism ses över. I översynen bör ingå fullmäktiges
uppdrag att utarbeta rutiner för kommunens fortsatta marknadsföringssamarbete med elitidrotten m.fl. samarbetspartners. Eftersom
yrkandena i nämnda motion är likartade föreslår kontoret att dessa
behandlas inom ramen för ovan föreslagna översyn.
Överläggning
Per Wahlberg (m) och Christer Berglund (s) yrkar vid kommunstyrelsens sammanträde den 13 september 2004 att ärendet skall
återremitteras till utvecklingsutskottet för att klarlägga konsekvensen
av motionens andra strecksats om övergripande ansvar för
utvecklingsutskottet för den marknadsföring som sker inom kommunen
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och dess bolag samt att ytterligare belysa frågan om turism i
förhållande till kommunfullmäktiges uppdrag och motionen.
Ordföranden finner att ledamöterna har enats om återremiss av ärendet.
Beslutsunderlag
· Utvecklingsutskottets protokoll 2004-09-07, § 126
· Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-08-26 med bilaga
· Moderaternas motion 2004-06-23
· Kommunfullmäktiges protokoll 2004-06-21, § 256
––––
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Dnr 86/04 012

§ 150 Förslag om boende samt yrkes- och
fritidsverksamhet för utsatta ungdomar m.m.
(Bernersprojektet)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
avsluta ärendet om boende m.m. på f.d. Bernerstomten för
utsatta ungdomar.

att

Bakgrund
Ett förslag på boende samt yrkes- och fritidsverksamhet m.m. på f.d.
Bernerstomten för utsatta ungdomar har presenterats av Per-Erik
Hedman, Matfors. Förslaget innebär i korthet att ett 10-tal
förståndshandikappade ungdomar skulle erbjudas boende,
sysselsättning och fritidsaktiviteter. Även integration med andra
ungdomar finns med i förslaget.
Ingen verksamhetsansvarig nämnd tillstyrker förslaget. Därför föreslår
kommunstyrelsekontoret att ärendet avslutas.
Beslutsunderlag
· Utvecklingsutskottets protokoll 2004-09-07, § 127
· Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-08-25
· Förslag från Per-Erik Hedman 2004-02-25
––––
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Dnr 326/04 108

§ 151 Kommunal folkomröstning om ett nytt
scenhus i Sundsvall
Beslut
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att

avslå framställningen med begäran om en kommunal
folkomröstning i frågan om ett nytt scenhus i Sundsvall.

Bakgrund
På kommunfullmäktiges sammanträde den 21 juni 2004 väcktes frågan
om det skall hållas en kommunal folkomröstning om ett nytt scenhus i
Sundsvall. Kommunstyrelsen fick i uppdrag i att bereda frågan.
Tanken är att kommunala folkomröstningar skall hållas i frågor som det
anses lokalt viktigt att folkomrösta om. En kommunal folkomröstning
om ett nytt scenhus i Sundsvall skulle kosta ca 2 Mkr. Med hänvisning
till att det redan fattats ett beslut om ett nytt scenhus i Sundsvall samt
kostnaderna för en folkomröstning, gör kommunstyrelsekontoret
bedömningen att det inte bör anordnas en folkomröstning om ett nytt
scenhus i Sundsvall.
Överläggning
Åsa Möller (m) yrkar bifall till kommunal folkomröstning. Lars
Hillerström (mp) ansluter till yrkandet.
Ordföranden ställer proposition på finansutskottets förslag och yrkandet
om bifall till folkomröstning av Åsa Möller m.fl. Hon finner att
kommunstyrelsen bifallit utskottets förslag.
Reservation
Åsa Möller och Per Wahlberg (båda m) och Lars Hillerström (mp)
reserverar sig mot beslutet.
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Beslutsunderlag
·
Finansutskottets protokoll 2004-08-31, § 220
·
Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-08-19
·
Skrivelse från valnämndens kansli 2004-08-16 med två bilagor
––––
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Dnr 249/03 042

§ 152 Utredning om verkstadsverksamheten
Beslut
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att

kommunens verkstad i första hand ska utnyttjas vid
förvaltningarnas/bolagens behov av verkstadstjänster,

att

upphandling av tjänster inom reparation och service ska
samordnas så att samtliga förvaltningars/bolags behov av dessa
tjänster utgör underlag för upphandlingen, samt

att

vid anskaffande av fordon och maskiner ska alltid kalkyler
upprättas som möjliggör jämförelse mellan alternativa
finansieringsformer.

Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade den 16 juni 2003, § 111, om ett antal
utredningsuppdrag i budgetprocessen 2004-2006. Fastighetsnämnden
uppdrogs att utreda om samlad verkstadsverksamhet kan ge några
kostnadsminskningar. Till utredningsuppdraget kopplades en motion
till kommunfullmäktige från Per Wahlberg (m) ”Hur löser vi behovet
av verkstad på bästa sätt för Sundsvall”.
Fastighetskontorets utredning utmynnade i ett antal frågor samt
förslaget att en oberoende utredare tillsätts för att utreda det komplexa
område där verkstadskostnaden endast är en mindre beståndsdel av
kommunens totala kostnad.
Vid finansutskottets sammanträde den 7 oktober 2003 fick kommunstyrelsekontoret i uppdrag att utarbeta utredningsdirektiv för en
fördjupad utredning av verkstadsverksamheten. Finansutskottet
beslutade den 2 december 2003 att godkänna kommunstyrelsekontorets
förslag till direktiv för utredning av verkstadsverksamhet.
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Utredningen genomfördes under våren 2004 av Hans Stark vid Komrev
i Sundsvall. En konsultrapport överlämnades till kommunen.
Utredningen lämnar ett antal förslag på åtgärder till kommunen för att
minska kostnaderna. Förslagen kan sammanfattas på följande sätt:
· Minska antalet leverantörer av servicearbeten genom att
informera om vilka ramavtal som finns på området och styr
förvaltningarna till ramavtalsleverantörer i högre grad.
· I samband med upphandlingar av tjänster inom området
reparation och service bör samtliga förvaltningars behov av
dessa tjänster utgöra underlag för upphandlingen.
· Genom ökad kontroll av vilka kostnader som debiteras för
service utöver vad som ingår i leasingavtalet bör kostnaden för
service och reparationer kunna minskas.
· En ökad samordning av intern och extern verkstadsverksamhet
där fastighetskontoret får samordningsfunktion för kommunens
samlade behov av service och verkstadsarbeten.
· Utveckla rutiner och ställ högre krav på kalkyler avseende de
investeringar som genomförs.
· Säkerställ att alla inköp av personbilar som görs i kommunen
finansieras genom leasing i det fall inte kalkyler visar att det blir
dyrare än direkt köp
Kommunstyrelsekontoret har därefter gjort en översiktlig inventering
av verkstadsverksamheten inom kommunkoncernen.
Överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning den 13 september 2004 frågar
Reinhold Hellgren (c) om de stora skillnader i kostnader som redovisas
för kommunstyrelsen åren 2002 och 2003 (sidan 7 i utredningen, sidan
122 i handlingarna).
Kommundirektören förklarar att skillnaderna beror på att
arbetsmarknadsenheten flyttade från kommunstyrelsekontoret till
förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration.
Ekonomidirektören uppger att det i utredningen borde ha redovisats att
Sundsvalls Hamn AB, i vilket kommunen är delägare, har en relativt
stor verkstad.
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Beslutsunderlag
·
Finansutskottets protokoll 2004-06-15, § 178
·
Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-06-07
·
Kommunstyrelsekontorets PM 2004-06-02
Verkstadsverksamheten i kommunkoncernen
·
Konsultrapport Utredning av verkstadsverksamheten
2004-05-12
––––
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Dnr 138/04 006

§ 153 Förslag till ägarpolicy och generella
ägardirektiv
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag
att

remittera ärendet inklusive frågan om öppna bolagsstämmor till
respektive styrelse för kommunens helägda bolag;

att

uppdra till kommunstyrelsekontoret att i samråd med styrelsen
för Stadsbacken AB och övriga styrelser i kommunala
aktiebolag lämna förslag till ändringar i nu gällande
bolagsordningar så att kommunfullmäktige senast i december
månad 2004 kan yttra sig över förslagen; samt

att

återremittera ärendet i övrigt till finansutskottet.

Bakgrund
Kommundirektören har beslutat att kommunstyrelsekontoret skall
pröva om det krävs nya ägardirektiv för kommunens bolag.
Bakgrunden är bl.a. att revisorerna vid ett par tillfällen påtalat att
kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen behöver
utvecklas och tydliggöras.
Översynen har genomförts inom kommunstyrelsekontoret. Ansvarig för
arbetet har varit Thore Hallbäck, som projektanställts för uppdraget. I
sitt arbete har han samverkat med ekonomidirektör Eric Carlsson och
stadsjurist Åke Svenson.
Överläggning
Lars Persson (fp) yrkade vid finansutskottets sammanträde den 15 juni
2004 att bolagsstämmor i kommunalt helägda bolag skall vara
offentliga och innehålla möjlighet för närvarande allmänhet att ställa
frågor till bolagets företrädare. Där så är möjligt skall även bolag där
kommunen är delägare hålla offentliga bolagsstämmor. Tillägget skall
skrivas in under rubriken bolagsstämmor, punkt 9.2 i utredningen
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angående översyn av formerna för ägarstyrning av de kommunala
bolagen i Sundsvalls kommun.
Utskottet enades om att uppdra åt kommunstyrelsekontoret att inför
ärendets behandling i kommunstyrelsen den 13 september 2004 bereda
Lars Perssons yrkande.
Inför kommunstyrelsens sammanträde den 13 september 2004 har
kommunstyrelsekontoret tagit fram ett nytt beslutsförslag och en
promemoria om offentliga bolagsstämmor.
Beslutsunderlag
·
Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-09-06
·
PM 2004-08-12 Offentliga bolagsstämmor
·
Finansutskottets protokoll 2004-06-15, § 179
·
Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-06-04
·
Utredning angående översyn av formerna för ägarstyrning av
de kommunala bolagen i Sundsvalls kommun 2004-05-26
·
Förslag till ägarpolicy och generella ägardirektiv 2004-05-26
––––
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Dnr 189/04 003

§ 154 Revisionsreglemente
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

paragraf 9 i reglementet för Sundsvall kommuns revisorer
erhåller ny lydelse enligt bilagt förslag och att paragraf 10 inte
skall ändras.

