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Justeras

Ewa Back
Ordförande, ej § 238

Habib Effati
Justerare, ej § 238

Christer Berglund
Ordförande § 238

Åke Svensson
Sekreterare

Kim G Ottosson
Justerare § 238

Tillkännagivande av justering av detta protokoll har anslagits på
kommunens anslagstavla 2004-12-10 betygar

Åke Svensson
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§ 223 Justering
Att jämte ordföranden Ewa Back justera dagens protokoll utses Habib
Effati med Kim G Ottosson som ersättare.
Det noteras att ärendena 235 och 236 behandlades efter ärende 227.
––––
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§ 224 Presentation av Gärdehov Förvaltnings 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,
av Sundsvall Energi AB den 11 oktober och av Sundsvall Vatten AB
den 15 november 2004. Till dagens sammanträde har företrädare för
Gärdehov Förvaltnings 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

Fredd Sandberg, ordförande i Gärdehov Förvaltnings AB, och Åke
Norberg, verkställande direktör, redovisar bolagets verksamhet i
huvudsak utifrån de angivna punkterna och redogör särskilt för frågor
kring bolagets övertagande av sporthallsanläggningen.
De två besvarar därefter frågor från ledamöterna. Frågorna handlar om
tjänsten som sporthallschef, om ekonomin i bolaget, om utvecklingen
av Gärdeanläggningen samt om vem som skall betala ett eventuellt
framtida äventyrsbad och andra frågor kring detta bad liksom
kommentarer att badet bör kallas äventyrsbad och inte upplevelsebad.
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Ordföranden tackar Fredd Sandberg och Åke Norberg och förklarar
informationen, som pågått ca 30 minuter, för avslutad.
––––
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§ 225 Aktuellt från kommunstyrelsekontoret
Kommundirektören informerar om:
§

IKEA – nytt bygge i Birsta på 24 000 m²
Även K Lennart Andersson (s) lämnar information i denna del.

§

Tvist med Timrå kommun

§

Utredning om kultur- och fritidsanläggningar till Stadsbacken
Ärendet redovisas på nästa finansutskott den 14 december 2004.

§

Utredning om Liden
Utredningen har initierats av kommunstyrelsekontoret och sker i
samråd med skolförvaltningen.

§

Förändringar av skatteintäkterna
Informationen lämnas av ekonomidirektören och avser löneinkomsterna 2003 för medborgarna i kommunen som stigit med
3,70 % jämfört med 4,23 för hela riket.

§

Demokratiutredningen/översyn av den politiska styrningen
Utifrån kommunfullmäktiges beslut och efter samråd med kommunstyrelsens ordförande Ewa Back och dåvarande oppositionsråden Åsa Möller och Lars Persson har Thore Bergman anlitats som
sekreterare i utredningen. Thore Bergman kommer att påbörja
arbetet omgående.

§

Rekrytering av stadsbyggnadsdirektör
Martin Johansson (s) ställer frågor.

§

Kommunstyrelsekontoret
ù Totalt 144,1 tjänst
ù Avdelningarna skriver verksamhetsbeskrivningar
ù Utbildning av ledningsgrupp
ù Nya datorer till kontoret

Därefter ställer Magnus Sjödin (m) och Reinhold Hellgren (c) frågor
om Kubals elkostnader. Ewa Back (s) lämnar information.
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Lena Österlund (s) informerar om att det under dagen har upptäckts
colibakterier i Nolby vattentäkt.
––––

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2004-12-06

8

Dnr

§ 226 Valärenden; förslag från moderaterna
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

till ny ledamot i finansutskottet efter Åsa Möller (m) för
återstående del av valperioden utse Magnus Sjödin (m),
Ekebovägen 2 D, 863 35 Sundsbruk.

att

till ny ersättare i finansutskottet efter Andreas Jonsson (m) för
återstående del av valperioden utse Eva Lohman (m), Södra
Järnvägsgatan 1, 852 37 Sundsvall.

att

till ny ersättare i utvecklingsutskottet efter Magnus Sjödin (m)
för återstående del av valperioden utse Andreas Jonsson (m),
Bragegatan 19, 856 41 Sundsvall.

Bakgrund
Moderaterna har efter avsägelser av Åsa Möller, Andreas Jonsson och
Magnus Sjödin vakanser i kommunstyrelsens båda utskott. Moderaterna har lämnat förslag på nya företrädare för partiet.
Beslutsunderlag
· Förslag från moderaterna
––––
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Dnr 540/04 045

§ 227 Lån till Korstaverkets Förvaltning AB m.m.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

att bevilja lån till Korstaverkets Förvaltning AB, 556503-2173,
på 850 Mkr; samt

att

under byggtiden och inom ramen på 850 Mkr, utöka
kontokrediten från 30 Mkr till 350 Mkr för Sundsvall Energi
AB, 556478-6647.

