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Protokollet omfattar §§ 197--222
Justeras

Ewa Back
Ordförande

Åke Svensson
Sekreterare

Annelie Luthman
Justerare
Tillkännagivande av justering av detta protokoll har anslagits på
kommunens anslagstavla 2004-11-17 betygar

Åke Svensson
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§ 197 Justering
Att jämte ordföranden Ewa Back justera dagens protokoll utses Annelie
Luthman med Habib Effati som ersättare.
––––
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§ 198 Presentation av Sundsvall Vatten 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. Kommunstyrelsen fick höra en presentation av Mitthem AB den 13 september
och av Sundsvall Energi AB den 11 oktober. Till dagens sammanträde
har Sundsvall Vatten AB bjudits in.
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

Lena Österlund, ordförande i Sundsvall Vatten AB, och Micael
Löfqvist, verkställande direktör, redovisar bolagets verksamhet i
huvudsak utifrån de angivna punkterna.
De två besvarar därefter frågor från ledamöterna. Frågorna handlar om
antal anställda i MittSverige Vatten AB, om omsättning i Sundsvall
Vatten AB och Timrå Vatten AB och om fasta avgifter för boende i
villa respektive lägenhet.
Ordföranden tackar Lena Österlund och Micael Löfqvist och förklarar
informationen, som pågått ca 30 minuter, för avslutad.
––––
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§ 199 Aktuellt från kommunstyrelsekontoret
Kommundirektören informerar om:
§ Tillväxtdagen den 12 november i Härnösand
§

Folkmängd och befolkningsförändringar i Sundsvall och i länet

§

Europaforum den 10-11 november i Sundsvall

§

Könsfördelningen i kommunkoncernen
Martin Johansson (s) frågar om könsfördelningen i
kommunstyrelsekontorets ledningsgrupp.

§

Kommunstyrelsekontoret hösten 2004, exempel på uppdrag,
projekt m.m.
Annelie Luthman (fp) och Martin Johansson (s) ställer frågor
om vad som anses vara ordinarie arbete och Per Wahlberg (m)
undrar om hur mycket arbetskraft som krävs för att klara av de
redovisade uppdragen och projekten.

Ekonomidirektören informerar om
§ Det ekonomiska läget inför 2005 för kommunen, en
promemoria daterad den 3 november 2004 delas ut
Reinhold Hellgren (c) frågar om sparbetinget för 2004 som
beslutades om i juni 2004. Han undrar hur mycket som har
klarats av och hur mycket av dessa sparåtgärder som kan ligga
kvar 2005 och framåt. Leif Nilsson (s) vill höra en kommentar
om de kommande goda åren.
§

Standard & Poor’s rating av kommunen ändras inte

––––
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Dnr 460/04 740

§ 200 Uppföljning år 2004 av utvecklingsplan för
tillväxt och arbete
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt utvecklingsutskottets förslag att
föreslå kommunfullmäktige
att

anta kommunstyrelsekontorets föreslagna ändringar under
rubrikerna Kompetensförsörjning samt Utveckling av
företagsklimatet; samt

att

godkänna uppföljningen av utvecklingsplanen för år 2004.

Bakgrund
Den 26 maj 2003 antogs Sundsvalls nuvarande utvecklingsplan för
tillväxt och arbete i kommunfullmäktige. Utvecklingsplanen har funnits
sedan 1999, men reviderades 2003 och blev då mer fokuserad på
Sundsvalls spjutspetsområden, utveckling av företagsklimatet samt
kompetensförsörjning. Utvecklingsplanens mål är att öka
sysselsättningen samt höja utbildningsnivån i Sundsvall fram till år
2010.
Kommunstyrelsekontoret har i uppdrag av kommunstyrelsen att
samordna genomförandet och uppföljningen av utvecklingsplanen.
Uppföljningen av utvecklingsplanen ska årligen redovisas till
kommunfullmäktige.
Överläggning
Vid utvecklingsutskottets överläggning den 12 oktober 2004 enades
utskottet om att näringslivsrådet skall belysas i 2004 års uppföljning.
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 15 november 2004 diskuterar
Andreas Jonsson (m), Christer Berglund (s), Lena Österlund (s),
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Leif Nilsson (s) och Annelie Luthman (fp) avsnittet Skola – näringsliv
– entreprenörsanda (sidan 20 i planen) bl.a. utifrån aspekten om
friskolor innefattas i den föreslagna texten.
Beslutsunderlag
· Utvecklingsutskottets protokoll 2004-10-12, § 136
· Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-09-23
· Utvecklingsplan för tillväxt och arbete i Sundsvall, september 2004
(reviderad 2004-10-13 genom att ett avsnitt om näringslivsråd
införts på sidan 21 i planen)
––––
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Dnr 453/04 042

§ 201 Uppföljning av nämndernas ekonomi
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag
att

införa en uppföljning av nämndernas ekonomi enligt
föreliggande förslag; samt

att

ekonomistyrningsreglerna skall revideras med hänsyn till den
föreslagna ändringen.

Bakgrund
Kommunen har tidigare haft kvartalsvisa delårsrapporter. Kommunstyrelsen beslutade den 9 februari 2004, § 27 att istället införa
delårsrapporter per tertial för kommunen och kommunkoncernen.
Kommunstyrelsen gav samtidigt kommunstyrelsekontoret i uppdrag att
undersöka möjligheten att en månadsuppföljning av nämndernas
ekonomiska utfall redovisas i kommunstyrelsen samt helst även
dessförinnan i finansutskottet.
Överläggning
Vid finansutskottets överläggning den 19 oktober 2004 fördes fram att
en ekonomisk uppföljning ska lämnas till finansutskottet i augusti
månad. I övrigt tillstyrkte utskottet kommunstyrelsekontorets förslag
med det tillägget att ekonomistyrningsreglerna skall revideras med
hänsyn till förslaget.
Beslutsunderlag
· Finansutskottets protokoll 2004-10-19, § 270
· Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-10-05
· Kommunstyrelsens protokoll 2004-02-09, § 27
––––
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Dnr 481/04 406

§ 202 Uppföljning av viktbaserad taxa för hushållsavfall
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår enligt finansutskottets förslag kommunfullmäktige besluta
att

lägga uppföljning av viktbaserad taxa för hushållsavfall till
handlingarna.