Bakgrund
Nu gällande reglemente för kommunens revisorer antogs av kommunfullmäktige den 17 april 2000, § 280, och har därefter ändrats genom
beslut av kommunfullmäktige den 29 januari 2001, § 393. Från
revisorerna, genom KPMG, har nu framställts önskemål om ändringar i
paragraferna 9 och 10 i reglementet.
Önskemål framförs om att § 9 ändras så att skrivelse som avges i
revisorernas namn kan undertecknas av ordföranden ensam utan den
kontrasignation av annan person som nuvarande formulering
föreskriver.
§ 10 reglerar revisorsersättarnas tjänstgöring och närvarorätt.
Revisorerna önskar att det andra stycket i § 10 utgår och ersätts med ett
nytt stycke. Revisorernas förslag innebär att det i reglementet skall
anges att revisorsersättare ska tjänstgöra endast vid ”längre tids förfall”
för revisor och att därmed avses mer än tre tillfällen eller mer än tre
månader. Förslaget innebär även att revisorsersättares närvarorätt vid
revisorernas sammanträden upphör.
Överläggning
Åsa Möller (m) ifrågasatte vid finansutskottets sammanträde den 15
juni 2004 varför kommunrevisionen föreslår att ändra paragraf 10 så att
ersättarna i revisionen inte får närvarorätt. Utskottet enades om att
uppdra åt kommunstyrelsekontoret att inför ärendets behandling i
kommunstyrelsen inhämta motivering av revisionen.
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 13 september 2004 föreligger
begärd motivering från kommunrevisionen.
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Efter diskussion enas kommunstyrelsens ledamöter att föreslå kommunfullmäktige besluta att bifalla föreslagen ändring av § 9 och att
avslå föreslagen ändring av § 10.
Beslutsunderlag
·
Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-09-03
·
Finansutskottets protokoll 2004-06-15, § 183
·
Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-05-11
––––

Ordförandens sign

Justerarens sign

Sekreterarens sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2004-09-13

30

Dnr 272/04 003

§ 155 Reglemente för valnämnden
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
anta reglemente för valnämnden i enlighet med det av
kommunstyrelsekontoret upprättade förslaget.

att

Bakgrund
Valnämnden saknar ett reglemente som innehåller föreskrifter om
nämndens verksamhet och arbetsformer.
Kommunstyrelsekontoret har mot bakgrund därav upprättat ett förslag
till reglemente. Valnämnden har vid sitt sammanträde den 26 maj 2004,
§ 19, tillstyrkt reglementet.
Beslutsunderlag
·
Finansutskottets protokoll 2004-08-31, § 221
·
Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-08-18
·
Förslag till reglemente för valnämnden 2004-03-11
––––
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Dnr 019/04 041

§ 156 Ramar för årsbudget 2005
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

fastställa ramarna för 2005 års budget i enlighet med det förslag
som daterats den 13 september 2004.

Bakgrund
Kommunstyrelsekontoret har sammanställt de ramar som ska gälla för
nämndernas arbete med Årsbudget 2005. Ramarna utgår från de
finansiella ramar och resursfördelning mellan nämnderna som
kommunfullmäktige fastställde den 21 juni 2004 för åren 2005-2007.
Kommunfullmäktiges beslut bemyndigar kommunstyrelsen att inom
ramen för anvisat belopp kompensera nämnderna för pris- och
löneökningar.
Nämndernas ramar innehåller kompensation för de löneökningar som
utfallit under 2004 med helårseffekt för 2005. Fastighetskontorets
ökade kostnader pga. löneökningar har kompenserats i ramarna för
köpande nämnd.
Fastighetsnämndens avkastningskrav som beslutades i Budget 20042006 med 5,5 Mkr för 2004 och ytterligare 0,5 Mkr för 2005 samt
avkastningskravet i Budget 2005-2007 med 18,5 Mkr kan innebära att
ramarna kan komma att justeras beroende på om fastighetsnämnden
väljer att uppfylla sina avkastningskrav genom att varaktigt sänka
kostnaderna mot förvaltningarna. I föreliggande ramar ingår en
besparing inom Sundsvalls Kök på 570 Tkr som medför att
socialnämnden får minskade kostnader, vilket innebär att beloppet har
avräknats från avkastningskravet.
Överläggning
Noteras vid kommunstyrelsens sammanträde den 13 september 2004 att
kommunstyrelsekontoret reviderat förslaget till driftbudgetramar för
2005 och att det nya förslaget finns utdelat till ledamöterna. Ändringen
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har föranletts av att det beslut av kommunfullmäktige i juni om ändrad
ram för kommunrevisionen inte hade arbetats in i det tidigare förslaget.
Åsa Möller (m) yrkar med instämmande av Lars Persson (fp) och Hans
Brynielsson (kd) avslag på föreliggande förslag till ramar med
hänvisning till deras gemensamma budgetförslag som framlades vid
kommunfullmäktiges sammanträde den 21 juni 2004, § 256. Reinhold
Hellgren (c) och Lars Hillerström (mp) yrkar avslag med hänvisning till
respektive partis budgetförslag som redovisades i fullmäktige den 21
juni 2004.
Ordföranden förklarar att hon anser att det finns fyra förslag till
budgetram, finansutskottets förslag med den revidering som skett i dag,
förslag från m+fp+kd, förslag från c och förslag från mp. Med
ledamöternas godkännande ställer hon de fyra förslagen mot varandra.
Hon finner att kommunstyrelsen beslutat enligt finansutskottets
reviderade förslag.
Reservationer
Åsa Möller (m), Per Wahlberg (m), Lars Persson (fp), Arne Engholm
(fp) och Hans Brynielsson (kd) reserverar sig mot beslutet till förmån
för ett gemensamt framställt förslag. Likaså reserverar sig Reinhold
Hellgren (c) respektive Lars Hillerström (mp) till förmån för framställt
förslag.
Beslutsunderlag
· Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-09-13
· Finansutskottets protokoll 2004-08-31, § 212
· Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-08-31
––––

Ordförandens sign

Justerarens sign

Sekreterarens sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2004-09-13

33

Dnr 337/04 318

§ 157 Reviderade bestämmelser om kommunalt
bidrag till enskilda vägar
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

anta förslag till bestämmelser om kommunalt bidrag till enskilda
vägar; samt

att

bestämmelserna skall tillämpas från och med den 1 januari 2004.