Bakgrund
Enligt ett beslut i fullmäktige den 31 mars 2003, skall Sundsvall Energi
AB och Korstaverkets Förvaltnings AB genomföra projekt varm.nu
avseende utökad avfallsbränning vid Korstaverket. Den totala
kostnaden för projektet uppgår till 922 Mkr. Beräknad egen
finansiering uppgår till ca 70 Mkr, behovet av extern finansiering är
därmed 850 Mkr. Därför ansöker man nu om ett lån på 850 Mkr.
För att lösa det löpande kapitalbehovet under byggtiden, vill Sundsvall
Energi AB utöka kontokrediten med 320 Mkr. Denna kredit ersätts
löpande med lån inom ramen för de 850 Mkr.
Kommunstyrelsekontoret finner att den gjorda ansökan kan behandlas
på så sätt att lån beviljas till Korstaverkets förvaltning AB på 850 Mkr
och att begärd ökning på kontokrediten kan ske för koncernens
moderbolag, d.v.s. Sundsvall Energi AB.
Överläggning
Finansutskottet den 30 november 2004 diskuterade den begärda lånesumman och enades att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för
beslut samt att representanter för Sundsvall Energi AB och finanssekreteraren på kommunstyrelsekontoret skall närvara vid kommunstyrelsens behandling av ärendet för att kunna besvara eventuella
frågor.
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Vid kommunstyrelsens sammanträde den 6 december 2004 redogör
Anders Jonsson för de beslut som kommunfullmäktige fattade i mars
2003 för genomförande av projekt varm.nu och förklarar att det belopp
om 922 Mkr som nämns i dagens handlingar (sidan 4) ligger inom den
ram som getts för projektet, nämligen 850 Mkr ± 10 % (85 Mkr) samt
ränta. Anders Jonsson och finanssekreteraren informerar därefter om
skälen till ansökan om lån och utökningen av kontokrediten samt något
om de alternativ som finns att välja på för ett så stort lån som det är
fråga om.
Lars Persson (fp) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta enligt
kommunstyrelsekontorets förslag. Magnus Sjödin (m) instämmer i
yrkandet.
Lars Hillerström (mp) förklarar att miljöpartiet inte ställde sig bakom
kommunfullmäktiges beslut att genomföra projekt varm.nu, och att
partiet därför avstår från att delta i beslutet.
Ledamöterna uppdrar till sekreteraren att redigera den andra att-satsen
så att det blir tydligt att krediten höjs från 30 Mkr till 350 Mkr.
Anders Jonsson informerar därefter om dagens arbetsplatsolycka – ett
fall på sex meter från byggnadsställning – och de två sprängningsolyckor som tidigare har inträffat.
Beslutsunderlag
· Finansutskottets protokoll 2004-11-30, § 325
· Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-11-24
· Sundsvall Energi AB:s skrivelse 2004-11-23
––––

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2004-12-06

11

Dnr 19/04 041

§ 228 Reviderad budget för år 2005
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår enligt finansutskottets förslag
kommunfullmäktige besluta
att

fastställa socialdemokraternas och vänsterpartiets förslag till
reviderad budget för år 2005.

Bakgrund
Kommunstyrelsekontoret har i form av en promemoria daterad den 2
november 2004 vid finansutskottets sammanträde den 2 november
2004 överlämnat en uppdatering av det ekonomiska läget inför budgetoch verksamhetsår 2005. Ekonomidirektören redogjorde vid
sammanträdet för den nya prognosen.
Orsaken till uppdateringen beror i huvudsak på: nytt system för
kostnadsutjämning, nytt system för LSS-utjämning, ändrat sätt att
bokföra ”Wärnersson-pengarna”, regeringens budgetproposition, nya
regler för återställande av tidigare års underskott, uppdaterade
bedömningar om utvecklingen av finansiella kostnader (pensionskostnader, semesterskuldens utveckling) baserat på den senaste
delårsrapporten samt senaste prognoser från kommunförbundet över
skatteintäkter och statsbidrag.
Uppdateringen av det ekonomiska läget inför 2005 innebär jämfört med
den av kommunfullmäktige i juni fastställda budgeten ett merutrymme
med 30 Mkr varav 10 Mkr förutsätts förstärka budgetmarginalen.
Därigenom återstår 20 Mkr att disponera vid en revidering av budget
2005.
Inför kommunstyrelsens sammanträde den 6 december 2004 skall
partierna lämna förslag på hur merutrymmet om 20 Mkr ska disponeras
genom förslag till reviderad budget 2005.
Överläggning
Lars Persson (fp) redogör för folkpartiets, moderaternas, kristdemokraternas och centerpartiets förslag till förändringar och yrkar
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bifall till detta. Han förklarar att förslaget bygger på oppositionens
grundbudget.
Ewa Back (s) redogör för socialdemokraternas och vänsterpartiets
förslag till förändringar i 2005 års budget och yrkar bifall till förslaget.
Lars Hillerström (mp) redogör för miljöpartiets förslag till förändringar
i 2005 års budget och yrkar bifall till förslaget.
Inlägg görs av Martin Johansson (s).
Ordföranden ställer de tre förslagen mot varandra och finner att
finansutskottet bifaller majoritetens förslag.
Reservation
Reservation mot beslutet till förmån för eget förslag anmäls dels av
Lars Persson (fp), Annelie Luthman (fp), Magnus Sjödin (m), Per
Wahlberg (m), Hans Brynielsson (kd) och Reinhold Hellgren (c), dels
av Lars Hillerström (mp).
Beslutsunderlag
· Partiernas förslag till Reviderad årsbudget 2005 (s+v, mp och
fp+m+kd+c), 2004-12-06
· Finansutskottets protokoll 2004-11-30, § 330
––––
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Dnr 544/04 041

§ 229 Kommunstyrelsekontorets budget för år 2005
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag
att

anta budgetförslaget.