Bakgrund
Sundsvalls kommun införde den 1 april 2003 en taxa för hushållsavfall
som är delvis viktbaserad. En uppföljning av taxan redovisades för
kommunfullmäktige i november 2003. Kommunfullmäktige beslutade
då att en förnyad uppföljning skulle göras under hösten 2004 och att
vid redovisningen av denna skulle även eventuella förslag till förändringar presenteras.
Reko Sundsvall AB, som har uppdraget att företräda kommunen mot
kunder och entreprenörer, har gjort en uppföljning av den viktbaserade
taxan för hushållsavfall.
Kommunstyrelsekontoret föreslår att uppföljningen av viktbaserad taxa
för hushållsavfall läggs till handlingarna.
Beslutsunderlag
· Finansutskottets protokoll 2004-11-02, § 277
· Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-10-25
· Uppföljning av viktbaserad taxa för hushållsavfall 2004-10-04
· Kommunfullmäktiges protokoll 2003-11-24, § 141
––––
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Dnr 482/04 406

§ 203 Förslag till taxa för hushållsavfall för 2005
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår enligt finansutskottets förslag kommunfullmäktige besluta
att

fastställa taxa för hushållsavfall för Sundsvalls kommun att
gälla från den 1 januari 2005;

att

fastställa taxa för slamtömning att gälla från den 1 april 2005.

Bakgrund
Sundsvalls kommun är ansvarig för insamling och behandling av hushållsavfall i kommunen. Reko Sundsvall AB, som har uppdraget att
företräda kommunen mot kunder och entreprenörer, har utarbetat förslag till justering av taxan för hushållsavfall i Sundsvalls kommun.
Reko föreslår en procentuell höjning av taxan för att kompensera för
ökning av renhållningsindex, ökade mängder grovavfall, ökade behandlingskostnader för grovavfall, mer utnyttjande av återvinningscentralerna, samt drifttagande av ny återvinningscentral.
Förslaget innehåller ingen förändring av den fasta abonnemangsavgiften.
Taxehöjningen läggs på de delar i taxan som avser hämtningskostnader
och viktkostnader.
Förslaget innebär en ökning för en normal villakund med 10 % eller ca
140 kronor per år. För en normal kund i flerfamiljshus innebär det en
ökning med ca 7 % eller ca 40 kronor per år.
I förslaget ingår en avsättning till gamla deponier med 954.000
kronor/år.
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Överläggning
Finansutskottet anförde vid sitt sammanträde den 2 november 2004 att
beslutsunderlaget inför ärendets behandling i kommunstyrelsen skall
kompletteras med uppgifter om andra kommuners taxor och uppgifter
på hur mycket taxan sammanlagt har höjts under de senaste åren.
Utskottet konstaterade också att frågan om en framtida ändring av
taxans konstruktion och utbudet av Reko:s tjänster bör diskuteras av
utvecklingsutskottet under första halvan av år 2005, dvs. innan
budgetarbetet inleds.
Vid kommunstyrelsens överläggning den 15 november 2004 förklarar
Andreas Jonsson (m) att partiet i likhet med tidigare ställningstagande
yrkar att avsättning för gamla deponier skall tas över skattsedeln och
inte via taxan. Han yrkar vidare att taxan endast höjs med vad som
motsvarar renhållningsindex, nämligen 3,5 procent. Hans Brynielsson
(kd) ansluter till de två yrkandena.
Lars Persson (fp) yrkar att taxan inte skall innehålla en avsättning för
gamla deponier (kostnad 954 000 kronor per år) och att start av ytterligare återvinningscentraler genomförs först efter att kommunens avtal
för hämtning av grovsopor har omförhandlats.
Ingrid Möller (mp) yrkar att den första att-satsen skall lyda:
att fastställa taxa för hushållsavfall för Sundsvalls kommun med
ändringen att kompostrabatten höjs från 100 till 150 kronor att gälla
från den 1 januari 2005.
Martin Lidow kommenterar inlägg och frågor av Reinhold Hellgren (c),
Lars Persson (fp) och Ronnie Hörnvall (kd).
Ordföranden förklarar att hon har uppfattat att det finns fyra förslag,
nämligen ett yrkande från m och kd, ett yrkande från fp och ett yrkande
från mp samt dessutom finansutskottets förslag. Ledamöterna
godkänner att ordföranden ställer de fyra förslagen mot varandra. Hon
finner därefter att kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets
förslag.
Reservation
Mot beslutet anmäls reservation av Andreas Jonsson (m), Per Wahlberg
(m) och Hans Brynielsson (kd), av Lars Persson (fp) och Annelie
Luthman (fp) samt av Ingrid Möller (mp) till förmån för framställda
yrkanden.
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Beslutsunderlag
· OH-bilder, Reko Sundsvall AB (sidorna 53-58 i handlingarna)
· Finansutskottets protokoll 2004-11-02, § 278
· Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-10-25
· Resultatrapport taxeförslag 2005
· Taxeexempel avfallstaxa 2005
· Reko Sundsvall AB:s förslag till renhållningstaxa för 2005
––––
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Dnr 189/04 003

§ 204 Revisionsreglemente
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

paragraf 9 i reglementet för Sundsvalls kommuns revisorer
erhåller ny lydelse enligt bilagt förslag.