Bakgrund
Sammanläggningsdelegerade i Sundvalls nybildade kommun antog den
1 oktober 1973 bestämmelser om kommunalt bidrag till byggande och
iståndsättande av enskild väg. Fullmäktige ändrade den 20 februari
1984 bidragsprocenten. Sammanläggningsdelegerade i Sundsvalls
nybildade kommun antog även bestämmelser om kommunalt bidrag till
underhåll av enskild väg. Stadsbyggnadskontoret betalade med stöd av
dessa bestämmelser under år 2003 ut cirka 2 Mkr.
Kommunfullmäktige behandlade den 15 december 2003, § 156, ärendet
Reviderad årsbudget 2004 med plan för ekonomin 2005-2006 inklusive
investeringar i förvaltningsfastigheter. Fullmäktige beslutade i ärendet
bl.a. att verksamheten för bidrag till enskilda vägar skulle spara 0,9
Mkr under perioden år 2004 till år 2006. I 2004 års reviderade budget
fastställdes besparingen för bidrag till enskilda vägar till 0,5 Mkr. För
att uppnå besparingskraven föreslår stadsbyggnadskontoret, mark- och
trafikavdelningen, ändrade bidragsregler.
Överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning den 13 september 2004 yrkar
Reinhold Hellgren (c) avslag med hänvisning till budgetdiskussionen i
kommunfullmäktige i december 2003.
Lars Persson (fp) yrkar avslag.
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Åsa Möller (m), Hans Brynielsson (kd) och Lars Hillerström (mp)
förklarar att de inte har tagit ställning till den andra att-satsen i
beslutsförslaget och att de därför återkommer i kommunfullmäktige i
den delen.
Med ledamöternas godkännande ställer ordföranden följande tre
yrkande mot varandra
1. bifall till finansutskottets förslag,
2. yrkande om delvis bifall till finansutskottets förslag av
Åsa Möller m.fl. och
3. avslagsyrkande av Reinhold Hellgren m.fl.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller finansutskottets
förslag.
Reservation
Lars Persson (fp), Arne Engholm (fp) och Reinhold Hellgren (c)
anmäler reservation mot beslutet till förmån för framställt yrkande om
avslag.
Beslutsunderlag
· Finansutskottets protokoll 2004-08-31, § 207
· Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-08-25
· Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2004-08-16
· Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-07-08
· Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2004-06-22, § 160
· Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2004-06-11
––––
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Dnr 394/03 001

§ 158 Ändrat budgetansvar för Sundsvalls
konstskola (KOMS)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

budgetansvaret för Sundsvalls konstskola överförs från barnoch utbildningsnämnden till nämnden för arbetsmarknad,
vuxenutbildning och integration, på de villkor som angetts i
NAVI:s beslut 2004-05-27, § 59.

Bakgrund
Sundsvalls konstskola (KOMS) är en fristående skola som bedrivs i
stiftelseform (anslagsstiftelse). Verksamheten är huvudsakligen
finansierad av Sundsvalls kommun. Vid skolan bedrivs eftergymnasial
utbildning. I dagsläget har barn- och utbildningsnämnden budgetansvar
för KOMS.
Stiftelsen för KOMS har i skrivelse till kommunstyrelsen begärt att
budgetansvaret för skolan överförs från barn- och utbildningsnämnden
till nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration
(NAVI). Som skäl härför har angetts att skolan är eftergymnasial.
Barn- och utbildningsnämnden och NAVI har inte något att erinra mot
förslaget. NAVI har dock villkorat övertagandet med att nämnden
tillförs särskilda medel motsvarande det bidrag som skall lämnas till
KOMS, att övertagandet av KOMS avser endast ansvar för
administrationen enligt nuvarande modell men inget övertagande av
ansvar för personal, samt att den gradvisa avvecklingen av bidraget till
KOMS genomförs.
Kommunstyrelsekontoret har inga invändningar mot att budgetansvaret
överförs till NAVI på de villkor som NAVI angett.
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Överläggning, protokollsanteckning
Lars Persson (fp) yrkar, med instämmande av Åsa Möller (m) och Lars
Hillerström (mp), avslag till förslaget att överföra budgetansvaret för
Sundsvalls konstskola till nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning
och integration.
Leif Nilsson (s) yrkar bifall till finansutskottets förslag.
Ordföranden ställer yrkandet om bifall till finansutskottets förslag mot
avslagsyrkandet och finner att kommunstyrelsen bifaller
finansutskottets förslag att överföra budgetansvaret för Sundsvalls
konstskola till nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och
integration.
Efter ett inlägg av Margareta Johansson (s) och en diskussion av
ledamöterna görs följande protokollsanteckning: Ett beslut om ändring
av budgetansvar skall inte innebära att anställningsskyddet för berörd
personal ändras i något avseende.
Reservation
Åsa Möller (m), Per Wahlberg (m), Lars Persson (fp), Arne Engholm
(fp) och Lars Hillerström (mp) reserverar sig mot beslutet till förmån
för framställt yrkande om avslag.
Beslutsunderlag
·
Finansutskottets protokoll 2004-08-31, § 208
·
Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-08-20
·
NAVI:s protokoll 2004-05-27, § 59
·
FAVI:s skrivelse 2004-05-12
·
Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2004-04-28, § 34
·
KOMS:s skrivelse 2003-10-06
––––
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Dnr 383/04 024