Bakgrund
Kommunstyrelsekontoret har överlämnat förslag till kontorets budget
för 2005. Budgetförslaget överensstämmer med tilldelad ram.
Budgetförslaget kan sammanfattas enligt följande:
2005
Tkr
Intäkter
26 802
Ext ersättn, kom.bolag, andra kom m.m. 5 166
Ersättning, kommunens förvaltningar
21 636

2004
Tkr
24 411
4 933
19 478

Kostnader
Personal
Lokaler
Avskrivning, intern ränta
Övr kostnader

102 940
61 700
6 892
2 309
32 039

93 195
54 073
6 574
2 184
30 364

76 138

68 784

Summa skattemedel

Överläggning
Lars Persson (fp) yrkar bifall till folkpartiets, kristdemokraternas och
moderaternas budgetförslag som framlades vid finansutskottets
sammanträde den 2 november 2004, § 281 (handlingarna sidan 18).
Han förklarar att de tre partiernas förslag innebär en ytterligare
besparing för kontoret med 300 000 kr.
Reinhold Hellgren (c) hänvisar till partiets junibudget och yrkar bifall
till denna.
Lars Hillerström (mp) yrkar bifall till finansutskottets förslag.
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Inlägg görs av Magnus Sjödin (m) och kommentarer lämnas av
stadsjuristen och kommundirektören.
Ordföranden ställer de tre yrkandena mot varandra och finner att
kommunstyrelsen bifaller finansutskottets förslag.
Reservation
Reservation mot beslutet till förmån för eget förslag anmäls dels av
Lars Persson (fp), Annelie Luthman (fp), Magnus Sjödin (m), Per
Wahlberg (m) och Hans Brynielsson (kd), dels av Reinhold Hellgren
(c).
Beslutsunderlag
· Finansutskottets protokoll 2004-11-30, § 316
· Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-11-22 med bilaga
· m + fp + kd:s förslag
––––
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Dnr 19/04 041

§ 230 Budget år 2005 för kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen och kommungemensam
verksamhet
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag
att

fastställa budget för 2005 enligt föreliggan0de förslag;

att

höja bidraget för hemsändning från 90 kr till 120 kr per tillfälle
med finansiering inom ramen för anslaget för hemsändningsbidrag.

Bakgrund
Kommunstyrelsekontoret har sammanställt förslag till budget år 2005
för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och kommungemensamma
verksamheter. Budgeten har upprättats utifrån de ramar som fastställts
av kommunfullmäktige. Av den totala besparingen år 2005 på 7,9 Mkr
fördelades 4,9 Mkr på de olika verksamheterna i fullmäktigebeslutet
och resterande 3 Mkr har fördelats enligt majoritetens förslag i
finansutskottet.
Överläggning
Lars Persson (fp) yrkar bifall till folkpartiets, kristdemokraternas och
moderaternas budgetförslag som framlades vid finansutskottets
sammanträde den 2 november 2004, § 281 (handlingarna sidan 26).
Han förklarar att de tre partiernas förslag, jämfört med majoritetens
förslag, innebär ytterligare besparingar.
Reinhold Hellgren (c) hänvisar till partiets junibudget och yrkar bifall
till denna.
Lars Hillerström (mp) hänvisar till partiets junibudget och yrkar bifall
till denna.
Ewa Back (s) yrkar bifall till finansutskottets förslag.
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Ordföranden ställer de fyra yrkandena mot varandra och finner att
kommunstyrelsen bifaller finansutskottets förslag.
Reservation
Reservation mot beslutet till förmån för eget förslag anmäls av Lars
Persson (fp), Annelie Luthman (fp), Magnus Sjödin (m), Per Wahlberg
(m) och Hans Brynielsson (kd) och av Reinhold Hellgren (c) samt av
Lars Hillerström (mp).
Beslutsunderlag
· Finansutskottets protokoll 2004-11-30, § 317
· Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-11-24
· fp, m + kd:s förslag
––––
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Dnr 465/03 041

§ 231 Fastighetsnämndens begäran om
upphävande av besparing 2004–2006
avseende enskilda vägar
Beslut
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
att

ändra besparingsbeslutet från den 15 december 2003, § 156
avseende den del som avser ”Skötsel av enskilda vägar
överlämnas till andra väghållare” (nr 6 i fullmäktigebeslutet) på
så sätt att fullmäktige överlämnar besparingsuppdraget till
fastighetsnämnden för utarbetande av strategi och handläggning
av överföring av vägar till vägföreningar; samt

att

den uteblivna besparingen inom skötsel av enskilda vägar får
finansieras inom fastighetsnämndens ram.