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, framställdes i april 2004 inledningsvis i
detta ärende önskemål om ändringar i paragraferna 9 och 10 i
reglementet.
Ändringsförslagen innebär 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 samt att § 10, som reglerar revisorsersättarnas tjänstgöring
och närvarorätt, ändras så att revisorsersättares närvarorätt vid
revisorernas sammanträden upphör.
Finansutskottet behandlade ärendet den 15 juni 2004, § 183. Utskottet
beslutade dels att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att de två paragraferna skulle få ny lydelse, dels att uppdra åt
kommunstyrelsekontoret att inför ärendets behandling i kommunstyrelsen den 13 september 2004 inhämta motivering till varför
ersättarna i revisionen föreslås inte ha närvarorätt.
Kommunrevisionen inkom i september med motivering till
ändringsförslaget om ersättare.
Kommunstyrelsen beslutade den 13 september 2004, § 154, att föreslå
kommunfullmäktige besluta att paragraf 9 i reglementet för Sundsvall
kommuns revisorer erhåller ny lydelse enligt bilagt förslag och att
paragraf 10 inte skall ändras.
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Kommunfullmäktige beslutade den 27 september 2004, § 281, att
återremittera ärendet till kommunstyrelsen för att kommunrevisionen
skall tydliggöra sitt önskemål vad avser föreslagen ändring av paragraf
10 i reglementet för Sundsvalls kommuns revisorer.
Kommunrevisionen har i en skrivelse som kom in till kommunstyrelsekontoret den 13 oktober 2004 förklarat att förslaget till ändring av § 9
kvarstår, men att förslaget till ändring av 10 § återkallas. Kommunrevisionen uttalar att den biträder kommunstyrelsens förslag till beslut
den 13 september 2004
Beslutsunderlag
· Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-11-08 med bilaga
· Kommunrevisionens skrivelse 2004-10-05
· Kommunfullmäktiges protokoll 2004-09-27, § 281
· Kommunstyrelsekontorets protokoll 2004-09-13, § 154
· Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-05-11
––––
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Dnr 483/04 402

§ 205 Förlängning av avtal med Reko Sundsvall AB
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att förlänga avtalen med Reko Sundsvall AB om behållarhyra, samt
avtal om beställarombud, information och rådgivning att gälla till och
med den 31 december 2007;
att komplettera avtal om behandling av farligt avfall enligt kommunstyrelsekontorets förslag; samt
att uppdra till kommundirektören och ekonomidirektören att underteckna avtalen.
Bakgrund
Sundsvalls kommun träffade 2001 avtal med Reko Sundsvall AB avseende administration, samt mottagning och behandling av hushållsavfall. Avtalet innehåller fem bilagor nämligen:
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5

Avtal om mottagning och behandling av avfall
Avtal om behållarhyra
Avtal om beställarombud och information och rådgivning
Avtal om farligt avfall
Avtal om kundtjänst och ekonomisk redovisning

Avtalen har årligen reviderats av kommundirektören och ekonomidirektören på kommunstyrelsens uppdrag.
Kommunstyrelsekontoret föreslår att avtalen i avtalsbilagorna 2 och 3
förlängs att gälla tom utgången av 2007 och att avtalsbilaga 4 kompletteras. Samråd har skett med Reko och förlängningen/förändringen
förutsätter att motsvarande beslut fattas av Reko Sundsvall AB.
Överläggning
Finansutskottet fann i sin beredning av ärendet den 2 november 2004
att vissa redaktionella ändringar bör göras i avtalsbilaga 2 och
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avtalsbilaga 4 och beslutade därför att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen utan att lämna ett eget beslutsförslag.
Ewa Back (s) frågar vid kommunstyrelsens överläggning den 15
november 2004 varför tilläggsavtal och ändrade bilagor inte kan
ersättas av ett nytt avtal. Ekonomen förklarar att de olika avtalen löper
ut vid olika tidpunkter, vilket försvårar den formella handläggningen av
avtalen, men att kontorets arbete med dessa avtal syftar till att allt inom
ett par år skall kunna regleras i ett avtal.
Beslutsunderlag
· Finansutskottets protokoll 2004-11-02, § 279
· Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-10-25
· Tilläggsavtal till ”Avtal om förhyrning av kärl och containers för
hantering av avfall från hushåll inom Sundsvalls kommun
· Avtal om ”Förhyrning av kärl och containers för hantering av avfall
från hushåll inom Sundsvalls kommun” (avtalsbilaga 2, § 2
reviderad inför KS)
· Tilläggsavtal till ”Uppdragsavtal avseende bl.a. uppgifter att såsom
beställarombud och kontrollant företräda kommunen”
· Uppdragsavtal ”Avseende bl.a. uppgifter att såsom beställarombud
och kontrollant företräda kommunen”
· Avtal om ”Hantering av grovavfall och farligt avfall från hushåll
inom Sundsvalls kommun” (avtalsbilaga 4, § 3 reviderad inför KS)
––––
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Dnr 455/04 550

§ 206 Begäran från Sundsvalls Hamn AB om förvärv av bogserbåten m/s Bull
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

återremittera ärendet med uppdrag för kommunstyrelsekontoret
att ta fram ett förslag till köpeavtal som båda parter står bakom.

Bakgrund
Sundsvalls Hamn AB har begärt att få köpa bogserfartyget m/s Bull av
Sundsvalls kommun. Bolaget önskar köpa fartyget så snart som möjligt.
Kommunstyrelsekontoret tillstyrker att en försäljning sker från 200412-31 även om det innebär ett avsteg från hyresavtalet från 1992.
Kommunstyrelsekontoret föreslår att priset fastställs till halva
marknadsvärdet enligt värderingsintyg 2004-06-07, med tillägg för
kvarstående värde på inventarier som inköpts till fartyget under
hyresavtalets löptid. Köpeskillingen skulle därmed uppgå till 1.950.000
kronor (halva marknadsvärdet enligt värdering), 1.166.000 kronor
(återstående bokfört värde på inventarier) och 342.000 kronor,
ersättning för intäktsbortfall 1:a halvåret 2005, dvs. totalt 3.458.000
kronor.
Överläggning
Ewa Back (s) yrkar vid kommunstyrelsens sammanträde den 15
november 2004 att ärendet återremitteras och att kommunstyrelsekontoret ges i uppdrag att ta fram ett förslag till avtal som båda parter
står bakom.
Reinhold Hellgren (c) frågar om behandlingen av en eventuell reavinst
och ekonomen lämnar svar.
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet.
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Jäv
Lena Österlund (s) anmäler jäv och är inte närvarande under denna
punkt.
Beslutsunderlag
· Finansutskottets protokoll 2004-11-02, § 280
· Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-10-25 med köpeavtal
· Sundsvalls Hamn AB:s skrivelse 2004-10-11 med hyresavtal
· Värderingsintyg från SB Consulting 2004-06-07
––––

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2004-11-15

19

Dnr 51/04 030 och 19/04 041

§ 207 Samordning av förebyggande barn- och
ungdomsverksamhet
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår enligt finansutskottets förslag
kommunfullmäktige besluta
att

uppdra till barn- och utbildningsnämnden, kultur- och
fritidsnämnden samt socialnämnden att gemensamt undersöka
möjligheterna att ytterligare utveckla det förebyggande arbetet
för barn- och ungdom;

att

förslaget skall vara färdigt senast 2005-04-30 och därefter
redovisas till kommunfullmäktige; samt

att

anse motionen av (s) om samordning av förebyggande barn- och
ungdomsverksamhet för besvarad.