§ 159 Ersättning till lekmannarevisor i Sundsvalls
Hamn AB
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
i avvaktan till nästa bolagsstämma ska samma ersättningsregler
gälla för lekmannarevisorn i Sundsvalls Hamn AB som gäller
för lekmannarevisorerna i av kommunen helägda bolag.

att

Bakgrund
Kommunrevisionens ordförande har av kommunfullmäktige utsetts till
lekmannarevisor i Sundsvalls Hamn AB. Utöver kommunen finns i
Sundsvalls Hamn AB ytterligare två ägare.
Vid uppdrag som lekmannarevisor i av kommunen helägda bolag utgår,
utöver ett fast arvode, även ersättning för förlorad arbetsförtjänst och
sammanträdesarvode. För att lekmannarevisorn ska ha möjlighet att
göra ett fullgott revisionsarbete inom Sundsvalls Hamn AB föreslår
arvodeskommittén i en skrivelse att samma ersättningsregler ska gälla
för lekmannarevisorn i Sundsvalls Hamn AB som gäller för
lekmannarevisorerna i av kommunen helägda bolag. Ersättning för
förlorad arbetsförtjänst och sammanträdesarvode bör dock betalas av
kommunen.
Överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning den 13 september 2004
förklarar Christer Berglund (s) och Lars-Erik Nyberg (s) att de anser att
den aktuella frågan rätteligen är en fråga för bolagsstämman.
Beslutsunderlag
·
Finansutskottets protokoll 2004-08-31, § 224
·
Arvodeskommitténs skrivelse 2004-08-20
––––
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Dnr 304/04 107

§ 160 Övertagande av ansvaret för pensionsutfästelse från stiftelsen Sundsvalls
Utvecklingscentrum
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

överta ansvaret för pensionsutfästelse från stiftelsen Sundsvalls
utvecklingscentrum, samt

att

överta av stiftelsen avsatta medel för beräknade löneskatt på
framtida pensionsutbetalningar.

Bakgrund
Stiftelsen Sundsvalls Utvecklingscentrum har i skrivelse till Sundsvalls
kommun den 8 juni 2004 anhållit om att Sundsvalls kommun ska överta
stiftelsens ansvar för pensionsutfästelse.
Kommunstyrelsekontoret har inga invändningar mot detta under
förutsättning att av stiftelsen avsatta medel överförs till kommunen.
Beslutsunderlag
·
Finansutskottets protokoll 2004-08-17, § 196
·
Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-08-09
·
Skrivelse från Stiftelsen Sundsvalls Utvecklingscentrum
2004-06-08
––––
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Dnr 382/04 003

§ 161 Ändring av tillämpningsanvisningar till
attestreglemente
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

tillämpningsanvisningarna jämte bilaga ska gälla fr. o. m.
1 oktober, 2004, samt

att

nämnderna anpassar sina respektive attestreglementen eller
tillämpningsanvisningar i enlighet med de nu föreslagna
tillämpningsanvisningarna.

Bakgrund
Kommunstyrelsekontoret har upprättat förslag till ändring av
attestreglementets tillämpningsanvisningar. Ändringen innebär ett
tydliggörande att ingen får attestera egna kostnader utan överordnad
person skall göra det. Även förtydligande av attestordning för egna
kostnader föreslås vad gäller förvaltningschefer och nämndsordföranden.
Bakgrunden till ändringen är en skrivelse från Sundsvalls kommuns
revisorer.
Beslutsunderlag
·
Finansutskottets protokoll 2004-08-31
·
Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-08-19
––––

Ordförandens sign

Justerarens sign

Sekreterarens sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2004-09-13

40

Dnr 480/03 119

§ 162 Revisionsrapport avseende misstänkt
förskingring vid kommunstyrelsekontoret
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

som svar till Sundsvalls kommuns revisorer hänvisa till vad som
anförs i kommunstyrelsekontorets skrivelse.