Bakgrund
Fastighetsnämnden har beslutat begära att kommunfullmäktige ska
upphäva den del av beslutet från den 15 december 2003, § 156 som
avser besparingen ”Skötsel av enskilda vägar överlämnas till andra
väghållare” (nr 6 i KF-beslutet). Beslutet innebar att år 2004 skulle
kostnaderna minska med 1 Mkr, totalt 3 Mkr som var avsedda att
omfördelas till förstärkning av budgeten för vinterväghållning och
offentlig belysning inom verksamheten Väghållning.
Kommunstyrelsekontoret anser att det inte är möjligt att finansiera den
uteblivna besparingen inom skötsel av enskilda vägar med nya anslag
innebärande att förstärkningen av budgeten inom vinterväghållningen
och offentlig belysning får hanteras inom fastighetsnämndens ram.
Kommunstyrelsekontoret har inga erinringar mot fastighetsnämndens
begäran om att kommunfullmäktige ändrar besparingsuppdraget
gällande enskilda vägar till fastighetsnämnden för utarbetande av
strategi och handläggning av överföring av vägar till vägföreningar.
Kommunstyrelsekontoret utgår från att motivet till besparingen inte
ändras.

Justerandes signatur
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Överläggning
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 6 december 2004 görs inlägg
av Per Wahlberg (m), K Lennart Andersson (s) och Ewa Back (s).
Beslutsunderlag
· Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-11-22
––––

Justerandes signatur
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Dnr 543/04 002

§ 232 Fullmakt gällande kommunens bank- och
postgirokonton resterande del av år 2004 och
år 2005
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

Justerandes signatur

att

bemyndiga Eric Carlsson, Peter Palmqvist, Karin Björklund,
Björn Magnusson, Leif Rönnmark, Britt-Inger Boväng, Ingegärd
Bergkvist, Eva Bylund och AnnMarie Högberg för resterande
del av år 2004 och år 2005 att i två i förening verkställa
utbetalningar på kommunens bank- och postgirokonton, knutna
till organisationsnummer 212000-2411 med undantag för s.k.
klientmedelskonton, samt att för insättning på dessa konton
överlåta till kommunen ställda checkar och postremissväxlar;

att

bemyndiga Eric Carlsson, Peter Palmqvist, Karin Björklund,
Björn Magnusson, Leif Rönnmark, Britt-Inger Boväng, Ingegärd
Bergkvist, Eva Bylund och Ann-Marie Högberg för resterande
del av år 2004 och år 2005 att två i förening verkställa
utbetalningar på Sundsvalls kommuns donationsfonders bankoch postgirokonton, samt att för insättning på dessa konton
överlåta till donationsfonderna ställda checkar och
postremissväxlar;

att

bemyndiga Synnöve Marell-Sundqvist, Karin Mikaelsson, AnnSofie Eriksson, Kristine Jonsson, Ing-Marie Engström och
Maarit Magné för resterande del av år 2004 och år 2005 att två i
förening verkställa utbetalningar för löner och arvoden, den s.k.
bankfilen som sänds till kommunens postgiro;

att

bemyndiga Britt-Inger Östman, Christina Ivarsson och Peter
Timståhl för resterande del av år 2004 och år 2005 att två i
förening verkställa utbetalningar av inackorderingstillägg; samt

att

återkalla den fullmakt som kommunstyrelsen beslutade om den
10 maj 2004, § 107; den fullmakten skall således inte vidare
gälla.

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2004-12-06

20

Bakgrund
Kommunstyrelsen fattade den 10 maj 2004, § 107, beslut om fullmakt
gällande kommunens bank- och postgirokonton för 2004. P.g.a.
personalförändringar samt att fullmakten kompletteras med
bemyndiganden för inackorderingstillägg bör fullmakten ändras samt
att ny fullmakt skall beslutas för år 2005.
Beslutsunderlag
· Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-11-24
––––

Justerandes signatur
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Dnr 437/04 002

§ 233 Utökad delegation för upphandlingsbeslut ramavtal
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag
att

delegation för upphandling av ramavtal för varor och tjänster
ska ske enligt följande gränsvärden:
Upphandlingar vars värde överstiger 5,0 miljoner kronor per år
beslutas av finansutskottet.
Upphandlingar vars värde är 2,0 – 5,0 miljoner kronor per år
beslutas av ekonomidirektören.
Upphandlingar vars värde är 0 – 2,0 miljoner kronor per år
beslutas av inköpschefen.

Justerandes signatur

att

delegation av kommunstyrelsens beslutanderätt (punkt 2.1) ska
revideras med hänsyn till den föreslagna ändringen;

att

upphandlingsenheten ska informera finansutskottet om
upphandlingar som bedöms bli kontroversiella eller i övrigt är
av speciellt intresse innan beslut fattas;

att

upphandlingar av ramavtal som beslutats enligt delegation ska
varje kvartal rapporteras till finansutskottet;

att

finansutskottet ska informera upphandlingsenheten om vilka
upphandlingar man önskar få ta del av innan handlingarna
utsändes.
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Bakgrund
Nuvarande delegation för ramavtal och upphandling av varor och
tjänster har följande gränsvärden:
·
·
·

årsinköp värde > tröskelvärdet vid förenklad upphandling fattar
finansutskottet beslut om.
årsinköp värde 10 basbelopp till tröskelvärde vid förenklad
upphandling fattar ekonomidirektören beslut om.
årsinköp < 10 basbelopp fattar inköpschefen beslut om.