Bakgrund
Initiativ har tagits till en kartläggning av det förebyggande barn- och
ungdomsarbetet samt till förslag om ytterligare utvecklad samverkan
inom området mellan såväl kommunens förvaltningar som andra
aktörer. Både i en motion (s) från januari 2004 och i beslut av
kommunfullmäktige i juni 2004 har frågan lyfts fram.
Kommunstyrelsekontoret föreslår nu, efter att ha inhämtat remissinstansernas synpunkter, att arbetsutskotten för barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt socialnämnden tillsammans
utgör politisk ledningsgrupp för att undersöka möjligheterna för att
ytterligare utveckla det förebyggande barn- och ungdomsarbetet i
Sundsvall.
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Beslutsunderlag
· Finansutskottets protokoll 2004-10-19, § 272
· Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-10-11
· Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2004-03-31, § 18
· Barn- och utbildningskontorets skrivelse 2004-03-09, rev 2004-0331
· Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2004-04-28, § 49
· Kultur & fritids skrivelse 2004-01-01
· Socialnämndens protokoll 2004-06-23, § 120
· Socialtjänstens skrivelse 2004-05-28
· Motion från socialdemokraterna 2003-12-31
· Kommunfullmäktiges protokoll 2004-06-21, § 256
––––
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Dnr 440/04 253

§ 208 Bergafjärdens Camping (område av Berga
12:1, 13:1 m.fl.) försäljning
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår enligt finansutskottets förslag kommunfullmäktige besluta
att

bemyndiga fastighetsnämnden att överlåta ett område av Berga
12:1, Berga 13:1 m.fl., Bergafjärdens camping, till Ankaret
Hotell och Camping AB (556511-9442) för en köpeskilling om
2 550 000 kronor och i övrigt på villkor i huvudsaklig överensstämmelse med upprättat förslag till köpeavtal.

Bakgrund
Fastighetsnämnden har upprättat förslag till köpeavtal för att överlåta
ett område av Berga 12:1, Berga 13:1 m.fl., Bergafjärdens camping, till
Ankaret Hotell och Camping AB för en köpeskilling om 2 550 000
kronor.
Kommunstyrelsekontoret har inget att erinra mot att fastigheten säljs
enligt fastighetsnämndens förslag till köpeavtal. Köpeskillingen är satt
med hänsyn till att det föreligger ett kommande upprustningsbehov av
VA-anläggning och byggnader.
Anläggningen kommer att ha ett bokfört värde på ca 277 000 kronor
den dag den säljs. Det innebär en realisationsvinst på ca 2 273 000
kronor för kommunen.
Överläggning
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 15 november 2004 anser Per
Wahlberg (m) att värderingsintyget bör tillföras ärendet och finnas med
i de handlingar som går med i kommunfullmäktiges kallelse.
Inlägg görs av Lars-Erik Nyberg (s).
Ledamöterna ställer sig bakom Per Wahlberg krav att värderingsintyget
skall tillföras ärendehandlingarna till kommunfullmäktige.
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Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag.
Jäv
Kim G Ottosson anmäler jäv och lämnar sammanträdet.
Beslutsunderlag
· Finansutskottets protokoll 2004-11-02, § 282
· Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-10-25 med köpeavtal
· Fastighetsnämndens protokoll 2004-09-22, § 77 med fastighetskontorets skrivelse 2004-03-03
· Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2004-09-22, § 103
· Kultur & Fritids skrivelse 2004-08-31
––––
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Dnr 505/04 026

§ 209 Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår i huvudsak enligt finansutskottets förslag
kommunfullmäktige besluta
att

att

att

att
att
att
att

att

Justerandes signatur

Sundsvalls kommun från och med den 1 december 2004 skall
ingå som en av fyra parter i ett gemensamt samordningsförbund
inom området samordnad rehabilitering av individer med psykiska funktionshinder och där de övriga parterna är Landstinget
Västernorrland, Länsarbetsnämnden i Västernorrland samt
Västernorrlands läns allmänna försäkringskassa;
de bestämmelser som framgår av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan allmän försäkringskassa, länsarbetsnämnd, kommun och landsting, skall
liga till grund för bildandet av det gemensamma samordningsförbundet;
del av det särskilt riktade statsbidraget som kommer åren 2005
och 2006, så kallade Miltonpengar, och är avsett för utveckling
av psykiatri, används till den verksamhet som avses bedrivas i
samordningsförbundet;
fastställa Förbundsordning för Samordningsförbundet i Sundsvall;
godkänna Avtal om samordningsförbund;
uppdra åt socialnämnden att för kommunens räkning fatta de
beslut och i övrigt vidta de åtgärder som kan behövas i samband med samordningsförbundets bildande;
uppdra åt socialnämnden att inom kommunen vara ansvarig
nämnd för den verksamhet och de frågor som samordningsförbundet driver och att i den egenskapen följa upp förbundets
arbete och en gång per år lämna en redovisning till kommunstyrelsen; samt
i ett särskilt valärende för tiden fr.o.m. den 1 december 2004 –
31 december 2006 utse en ledamot och en ersättare till samordningsförbundets styrelse samt en revisor och en suppleant.
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Bakgrund
Riksdagen fattade den 11 december 2003 beslut om lag (2003:1210)
om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan allmän
försäkringskassa, länsarbetsnämnd, kommun och landsting (regeringens
proposition 2002/03:132). Beslutet innebär att det fr.o.m. den 1 januari
2004 blir möjligt att bedriva finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet.
Målgrupp för den finansiella samordningen är personer som är i behov
av samordnade rehabiliteringsinsatser. Verksamheten med finansiell
samordning bedrivs av ett särskilt samordningsförbund i vilket de samverkande parterna är medlemmar.
För ett samordningsförbund skall det finnas en förbundsordning som
reglerar förbundets verksamhet och förbundsordningen skall fastställas
av förbundets medlemmar. I lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan allmän försäkringskassa, länsarbetsnämnd,
kommun och landsting framgår vilka nödvändiga beslut som berörda
parter måste fatta.
Överläggning
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 15 november 2004 yrkar
Lena Österlund (s) bifall till finansutskottets förslag med den ändringen
att i den tredje att-satsen läggs orden ”del av” till i inledningen och att
därmed att-satsen lyder ”att del av det särskilt riktade statsbidraget …”
Kommunstyrelsen beslutar enligt Lena Österlunds yrkande.
Beslutsunderlag
· Finansutskottets protokoll 2004-11-02, § 288
· Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-10-28
· Svensk författningssamling SFS 2003:1210
· Förbundsordning för Samordningsförbundet i Sundsvall
· Avtal för samordningsförbund
––––
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Dnr 452/04 047