Bakgrund
Sundsvalls kommuns revisorer har via KPMG genomfört en granskning
av misstänkt förskingring vid kommunstyrelsekontorets ekonomiavdelning. Granskningen har resulterat i en revisionsrapport där
iakttagelser och synpunkter redovisas.
Revisionen har överlämnat rubricerade rapport till kommunstyrelsen
och hemställer om att kommunstyrelsen lämnar synpunkter avseende
rapporten. Svaret ska avse rapportens samtliga slutsatser som finns
redovisade i rapportens sammanfattning.
Kommunstyrelsekontoret har i skrivelse daterad den 16 augusti 2004
upprättat ett förslag till svar av vilket det framgår att en säkerhetsgenomgång av utbetalningsrutinen har gjorts. Attestrutinen och arbetsfördelningen vad gäller utbetalningar och avstämning av huvudbokens
konton har setts över. Vidare har en översyn och avstämning skett av
behörigheter att genomföra utbetalningar gentemot bank och postgiro.
Ekonomiavdelningen planerar dessutom att vidta ytterligare åtgärder i
syfte att vidareutveckla den interna kontrollen under 2004-2005. En är
att dokumentera vem som ger klartecken för utbetalning och på vilket
sätt det ska ske. En annan är att utveckla informationen på bokföringsordrar. Det planerade införandet av Elektronisk Handel och scanning av
leverantörsfakturor i Sundsvalls kommun kommer också att förbättra
den interna kontrollen vad gäller arbetsfördelning samt klassning av
leverantörer vid leverantörsutbetalningar. Därutöver planeras en
översyn av möjligheten till efterkontroll och beloppsgränser vid
utbetalningar.
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Överläggning
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 13 september 2004 visar och
förklarar ekonomidirektören två av de dokument som omtalas i
revisionsrapporten, eftersom det kan vara svårt att förstå vad som avses
med den första att-satsen i rapportens sammanfattning (handlingarna
sidan 242m). De dokument som visas är dels en fullmakt som beslutats
av kommunstyrelsen och dels ett behörighetsintyg som utfärdats av
tjänstemän.
Beslutsunderlag
·
Finansutskottets protokoll 2004-08-31, § 214
·
Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-08-16
·
Kommunrevisionens skrivelse 2004-06-17
·
KPMG:s rapport 2004-05-03
––––
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Dnr 350/04 251

§ 163 Exploateringskalkyl och -avtal för småhusområde Ubåtsvägen/Räbbmoskogen,
Alnö
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

godkänna upprättad exploateringskalkyl avseende
småhusområdet vid Ubåtsvägen/Räbbmoskogen, Alnö,

att

godkänna upprättat exploateringsavtal med exploatören
Förvaltnings AB Volymen,

att

anvisa stadsbyggnadsnämnden erforderliga medel om
(2 908 000 + 816 000=) 3 724 000 kronor som kommunens
andel för exploateringens genomförande,

att

anvisa stadsbyggnadsnämnden erforderliga medel om
1 095 000 kronor (exkl. moms) för förskotterade VAanslutningsavgifter,

att

bemyndiga stadsbyggnadsnämnden att försälja småhustomterna
för 180 000 – 195 000 kronor per tomt, samt av tomtköparna
uttaga ersättning för VA-anslutningsavgift, enligt gällande
VA-taxa, f.n. uppgående till 72 000 kronor (inkl. moms) per
tomt; samt

att

täcka anslaget om (3 724 000 + 1 095 000=) 4 819 000 kronor
med tomtlikvider och anslutningsavgifter enligt VA-taxa; det
uppdras till kommunstyrelsen att ansvara för reglering med
stadsbyggnadsnämnden i denna del.

Bakgrund
Stadsbyggnadsnämnden har upprättat ett förslag till exploateringskalkyl
och exploateringsavtal för småhusområde Ubåtsvägen/Räbbmoskogen,
Alnö. Nämnden hemställer att kommunfullmäktige antar förslaget och
tillskjuter medel för exploateringskostnaderna, samt bemyndigar
nämnden att försälja småhustomterna för 180.000 – 195.000 kronor per
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tomt och av tomtköparna utta ersättning för VA-anslutningsavgift
enligt gällande VA-taxa.
Kommunstyrelsekontorets ekonomiavdelning har gett förslag till
finansiering av exploateringskostnaderna.
Den slutliga handläggningen av ärendet har gjorts av kommunstyrelsekontorets administrativa avdelning och inga invändningar mot
exploateringskalkylen och exploateringsavtalet har då framkommit.
Överläggning, jäv
Under överläggningen i kommunstyrelsen den 13 september 2004
anmäler Kim G Ottosson (v) jäv på grund av sitt arbete vid
miljökontoret.
Beslutsunderlag
·
Finansutskottets protokoll 2004-08-31, § 209
·
Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-08-18
·
Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-08-10
·
Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2004-06-22, § 178
·
Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2004-06-22 med fyra bilagor
––––
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Dnr 329/04 253

§ 164 Hillsta gård, del av Hillsta 4:2, Ljustadalen –
försäljning
Beslut
Kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta
att

överlåta del av fastigheten Hillsta 4:2 till lika delar till Monica
Andersson och Bo Stenström för en köpeskilling om
1 425 000 kronor och i övrigt i enlighet med upprättat kontrakt.

Bakgrund
Fastigheten har från slutet av 1990-talet använts av socialtjänsten.
Verksamheten har nu lokaliserats till annan plats i kommunen och
någon annan av kommunens förvaltningar ha inte anmält intresse av
fastigheten. Fastighetsnämndens arbetsutskott beslutade 2004-02-11,
§ 13 att fastigheten skulle säljas via mäklare.
Mäklaren har återkommit med förslag till köpare och övriga villkor.
Tillträde beräknas kunna ske 2004-10-01.
Då det inte finns något behov av fastigheten inom kommunens
verksamhet, tillstyrker kommunstyrelsekontoret fastighetsnämndens
förslag att sälja del av fastigheten Hillsta 4:2.
Överläggning
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 13 september 2004 undrar
Reinhold Hellgren (c) vad som menas i kommunstyrelsekontorets
skrivelse med att fastigheten ”har inget bokfört värde i kommunens
anläggningsregister” (handlingarna sidan 270m).
Kommunstyrelsen begär att kommunstyrelsekontoret inför
kommunfullmäktiges handläggning lämnar ett klarläggande.
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Beslutsunderlag
·
Finansutskottets protokoll 2004-08-31, § 210
·
Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-08-11
·
Fastighetsnämndens protokoll 2004-06-16, § 49
·
Fastighetskontorets skrivelse 2004-06-15 med köpekontrakt och
två kartor
––––
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Dnr 381/04 106