(Ett basbelopp = ca 40.000:- kr, Tröskelvärde = ca 1,9 Mkr)

Upphandlingsenheten gör årligen ca 150 ramavtals upphandlingar för
olika produkter och tjänster.
Av dessa är det ca 30-35 upphandlingar som har ett värde som
överstiger 1,9 miljoner per år och som därmed beslutas i finansutskottet
enligt nuvarande delegationsregler.
Kommunen deltar i många upphandlingssamarbeten med länets övriga
kommuner samt Landstinget. För att klara en beslutsprocess för 2 - 8
upphandlade myndigheter krävs att samtliga enheter ska kunna fatta
beslut under samma vecka. Detta för att garantera den lagstadgade
sekretessen.
Överläggning
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 6 december 2004 förklarar
Magnus Sjödin (m) att höjningen av gränsvärdena är för stor och att
han därför yrkar avslag. Reinhold Hellgren (c), Lars Hillerström (mp)
och Annelie Luthman (fp) ansluter till avslagsyrkandet.
Christer Berglund yrkar bifall till finansutskottets förslag.
Ordföranden ställer de två yrkandena mot varandra och finner att
kommunstyrelsen bifaller finansutskottets förslag.
Reservation
Reservation mot beslutet till förmån för framställt avslagsyrkande
anmäls av Lars Persson (fp), Annelie Luthman (fp), Magnus Sjödin
(m), Per Wahlberg (m), Hans Brynielsson (kd), Reinhold Hellgren (c)
och Lars Hillerström (mp).
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Beslutsunderlag
· Finansutskottets protokoll 2004-11-16, § 297
· Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-09-16 med bilaga
· Finansutskottets protokoll 2004-09-21, § 233
––––

Justerandes signatur
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Dnr 529/04 252

§ 234 Förvärv av Tuna-Ängom 1:72, Thulegården i
Matfors
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår enligt finansutskottet förslag
kommunfullmäktige besluta
att

bemyndiga fastighetsnämnden förvärva fastigheten TunaÄngom 1:72 för en köpeskilling om 5 900 000 kronor och i
övrigt på villkor i huvudsak i överensstämmelse med bifogad
överenskommelse om fastighetsreglering; samt

att

tillföra fastighetsnämndens investeringsbudget för 2004,
5 900 000 kronor att finansieras genom ianspråktagande av
likvida medel.

Bakgrund
Fastighetsnämnden har upprättat förslag till överenskommelse om
fastighetsreglering med HSB-Mitt, med avsikt att förvärva fastigheten
Tuna-Ängom 1:72, Thulegården i Matfors. Avsikten är att till befintlig
byggnad bygga ut med nio platser för vård av senildementa.
Kommunstyrelsekontoret tillstyrker fastighetsnämndens förslag.
Överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning den 6 december 2004 görs
inlägg av Magnus Sjödin (m) och Lars-Erik Nyberg (s).
Annelie Luthman (fp) efterlyser en redovisning av storleken på dagens
hyror.
Ledamöterna enas om att ärendet inför kommunfullmäktiges
behandling skall kompletteras med en redovisning av hyreskostnader.

Justerandes signatur
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Beslutsunderlag
· Finansutskottets protokoll 2004-11-30, § 320
· Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-11-19
· Fastighetskontorets skrivelse 2004-11-15
· Överenskommelse om fastighetsreglering med karta
––––
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Dnr 520/04 253

§ 235 Försäljning av fastigheten Juni 94:1 och del
av Juni 6:67, Njurunda
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår enligt finansutskottets förslag
kommunfullmäktige besluta
att

bemyndiga stadsbyggnadsnämnden att försälja fastigheten juni
94:1 och område av fastigheten Juni 6:67 i Njurunda till Pär
Ahlberg och Johanna Sahlman, för 985 000 kronor.

Bakgrund
Stadsbyggnadsnämnden har träffat preliminärt köpeavtal med Pär
Ahlberg och Johanna Sahlman, Sundsvall, om försäljning av
fastigheten Juni 94:1 och område av Juni 6:67 för en köpeskilling om
985 000 kronor.
Kommunstyrelsekontoret tillstyrker stadsbyggnadsnämndens förslag
till köpeavtal.
Överläggning
Under överläggningen i kommunstyrelsen den 6 december 2004 ställer
Annelie Luthman (fp) frågor om byggrätt och detaljplan för berörd
fastighet, Reinhold Hellgren (c) om fastighetens läge beaktats vid
prissättningen och Magnus Sjödin (m) om det finns riktlinjer för
försäljningar av fastigheter.
Frågorna besvaras av stadsbyggnadsdirektören som bl.a. hänvisar till
riktlinjer från 1990-talet för försäljning av fastigheter och en femtonårig tradition, som följer dessa riktlinjer, att sälja fastigheter på anbud.
Beslutsunderlag
· Finansutskottets protokoll 2004-11-30, § 321
· Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-11-16
· Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2004-11-11
· Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2004-11-09, § 253
· Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2004-10-07
· Köpeavtal
––––
Justerandes signatur
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Dnr 519/04 206

§ 236 Taxa för stadsbyggnadsnämnden
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår enligt finansutskottets förslag
kommunfullmäktige besluta
att

fastställa stadsbyggnadsnämndens förslag till ändring av taxa
för stadsbyggnadsnämndens verksamhet med ikraftträdande
1 januari 2005.