§ 210 Statsbidragsansökan för utbildning av vuxna
år 2005
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

Sundsvalls kommun har som långsiktig målsättning att
vuxenutbildningen skall vara en del i kommunens tillväxtarbete
för att öka individens anställningsbarhet och kunna möta
arbetslivets efterfrågan av kompetens arbetskraft; och

att

Sundsvalls kommun har ambitionen att vuxenutbildningen skall
omfatta minst samma volym från 2006 och framåt som 2005.

Bakgrund
Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration föreslår
kommunstyrelsen uttala
att Sundsvalls kommun har som långsiktig målsättning att vuxenutbildningen skall vara en del i kommunens tillväxtarbete för att öka
individens anställningsbarhet och kunna möta arbetslivets efterfrågan av
kompetent arbetskraft och
att Sundsvalls kommun har ambitionen att vuxenutbildningen skall
omfatta minst samma volym från 2006 och framåt som 2005.

Uttalandet från kommunstyrelsen är en viktig förutsättning för att få
särskilt statsbidrag för verksamheten utbildning av vuxna 2005. Från
och med 2006 utgår inget särskilt statsbidrag för denna verksamhet
utan motsvarande medel ingår i den generella ”statsbidragspåsen”.
Överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning den 15 november 2004 noteras
att förvaltningsskrivelsen rätteligen skall vara daterad 2004-11-10 och
inte 2004-09-16.
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Beslutsunderlag
· Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-09-16
· Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations
skrivelse 2004-09-29
––––
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Dnr 478/04 102

§ 211 Val av ledamot till Sundsvalls
Naturskyddsfond
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

bifalla Hans Zetterkvists (v) avsägelse som ledamot i
Sundsvalls Naturskyddsfond; samt

att

utse Susanne Sundqvist (v) till ny ledamot i Sundsvalls
Naturskyddsfond.

Bakgrund
Hans Zetterkvist utsågs den 12 maj 2003, § 159 av kommunstyrelsen
till ledamot i Sundsvalls Naturskyddsfond.
Enligt insamlingsstiftelsens stadgar ska styrelsen ha sju ledamöter och
lika många ersättare. Fyra ledamöter och lika många ersättare för dem
utses av kommunstyrelsen. Övriga representanter utses av Sundsvalls
Naturskyddsförening. Styrelsen utser själv inom sin krets ordförande.
Med anledning av att Hans Zetterkvist den 25 oktober 2004 har avsagt
sig uppdraget föreslås att kommunstyrelsen bifaller avsägelsen samt
utser ny ledamot.
Överläggning
Habib Effati (v) föreslår vid kommunstyrelsens sammanträde den 15
november 2004 att Susanne Sundqvist (v) utses till ny ledamot i
Sundsvalls Naturskyddsfond
Beslutsunderlag
· Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-11-03
· Hans Zetterkvists avsägelse 2004-10-25
––––
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Dnr 502/04 006

§ 212 Sammanträdesdagar för 2005
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

fastställa sina sammanträdesdagar för 2005 till följande:
17 januari
14 februari
7 mars
11 april
16 maj (ev. 9 maj)
7 juni
12 september
17 oktober
14 november
5 december

Bakgrund
Kommunstyrelsekontoret har upprättat förslag till sammanträdesschema för finansutskottet, utvecklingsutskottet, kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige.
När det gäller kommunstyrelsens sammanträde i maj och juni är förslaget att det hålls den 16 maj respektive den 7 juni. Men dessa två
möten kan komma att flyttas till den 9 maj respektive 6 juni om
regeringens proposition om att göra nationaldagen till en helgdag inte
bifalles av riksdagen.
Överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning den 15 november 2005 föreslår
Leif Nilsson (s) att kommunstyrelsens sammanträde i juni hålls den 7
juni 2004 oavsett om nationaldagen den 6 juni blir helgdag eller inte.
Kommunstyrelsens ledamöter instämmer i Leif Nilssons förslag.
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Beslutsunderlag
· Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-11-09 med
sammanträdesschema för år 2005
––––

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2004-11-15

30

Dnr 429/03 730

§ 213 Yttrande över kommunstyrelsens uppföljning
av det handikappolitiska programmet
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

återremittera ärendet till kommunstyrelsekontoret för att
kontoret i sin skrivelse skall tillfoga ett stycke om arbetet med
lättläst svenska.

Bakgrund
Handikappspolitiska programmet som är antaget av kommunfullmäktige ska årligen följas upp. I 2004 års uppföljning önskar handikapprådet en sammanfattning av vad programmet bidragit till och vad
som står på tur att göra. Kommunstyrelsekontoret har upprättat ett förslag till yttrande. Yttrandet ger svar på frågor som är ställda inför uppföljningen.
Överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning den 15 november 2004 undrar
Margareta Johansson (s) om inte den motion om information på lättläst
svenska lett till något som bör återges i skrivelsen.
Kommundirektören uppger att finansutskottet diskuterat informationsoch kommunikationspolicy för koncernen och då bl.a. tagit upp frågan
om material på lättläst svenska (se finansutskottets protokoll den 17
augusti 2004, § 202; anm. av sekr.).
Stadsjuristen tillägger att kommunstyrelsekontoret skulle ha återkommit med ett förslag till informations- och kommunikationspolicy
till finansutskottet under november månad, men att det ärendet på
grund av sjukdom fått flyttas framåt i tiden.
Ledamöterna enas om att återremittera ärendet till kommunstyrelsekontoret för att till skrivelsen lägga till ett stycke om kontorets arbete
med lättläst svenska och i det sammanhanget även hänvisa till
finansutskottets diskussion.
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Beslutsunderlag
· Utvecklingsutskottets protokoll 2004-10-26, § 142
· Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-10-15
· Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-09-22
––––
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Dnr 38/04 030

§ 214 Svar på motion (mp) om en socialt inriktad
vårdkedja för missbrukare
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår enligt utvecklingsutskottets förslag
kommunfullmäktige besluta
att

avslå motionen.