§ 165 Uppföljning av projektet Norra berget och
förslag till ny organisation
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

godkänna redovisningen av projekt Norra Berget 2000 – 2004,

att

ansöka om medlemskap i den ideella föreningen Föreningen
Norra Berget utifrån föreslagna stadgar,

att

fastställda föreslaget ändamål med verksamheten,

att

uppdra till Föreningen Norra Berget att årligen lämna en
verksamhetsrapport till kommunstyrelsen; samt

att

i ett särskilt valärende utse och ledamöter och suppleanter till
styrelsen, däribland en ordförande, samt en lekmannarevisor och
en suppleant.

Bakgrund
Vid finansutskottets sammanträde den 11 november 1999 redovisades
utredningen om Norra Bergets framtid, som lade grunden till
kommunens beslut om att överta förvaltning av friluftsmuseet från
Medelpads fornminnesförening. Finansutskottet beslutade den 13 juni
2000 om en treårig satsning för att utveckla Norra Berget utifrån den
presenterade visionen och avsatte 5 miljoner kronor för projektet.
Under hösten 2001 togs beslut att ansöka om EU-stöd under en
treårsperiod, vilket förlängde den tidigare beslutade projekttiden med
ett år.
Den 30 september 2004 upphör projektet och utifrån den betydelse
berget har för sundsvallsbornas rekreation föreslås Sundsvalls kommun
även fortsättningsvis ta ett avgörande ansvar för Norra Berget. Driften
föreslås ske i en ideell förening, tillsammans med andra föreningar och
företag som har intresse i att verksamheten på Norra Berget utvecklas
till gagn för sundsvallsborna.
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Den föreslagna föreningen ska ha som ändamål att
· att levandegöra Norra Berget - Sundsvalls Stadspark året om
· att verksamheter tillförs området på ett sådant sätt att
Stadsparkens kulturella värden bearbetas och levandegörs i en
för besökarna förtjänstfull inriktning
· aktiviteter anordnas för besökare i allmänhet samt för barn och
ungdomar i synnerhet
Utifrån det faktum att Sundsvalls kommun inte är ensam medlem i
föreningen föreslås Sundsvalls kommun få majoritet i föreningsstyrelsen och däribland utse ordförande.
Överläggning
Under överläggningen i kommunstyrelsen den 13 september 2004
uppger Reinhold Hellgren (c) att partierna kommit överens om att de
fem styrelseplatserna skall utgöras av två tjänstemän och tre politiker,
där majoriteten har två och oppositionen en politiker, och med samma
fördelning för ersättarna.
Beslutsunderlag
·
Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-09-03
·
Utvecklingsutskottets protokoll 2004-09-07, § 120
·
Finansutskottets protokoll 2004-08-31, § 222
·
Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-08-16 med bilaga
som reviderats 2004-09-06
––––
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Dnr 380/04 026

§ 166 Jämställdhetsplan för 2004 för
kommunstyrelsekontoret
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
anta jämställdhetsplan år 2004 för kommunstyrelsekontoret.

att

Bakgrund
Enligt 13 § jämställdhetslagen (1991:443) skall arbetsgivaren varje år
upprätta en plan för sitt jämställdhetsarbete.
Kommunstyrelsekontoret har under våren 2004 arbetat med att ta fram
en jämställdhetsplan för kommunstyrelsekontoret som ska gälla för år
2004. Ett visst förankringsarbete har hunnit göras med en del av de
anställda på kommunstyrelsekontoret kring det förslag till plan som nu
har arbetats fram. Tanken är att under hösten 2004 tillsätta en
arbetsgrupp som kommer att arbeta med jämställdhetsfrågor på
kommunstyrelsekontoret. Den gruppens uppgift kommer dels att vara
att ta fram en plan för år 2005, dels att förankra jämställdhetsfrågorna
bland medarbetarna. Kommunstyrelsekontorets personal- och
samordningssekreterare kommer också fortsättningsvis att driva
jämställdhetsfrågorna på kommunstyrelsekontoret.
Beslutsunderlag
·
Finansutskottets protokoll 2004-08-31, § 217
·
Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-08-11
·
Kommunstyrelsekontorets jämställdhetsplan, 2004-08-11
––––
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Dnr 487/03 007

§ 167 IT-säkerhet för Sundsvalls kommun
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
lägga informationen till handlingarna.

att

Bakgrund
Sundsvalls kommun antog 2002-04-15 en IT-säkerhetspolicy som
gäller för samtliga förvaltningar och kommunala bolag. Det fortsatta
arbetet med IT-säkerhet enligt denna policy har tidigare behandlats av
kommunstyrelsekontoret i kontorets budgetskrivelse för 2004. Kontoret
har också kommenterat arbetet i en skrivelse om revisorernas
granskning av IT-säkerheten, som behandlades av kommunstyrelsen
2004-05-10, § 101.
Kommunstyrelsekontoret har upprättat ett PM om det pågående arbetet
med IT-säkerhet för Sundsvalls kommun. Den används för att
informera förvaltnings- och bolagsledningar i kommunkoncernen och
berörd personal om det pågående arbetet. Informationen överlämnas
härmed till kommunstyrelsen för kännedom.
Beslutsunderlag
·
Finansutskottets protokoll 2004-08-17, § 201
·
Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-06-24
·
IT-enhetens skrivelse 2004-05-26
––––
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Dnr 386/04 108

§ 168 Införande av synpunktshanteringssystem
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

uppdra till kommunstyrelsekontoret att införa synpunktshanteringssystem och med preliminär start januari 2005; samt

att

systemet gäller för förvaltningar och bolag.