Bakgrund
Den taxa för stadsbyggnadsnämndens verksamhet som gäller har i
princip oförändrad gällt från den 1 juli 1995.
Svenska kommunförbundet har den 1 maj 2003 utarbetat ett förslag till
ny taxa för byggnadsnämndernas verksamheter. Kommunförbundet har
angivit att detta förslag kan användas av kommunerna som underlag
vid eventuell omarbetning av gällande taxa.
Föreslagna förändringar avser i huvudsak förtydligande av tidigare
oklarheter i taxan, omstruktureringar av texten för åstadkommande av
bättre förståelse och tillämpning av taxan samt vissa justeringar av
avgiftsfaktorerna.
Överläggning
Vid finansutskottets sammanträde den 30 november 2004 fördes
diskussion om hur mycket nämndens intäkter ökar genom
taxehöjningen. Uppgifter om detta skall därför lämnas i samband med
att kommunstyrelsen behandlar ärendet.
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 6 december 2004 hänvisar
Ewa Back (s) till den fråga finansutskottet diskuterade.
Stadsbyggnadsdirektören förklarar att taxeförslaget inte primärt skall
ses som en budgetfråga, utan mera som en konstruktion för bestämning
av taxan. Han förklarar vidare att det som påverkar intäktsnivån är ett
grundbelopp som taxan stäms av mot och att en diskussion om höjning
av detta grundbelopp nu förs inom och beslutas av stadsbyggnadsnämnden.
Justerandes signatur
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Inlägg görs av Annelie Luthman (fp).
Beslutsunderlag
· Finansutskottets protokoll 2004-11-30, § 318
· Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-11-22
· Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2004-11-11
· Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2004-11-09, § 252
· Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2004-10-25
· Taxa för stadsbyggnadsnämndens verksamhet
––––
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Dnr 490/04 021

§ 237 Anställningsvillkor för chefer
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag
att

nyrekryterade chefer ska ha särskilda chefslöneavtal;

att

befintliga chefer erbjuds motsvarande avtal i samband med de
årliga löneöversynerna;

att

det särskilda chefslönetillägget ska utgöra 20 % av den
utgående lönen; samt

att

ge kommunstyrelsekontoret i uppdrag att utforma en gemensam
mall för avtalens utformning.

Bakgrund
Arbetsgivardelegationen föreslår i skrivelse att ett särskilt chefsavtal
ska inrättas.
Kommunen har uppemot 500 chefer anställda på olika organisatoriska
nivåer. Dessa chefer har sinsemellan olika anställningsvillkor.
I första hand förvaltningscheferna, men även vissa andra chefer har
särskilda anställningsavtal, med en tillsvidareanställning i botten och ett
tidsbegränsat chefsförordnande. Chefsförordnandet är kombinerat med
ett särskilt chefslönetillägg. Om chefsförordnandet upphör att gälla
upphör också lönetillägget med en stegvis nedtrappning under två år.
Det finns flera fördelar med dessa chefsavtal. Genom att
chefsförordnandet är tidsbegränsat finns det naturliga tillfällen att ta
upp en diskussion om ett förlängt förordnande. Det kan medverka till
att avdramatisera frågan om chefskapet om chefen själv eller
organisationen anser att det är mer lämpligt med alternativa uppgifter, i
många fall kanske under en viss tid.
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Chefsavtalen innebär också att chefskapet i sig blir mer tydligt. Det
tillägg som utgår för uppdraget att vara chef är en viktig signal hur
organisationen värdesätter chefskapet och kan sägas vara ett uttryck för
de krav och förväntningar som riktas mot cheferna alldeles oavsett
organisatorisk nivå.
Överläggning
Vid finansutskottets sammanträde den 30 november 2004 upplyste
personalchefen om att alla fackliga organisationer förutom Skolledarna
tillstyrker förslaget.
Beslutsunderlag
· Finansutskottets protokoll 2004-11-30, § 311
· Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-11-04
––––
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Dnr 515/04 048

§ 238 Försäljning av aktier i Svenska Kommun
Försäkrings AB (SKFAB)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår enligt finansutskottet förslag
kommunfullmäktige besluta
att

till Uppsala kommun överlåta 762 aktier i Svenska Kommun
Försäkrings AB för 930 000 kronor;

att

till Trollhättan kommun överlåta 435 aktier i Svenska Kommun
Försäkrings AB för 566 250 kronor;

att

- under förutsättning att Piteå kommun fattar beslut om förvärv
av aktier – till Piteå kommun överlåta 410 aktier i Svenska
Kommun Försäkrings AB för 500 000 kronor.

att

- under förutsättning att Trondheim kommun fattar beslut om
förvärv av aktier – till Trondheim kommun överlåta 2 400
aktier i Svenska Kommun Försäkrings AB för 3 000 000
kronor;

att

när aktieförsäljningen genomförts antaga Uppsala kommun,
Trollhättan kommun, Piteå kommun och Trondheim kommun
som nya delägare i Svenska Kommun Försäkrings AB;

att

uppkommen realisationsvinst vid försäljningen av aktierna
bokförs på kommunens finansförvaltning; samt

att

beslutet gäller under förutsättning att motsvarande beslut om
försäljning av aktier och antagande av delägare fattas av Gävle
kommun.