Bakgrund
Miljöpartiet har i en motion till kommunfullmäktige i Sundsvall föreslagit att som alternativ till socialnämndens förslag till beroendeklinik
med läkemedelsbaserad behandling och eventuella sprutbyten ge
nämnden i uppdrag att utreda en socialt inriktad vårdkedja för missbrukare.
Kommunstyrelsen har begärt socialnämndens yttrande. Socialnämnden
behandlade yttrandet över motionen den 21 april 2004 med beslut att
överlämna socialtjänstens skrivelse till kommunstyrelsen.
Av socialnämndens yttrande framgår att motionärens förslag inte skiljer
sig mycket från vad som redan finns inom socialtjänstens befintliga
resurser. Kommunstyrelsekontoret föreslår att motionen avslås.
Överläggning
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 15 november 2004 yrkar
Ingrid Möller (mp) bifall till motionen.
Ordföranden ställer Ingrid Möllers yrkande mot utvecklingsutskottets
förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt utvecklingsutskottets förslag.
Reservation
Ingrid Möller (mp) anmäler reservation mot beslutet till förmån för
framställt yrkande.
Beslutsunderlag
· Utvecklingsutskottets protokoll 2004-10-26, § 144
Justerandes signatur
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Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-10-13
Socialnämndens protokoll 2004-04-21, § 71 med socialtjänstens
skrivelse 2004-04-05 samt missiv 2004-04-05
Motion från Miljöpartiet de gröna 2004-01-26 med bilaga

––––
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Dnr 284/04 030

§ 215 Svar på enskild motion (m) om resor
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

återremittera ärendet för att kommunstyrelsekontoret med
hänsyn till ingånget avtal om resebeställningar skall belysa
möjligheten att köpa så kallade lågprisbiljetter.

Bakgrund
I maj 2004 lämnade Per Wahlberg (m) in en motion i vilken det yrkas
att det införs en ny policy för billigaste biljetter vid resor samt att sättet
att beställa och betala resor förändras.
Kommunstyrelsekontoret som har berett ärendet föreslår att motionen
avslås. Detta bland annat med motiveringen att den nu gällande resepolicy för Sundsvalls kommuns förvaltningar och bolag, vilken antogs
av kommunfullmäktige den 14 december 1997, omfattar motionärens
yrkande om att billigaste biljetter i första hand ska användas. Inom
kommunstyrelsekontoret pågår för närvarande dessutom ett arbete med
att försöka utveckla och förbättra tillämpningen av nu gällande regler.
Det handlar i första hand om att kunna erhålla bättre statistik som
underlag för kontroll och uppföljning samt om förenkling av rutiner vid
beställning av resor.
Överläggning
Per Wahlberg (m) yrkar bifall till motionen.
Inlägg görs av Ewa Back (s) och kommundirektören lämnar
kommentarer.
Efter yrkande av Christer Berglund (s) enas kommunstyrelsen om att
återremittera ärendet för att kommunstyrelsekontoret med hänsyn till
ingånget avtal om resebeställningar skall belysa möjligheten att köpa så
kallade lågprisbiljetter.
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Beslutsunderlag
· Finansutskottets protokoll 2004-10-19, § 271
· Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-09-16
· Resepolicy för Sundsvalls kommuns förvaltningar och bolag
(Kommunal författningssamling 02-34)
· Motion från Per Wahlberg (m) 2004-05-24
––––
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Dnr 225/04 030

§ 216 Svar på motion (c) om trafiksituationen utmed Ånäsvägen i Kovland
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår enligt utvecklingsutskottets förslag
kommunfullmäktige besluta
att

avslå motionen.

Bakgrund
I motion från april 2004 föreslår centerpartiet att Sundsvalls kommunfullmäktige ska besluta om anläggande av en gångväg så att tillfredsställande trafiksäkerhet uppnås för gångtrafikanterna längs Ånäsvägen
(väg 642) mellan väg 86 och Vallens skola i Kovland. Motionen har
remitterats till samhällsplaneringsenheten och stadsbyggnadsnämnden
för yttrande.
Av stadsbyggnadskontorets remissvar framgår bl.a. att staten är
väghållare och att det finns alternativa gång- och cykelstråk som
uppfyller kraven på säkerhet för oskyddade trafikanter. Trafikflödet på
den aktuella vägen är också relativt lågt. Kommunstyrelsekontoret delar
stadsbyggnadsnämndens uppfattning att det inte finns något betydande
behov av en gång- och cykelväg på den aktuella sträckan längs
Ånäsvägen. Motionärernas förslag att kommunfullmäktige ska besluta
om anläggande av en gångväg längs Ånäsvägen bör därför avslås.
Reinhold Hellgren (c) yrkar bifall till motionen.
Överläggning
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 15 november 2004 yrkar
Reinhold Hellgren (c) bifall till motionen.
Ordföranden ställer Reinhold Hellgrens yrkande mot utvecklingsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
utvecklingsutskottets förslag.
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Reservation
Reinhold Hellgren (c) anmäler reservation mot beslutet till förmån för
framställt yrkande.
Beslutsunderlag
· Utvecklingsutskottets protokoll 2004-10-26, § 145
· Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-09-01
· Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2004-09-09
· Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2004-09-07 med stadsbyggnadskontorets yttrande 2004-08-05
· Motion från Centerpartiet 2004-04-23
––––
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Dnr 224/04 030

§ 217 Svar på motion (c) om moped-, cykel- och
gångbana mellan Kovland och Bergsåker
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår enligt utvecklingsutskottets förslag
kommunfullmäktige besluta
att

ställa sig bakom vad som anförs i kommunstyrelsekontorets och
stadsbyggnadskontorets skrivelse;

att

protokoll och handlingar i ärendet översänds till Vägverket; samt

att

därmed anse motionen besvarad.