Bakgrund
Kommunstyrelsekontoret föreslår att det inrättas ett kommungemensamt system för synpunkter från kunder, brukare och medarbetare.
Överläggning
Finansutskottet fann den 31 augusti 2004 att synpunktshanteringssystemet ska tillämpas för samtliga förvaltningar och bolag och
beslutade att kommunstyrelsekontorets skrivelse skulle revideras.
Kommunstyrelsekontoret har avgett en kompletterande skrivelse den 1
september 2004.
Beslutsunderlag
·
Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-09-01
·
Finansutskottets protokoll 2004-08-31, § 223
·
Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-08-16
––––
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Dnr 365/04 255

§ 169 Ansökan om nätkoncession för område inom
Sundsvalls kommun i Västernorrlands län
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
tillstyrka inlämnad ansökan.

att

Bakgrund
Energimyndigheten har remitterat Sundsvall Energi Elnät AB:s
ansökan om nätkoncession till Sundsvalls kommun för yttrande.
Ansökan avser rätt att bibehålla redan befintliga och att framdraga nya
högspänningsledningar för högst 24 kV samt lågspänningsledningar.
Stadsbyggnadskontoret har berett ansökan och föreslår att den ska
tillstyrkas.
Beslutsunderlag
·
Utvecklingsutskottets skrivelse 2004-08-24, § 113
·
Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2004-08-11
·
Sundsvall Energi Elnät AB:s skrivelse 2003-09-25
––––
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Dnr 122/04 100

§ 170 Yttrande över ”Äldrepolitik för framtiden-100
steg till trygghet och utveckling med en
åldrande befolkning” (SOU 2003:91)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

uppdra till finansutskottet att avge svar på remissen.

Bakgrund
Regeringen har remitterat betänkandet ”Äldrepolitik för framtiden, 100
steg till trygghet och utveckling med en åldrande befolkning” (SOU
2003:91) Betänkandet är omfattande, 6 volymer inkl den separata
sammanfattningen.
Betänkandet har remitterats till socialnämnden och nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration samt till pensionärsrådet.
Alla tre har yttrat sig. Synpunkterna har tagits till vara i
kommunstyrelsekontorets förslag till yttrande.
Överläggning
Finansutskottet ansåg den 31 augusti 2004 att revideringar i yttrandet
bör göras och beslutade om en beredningsgrupp bestående av en från
majoriteten och en från oppositionen för att upprätta yttrandet.
Finansutskottet föreslog med anledning av att remisstiden går ut den 30
september att utskottet får i uppdrag att avge svar på remissen utifrån
beredningsgruppens synpunkter.
Lars Hillerström (mp) säger vid kommunstyrelsens sammanträde den
13 september 2004 att han anser att det borde vara kommunstyrelsen
som avger yttrandet och att därför ett förslag till yttrande skulle ha
funnits till dagens sammanträde, särskilt som utskottet hade sitt
sammanträde den 31 augusti.
Det uppges att beredningsgruppens två politiker är Martin Johansson
(s) och Eva Lohman (m).
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Beslutsunderlag
· Finansutskottets protokoll 2004-08-31, § 218
· Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-08-26
· Förslag till yttrande 2004-08-26, med bilaga 2004-08-11
· Socialtjänstens skrivelse 2004-08-26
· Kommunala pensionärsrådets skrivelse 2004-08-13
· Skrivelse från Samrådsgruppen SPF 2004-08-03
· Protokoll från kommunala pensionärsrådets au 2004-08-19
––––
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Dnr 48/04 002

§ 171 Delegationsbeslut – utskotten
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
till sina handlingar lägga beslut som fattats med stöd av kommunstyrelsens delegationsbemyndigande av utskotten:

att

Finansutskottet den 8 och 21 juni samt den 10 och 24 augusti
2004.
Utvecklingsutskottet den 15 juni och den 17 augusti 2004.
––––
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Dnr 49/04 002

§ 172 Delegationsbeslut enligt punkt 2.1 –
beslutade upphandlingar
Kommunstyrelsen beslutar
till sina handlingar lägga tre beslut från den 22 juni till den 19
augusti 2004 som fattats med stöd av punkt 2.1 i Delegation av
kommunstyrelsens beslutanderätt.

att

––––
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Dnr 199/04 046

§ 173 Delegationsbeslut – kommunstyrelsens
ordförande
Kommunstyrelsen beslutar
till sina handlingar lägga beslut den 2 juli 2004 av kommunstyrelsens ordförande om bidrag ur kommunstyrelsens stiftelser
för sommarverksamhet för behövande barn och ungdom där
beslutet fattats med stöd av delegationsregler om brådskande
ärenden.

att

––––
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FÖR KÄNNEDOM
Finansutskottets protokoll den 15 juni och 17 augusti 2004
Utvecklingsutskottets protokoll den 8 juni, 21juni, 10 augusti och 24
augusti 2004
––––
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