Bakgrund
Gävle och Sundsvalls kommuner bildade under hösten 2002 ett
gemensamt aktiebolag, benämnt Svenska Kommun Försäkrings AB,
516406-0039. Det gemensamma bolagets syfte är att långsiktigt och till
så förmånliga villkor som möjligt meddela försäkring för försäkringstagarna genom upphandling av återförsäkring.
Justerandes signatur
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Enligt mellan kommunerna träffat aktieägaravtal skall bolaget stå öppet
för anslutning av fler delägare och försäkringstagare i den mån detta
bedöms fördelaktigt samt förenligt med kommunal- och annan
lagstiftning.
Kommunfullmäktige har den 26 januari 2004 beslutat att till Kiruna
kommun överlåta aktier till ett värde av 500 000 kronor. Kiruna
kommun är numera, jämte Sundsvall och Gävle, delägare i SKFAB.
Sedan SKFAB bildades har ett stort intresse visats för att bli delägare i
bolaget. Information om bolaget har därför lämnats till flera kommuner.
I aktieägaravtalet mellan Sundsvalls och Gävle kommuner regleras
förutsättningarna för antagande av nya delägare. Styrelsen i SKFAB
har sedermera reviderat dessa kriterier. Förutsättningarna för
delägarskap är framförallt att kommunen ifråga har en organisation som
aktivt arbetar med att förebygga skador samt att utvidgningen medför
ett mervärde för övriga delägare. Fråga om antagande av ny delägare
skall enligt aktieägaravtalet av SKFAB:s styrelse hänskjutas till
kommunstyrelserna i Gävle och Sundsvall.
Överläggning, jäv
Ewa Back (s) och Habib Effati (v) anmäler jäv och deltar därför inte i
ärendets handläggning.
Christer Berglund (s) inträder som ordförande.
Lars Persson (fp) anser att bolaget innan beslut att släppa in ytterligare
delägare bör ta principiell ställning till på vilket sätt och med vilket
tempo bolaget ska växa samt konsekvenserna av detta för bolagets
bemanning. Han yrkar därför att ärendet skall återremitteras till
bolagsstyrelsen.
Reinhold Hellgren (c) undrar om möjligheten till nyemissioner och
Magnus Sjödin (m) om varför bolaget skall börja med livförsäkringsverksamhet.
Ewa Back redovisar de diskussioner som förts i styrelsen för SKFAB
bl.a. om takten för bolagets växande dels utifrån antalet nya kommuner
som delägare och dels utifrån antal anställda i bolaget.
Christer Berglund (s) yrkar bifall till finansutskottets förslag.
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Magnus Sjödin (m), med instämmande av Per Wahlberg (m), vill ha
följande protokollsanteckning: Jag anser inte att Svenska Kommun
Försäkrings AB (SKFAB) skall bedriva verksamhet inom annat än
sakförsäkringsverksamhet. När det gäller verksamhet inom
liv/personförsäkringar anser jag inte att ett kommunalt bolag skall
syssla med detta då det finns försäkringsbolag på den privata
marknaden som kan erbjuda kommunerna inom SKFAB dessa tjänster.
Efter överläggningen ställer ordföranden proposition på om ärendet
skall avgöras i dag eller om det skall återremitteras. Han finner att
ärendet skall avgöras i dag. Kommunstyrelsen bifaller därefter
finansutskottets förslag.
Reservation
Lars Persson (fp) och Annelie Luthman (fp) reserverar sig mot beslutet
till förmån för eget förslag.
Beslutsunderlag
· Finansutskottets protokoll 2004-11-30, § 324
· Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-11-24
· Svenska Kommun Försäkrings AB:s skrivelse 2004-11-22
––––

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2004-12-06

34

Dnr 465/03 041

§ 239 Föreskrifter om gångbanerenhållningen
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår enligt finansutskottets förslag
kommunfullmäktige besluta
att

meddela nya föreskrifter om gångbanerenhållning m.m. varvid
äldre bestämmelser upphävs.

Bakgrund
Enligt 2 § lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och
skyltning (1998:814) ansvarar kommunen för att gator, torg och andra
allmänna platser, som är redovisade i detaljplan enligt plan- och
bygglagen, hålls i ett sådant skick att uppkomsten av olägenheter för
människors hälsa hindras. Samma skyldighet gäller för tillgodoseende
av de krav, som med hänsyn till förhållandena på platsen och övriga
omständigheter kan ställas i fråga om trevnad, framkomlighet och
trafiksäkerhet.
Enligt 3 § samma lag kan kommunen ålägga en fastighetsinnehavare
inom ett område med detaljplan där kommunen är huvudman för
allmänna platser att utföra de åtgärder som ovan angetts. Detta gäller
dock endast i fråga om gångbanor och andra utrymmen utanför
fastigheten som behövs för gångtrafiken.
Av 1 § förordning om gaturenhållning och skyltning följer att det
ankommer på kommunfullmäktige att meddela föreskrifter beträffande
nämnda gångbanerenhållning.
De föreskrifter om gångbanerenhållning som nu finns antogs av
kommunfullmäktige 1995-11-20, § 188. Bestämmelserna har antagits
med stöd av 19 § renhållningslagen och 13a § renhållningsförordningen. Dessa bestämmelser har från och med 1999-01-01 upphävts
genom särskild lagstiftning i samband med miljöbalkens tillkomst.
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Överläggning
Under finansutskottets överläggning den 16 november 2004 bestämdes,
efter påpekande av Lars Persson (fp), att i protokollet notera att ärendet
i fastighetsnämnden avsåg såväl föreskrifter om gångbanerenhållning
som besparingskrav men att det nu aktuella ärendet för utskottet endast
avser föreskrifter om gångbanerenhållning och inte i någon del
besparingskrav.
Beslutsunderlag
· Finansutskottets protokoll 2004-11-16, § 300
· Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-11-02
· Föreskrifter om gångbanerenhållning
· Fastighetsnämndens protokoll 2004-10-20, § 90
· Fastighetskontorets skrivelse 2004-10-01
· Finansutskottets protokoll 2004-09-21, § 234
––––
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Dnr 475/04 406