Bakgrund
I en motion från april 2004 föreslår centerpartiet att kommunfullmäktige i Sundsvall ska fatta beslut om att anlägga en cykel-, mopedoch gångväg längs väg 86 mellan Kovland och Bergsåker samt att
samplanera för cykelväg längs planerad ny väg mellan Birsta och
Laggarberg. Motionen har remitterats till samhällsplaneringsenheten
och stadsbyggnadsnämnden för yttrande.
Av stadsbyggnadsnämndens remissvar framgår att bl.a. att staten är
väghållare både för väg 86 och den planerade nya vägen mellan Birsta
och Laggarberg. Ansvaret för tillhörande gång- och cykelvägar ligger
också på Vägverket. Kommunstyrelsekontoret delar stadsbyggnadsnämndens uppfattning att ett beslut från Vägverket om gång och
cykelväg mellan Kovland och Bergsåker är mycket angelägen. Även
uppfattningen att Birstalänken ska förses med cykelbana delas av
kommunstyrelsekontoret.
Stadsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsekontoret delar
motionärernas uppfattning om att föreslagna gång- och cykelvägar bör
byggas. Eftersom det är Vägverket som ska fatta de formella besluten
föreslås att motionen ska anses besvarad med hänvisning till vad som
anförs i denna skrivelse och i stadsbyggnadskontorets skrivelse den 5
augusti 2004.
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Beslutsunderlag
· Utvecklingsutskottets protokoll 2004-10-26, § 146
· Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-09-06
· Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2004-09-09
· Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2004-09-07, § 213 med stadsbyggnadskontorets yttrande 2004-08-05
· Motion från Centerpartiet 2004-04-23
––––
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Dnr 17/04 030

§ 218 Svar på motion (kd) om att undersöka underlag och förutsättningar för att inrätta en eller
flera fixar-Malte tjänster i Sundsvall
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår enligt finansutskottets förslag kommunfullmäktige besluta
att

ge socialnämnden i uppdrag att noggrant pröva frågan om att
utveckla en aktiv uppsökande verksamhet under kommande år
och då i samarbete med landstinget och olika frivilligorganisationer; och

att

därmed anse motionen besvarad.

Bakgrund
Kristdemokraterna har i en motion till fullmäktige föreslagit att socialtjänsten får i uppdrag att utreda underlag och förutsättningar för att
inrätta en eller flera s k ”Fixar-Malte-tjänster” i Sundsvalls kommun.
Den verksamhet som avses i motionen är avsedd för att hjälpa till med
småreparationer och risksanering för i första hand äldre. Genom att ge
äldre hjälp med utförandet av olika praktiska uppgifter i hemmen är
tanken att antalet fallolyckor med tillhörande frakturer kan minska.
Detta leder fram till minskade kostnader för samhället och ett minskat
personligt lidande.
Socialnämnden har i sitt yttrande över motionen pekat på att en
verksamhet som införstås med en ”Fixar-Malte-tjänst” inte ligger inom
ramen för vad socialtjänsten måste bedriva enligt lag. Däremot skulle
en sådan verksamhet rymmas inom ramen för en generell service som
riktar sig till alla personer över en viss ålder. Som den ekonomiska
situationen är, anser socialnämnden att resurser inte kan överföras från
verksamhet som bedrivs enligt fattade beslut om bistånd till en sådan
generell service.
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Kommunstyrelsekontoret anser att även om den ekonomiska
situationen för närvarande inte gör det möjligt att erbjuda en sådan
generell service bör socialnämnden noggrant pröva frågan om att
utveckla en sådan tjänst under kommande verksamhetsår och då i
samarbete med landstinget och olika frivilligorganisationer.
Överläggning
Hans Brynielsson (kd) yrkar bifall till finansutskottets förslag.
Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag.
Beslutsunderlag
· Finansutskottets protokoll 2004-11-02, § 286
· Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-10-20
· Socialnämndens protokoll 2004-04-21, § 66 med socialtjänstens
skrivelse 2004-03-11
· Motion från Kristdemokraterna 2004-01-19
––––
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Dnr 447/04 030, 186/04 030, 136/03 030 och 177/02 030

§ 219 Svar på motion: (c) och (fp) om ny demokratiutredning, (c) om medborgarförslag, (mp) om
rådslag, (s) och (v) om översyn av den politiska styrningen
Beslut
Kommunstyrelsens förslag enligt finansutskottets förslag kommunfullmäktige besluta
att

anse motionen om översyn av den politiska styrningen bifallen
genom att tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att se över den
politiska styrningen av Sundsvalls kommun och valkrets- samt
valdistriktsindelningen;

att

fastställa utredningsdirektivet;

att

300 000 kr avsätts för utredningen via kompletteringsbudgeten;

att

uppdra till kommunstyrelsen att utse representanter i arbetsgruppen;

att

anse motionen om ny demokratiutredning besvarad;

att

anse motionen om medborgarförslag besvarad; samt

att

anse motionen om rådslag besvarad.

Bakgrund
Jesper Strömbäck (fp), Lars Persson (fp) och Reinhold Hellgren (c)
yrkade 2002 i en motion att en ny demokratiutredning ska tillsättas med
utgångspunkt i de arbetsområden som togs fram av den tidigare
demokratiutredningen.
Under 2003 yrkade Centerpartiet i en motion att införa möjligheten för
medborgare att lämna förslag direkt till kommunfullmäktige.
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Under 2004 har Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i en gemensam
motion yrkat på en översyn av den politiska styrningen av Sundsvalls
kommun, vilket bl.a. ska omfatta kommunfullmäktige, nämnder,
valkretsar mm.
Den 8 oktober 2004 har Sverker Ottosson (mp) lämnat in motionen
Stärk demokratin och öka engagemanget, inför Rådslag i vilken han
bl.a. yrkar att kommunstyrelsen/valnämnden ska uppdras att ta fram
underlag kring Kalix Rådslagsmodell.
Kommunstyrelsekontoret har valt att bereda ovanstående motioner
tillsammans och föreslår att en arbetsgrupp tillsätts med uppgift att se
över den politiska styrningen av Sundsvalls kommun och valkrets- samt
valdistriktsindelningen. Arbetsgruppen har också att ta fram en
förstudie för en ny demokratiutredning.
Överläggning
Finansutskottet konstaterade vid sammanträdet den 2 november 2004
att utredningen får finansieras med medel ur posten oförutsedda utgifter
i 2005 års kompletteringsbudget.
Under kommunstyrelsens överläggning den 15 november 2004 yrkar
Reinhold Hellgren (c) och Ingrid Möller (mp) bifall till finansutskottets
förslag.
Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag.
Beslutsunderlag
· Finansutskottets protokoll 2004-11-02, § 287
· Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-10-22
· Kommunstyrelsekontorets utredningsdirektiv 2004-09-17 och
reviderad 2004-10-25
· Motion från Folkpartiet liberalerna och Centerpartiet 2002-04-04
(dnr 177/02 030)
· Motion från Centerpartiet 2003-03-28 (dnr 136/03 030)
· Ungdomsrådets åsikt om medborgarmotioner (dnr 136/03 030)
· Motion från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet 2004-04-05
(dnr 186/04 030)
· Valnämndens yttrande över motion om den politiska styrningen i
Sundsvalls kommun (dnr 186/04 030)
· Motion från Miljöpartiet de Gröna 2004-10-08 (dnr 447/04 030)
––––
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Dnr 178/01 440

§ 220 Förslag till yttrande över kommunstyrelsens
uppföljning av handlingsplanen för allergiförebyggande arbete
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt utvecklingsutskottets förslag
att

anta kommunstyrelsekontorets skrivelse så som sin egen.

Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade den 19 november 2001 att anta upprättat förslag till handlingsplan för allergiförebyggande arbete i Sundsvall 2002-2006 samt att uppdra till kommunstyrelsen att följa upp
arbetet med allergihandlingsplanen.
På uppdrag av utvecklingsutskottet har kommunstyrelsekontoret sänt ut
frågor om nämndernas arbete med planen.
Kommunstyrelsekontoret har upprättat ett förslag till yttrande. Yttrandet ger svar på frågor som är ställda inför uppföljningen.
Beslutsunderlag
· Utvecklingsutskottets protokoll 2004-10-26, § 148
· Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-10-14
· Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-09-07
––––
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Dnr 48/04 002

§ 221 Delegationsbeslut – utskotten
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

till sina handlingar lägga beslut som fattats med stöd av kommunstyrelsens delegationsbemyndigande av utskotten:
Finansutskottet den 5 och 19 oktober 2004.
Utvecklingsutskottet den 12 och 26 oktober 2004.

––––
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Dnr 394/03 001

§ 222 Ändring av huvudmannaskap för Sundsvalls
konstskola
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att
att
att

att

att

ABF i Sundsvall övertar huvudmannaskapet för Sundsvalls
konstskola från och med den 1 januari 2005;
Sundsvalls konstskola skall fortsätta den verksamhet som tidigare
bedrivits och i enlighet med vad som beskrivs i 2004 års ansökan
till Skolverket för bedrivande av konstutbildning;
uppdra till kommunstyrelsen att för kommunens räkning besluta
om avtal och om andra frågor som kommer att erfordras för att
verkställa ändrat ansvar för konstskolan samt – om så krävs – att
fastställa stadgar för Sundsvalls konstskola;
ändringen av huvudmannaskapets förutsätter dels att ABF i
Sundsvall fattar ett positivt beslut i frågan och dels att konstskolan
godkänns av Skolverket och erhåller statliga bidrag till driften;
samt
kommunens budget vad avser bidrag för konstskolan alltjämt skall
gälla för år 2005 även om det blir en ny huvudman för skolan.

Bakgrund
Styrelsen för Stiftelsen Sundsvalls konstskola KOMS har inför år 2005
ansökt till Skolverket om att erhålla tillsyn, studiemedel för eleverna
samt statsbidrag. De två förstnämnda delarna har skolan haft sedan
1994 då skolan fick ställning av kommunal stiftelse. Skolverket har
under hösten 2004 i samtal med företrädare för konstskolan förklarat att
förutsättningen för att komma ifråga för statsbidrag är att huvudmannaskapet för utbildningen ändras, vilket även innebär att konstskolans styrelse skall utses av annan juridisk person än Sundsvalls
kommun. En ändrat huvudmannaskap är alltså avgörande för att skolan
skall kunna få statsbidrag och därmed även avgörande för skolans
framtid eftersom skolan inte kommer att få något kommunalt bidrag
enligt nu liggande budgetplan för år 2006.
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Som bakgrund kan det vara bra att nämna att kommunfullmäktige den
27 september 2004, § 284, beslutade att överföra budgetansvaret för
konstskolan från barn- och utbildningsnämnden till nämnden för
arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration.
Överläggning
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 15 november 2004 undrar
Lars Persson (fp) vilka studieförbund som tillfrågats.
Inlägg görs av Margareta Johansson (s).
Andreas Jonsson (m) förklarar att moderaterna återkommer i kommunfullmäktige med sitt ställningstagande och Reinhold Hellgren (c)
förklarar att även centerpartiet återkommer i kommunfullmäktige med
sitt ställningstagande.
Beslutsunderlag
· Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-11-15
––––
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FÖR KÄNNEDOM
Finansutskottets protokoll den 5 och 19 oktober 2004
Utvecklingsutskottets protokoll den 12 och 26 oktober 2004
Presidiekonferensens protokoll den 25 augusti 2004
Kommunala Handikapprådets protokoll den 15 september 2004
BANVERKET
· Broschyr om järnvägen genom centrala Sundsvall - ”Revidering av
järnvägsutredningen”
KRISBEREDSKAPSMYNDIGHETEN
· KRIS-tidning nr 3/2004
SUNDSVALLS KOMMUN, SAMHÄLLSPLANERING
· Broschyr om ”Detaljhandelsstatistik” i Sundsvalls kommun 1994 –
2002
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