§ 240 Förslag till revidering av taxa inom miljöbalkens område
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår enligt finansutskottets förslag
kommunfullmäktige besluta
att

fastställa miljönämndens förslag till revidering av taxa inom
miljöbalkens område med den justeringen att under punkt E)
angivna 16 § renhållningsförordningen (1998:902) utgår och
ersätts med 38 § avfallsförordningen (2001:1063).

Bakgrund
Förslaget innebär en revidering av nu gällande avgiftstaxa inom
miljöbalkens område. Förslaget innebär
· En komplettering med ny bestämmelser som möjliggör
avgiftsuttag även vid handläggning och andra åtgärder med
anledning av bemyndigande från miljödomstol och länsstyrelse
· En komplettering av att timavgift även kan tas ut för
handläggning av anmälan om ändring av verksamhet med
beteckningen A i bilaga till förordningen om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd
· Möjlighet att ta ut en fast avgift för handläggning av anmälan
avseende installation av värmepumpsanläggning
· Möjlighet att ta ut fast avgift för handläggning av anmälan om
kompostering, nedgrävning, återvinning eller bortskaffande av
avfall på fastigheten
· Möjlighet att även i fråga om fastighetsägarens egna
omhändertagande av komposterbart avfall ta ut fast avgift för
prövning av ansökan om dispens/tillåtelse att själv återvinna
och bortskaffa avfall på fastigheten
I enlighet med 27 kap 1 § miljöbalken får kommunfullmäktige meddela
föreskrifter om avgifter för kommunal myndighets verksamhet, i fråga
om prövning och tillsyn enligt miljöbalken eller enligt föreskrifter som
har meddelats med stöd av balken.
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Nuvarande taxa för verksamhet inom miljöbalkens område antogs av
kommunfullmäktige 2002-12-16, § 28.
Föreliggande förslag syftar till att avgiftsreglera efter bemyndigande
tillkommande verksamheter samt att åstadkomma en bättre
kostnadstäckning för prövningen och tillsynen.
Överläggning
Vid kommunstyrelsen sammanträde den 6 december 2004 framställer
Lars Hillerström (mp) följande yrkande:
att fastställa miljönämndens förslag till revidering av taxa inom
miljöbalkens område med undantag för punkterna D och E, eftersom
avgifter vid anmälan om värmepumpsanläggning och kompostering
enligt dessa punkter skulle motverka önskvärda miljöfrämjande
åtgärder.
Reinhold Hellgren (c), Lars Persson (fp), Per Wahlberg (m) och Hans
Brynielsson (kd) instämmer i Lars Hillerströms yrkande.
Christer Berglund (s) yrkar bifall till finansutskottets förslag.
Ordföranden ställer finansutskottets förslag mot yrkandet av Lars
Hillerström m.fl. Hon finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
kommunstyrelsekontorets förslag.
Reservation
Reservation mot beslutet till förmån för framställt yrkande anmäls av
Lars Persson (fp), Annelie Luthman (fp), Magnus Sjödin (m), Per
Wahlberg (m), Hans Brynielsson (kd), Reinhold Hellgren (c) och Lars
Hillerström (mp).
Beslutsunderlag
· Finansutskottets protokoll 2004-11-16, § 301
· Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-11-02
· Miljönämndens protokoll 2004-10-15, § 127
· Miljökontorets skrivelse 2004-09-30
· Taxa inom miljöbalkens (1998:808) område med taxebilaga 1
––––
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Dnr 542/04 004

§ 241 Taxa år 2005 för kopior av allmänna
handlingar
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag
att

kommunstyrelsen fastställer bilagt taxeförslag att gälla från och
med den 1 januari 2005;

att

taxan görs känd hos kommunens nämnder och företag och
publiceras på kommunens webbplats.

Bakgrund
Taxan fastställdes av kommunfullmäktige den 17 december 1990 och
ändrades av fullmäktige senast den 18 december 1995. Taxan har i
likhet med föregående år endast blivit föremål för årlig justering med
hänsyn till utvecklingen av allmänna konsumentprisindex. Sådana
justeringar får enligt fullmäktiges beslut fastställas av
kommunstyrelsen.
Förslag om avgiftsfrihet för kopia 1-9 som finns i den statliga
avgiftsförordningen (1992:191) har emellanåt framförts. Enligt denna
förordning kan dock myndighet besluta om undantag till detta och
sådana undantag gäller för bl.a. Riksarkivet och Landsarkiven. Om den
statliga förordningen togs till förebild även för Sundsvalls kommun
skulle liknande undantag behöva beslutas för Kommunarkivet och
Stadsbyggnadskontoret, där försäljningen av kopior uppnår betydande
volymer. Den kommunala likställighetsprincipen gör dock en sådan
ordning tvivelaktig. Kontoret föreslår därför att nuvarande ordning
behålls.
Överläggning
Stadsjuristen förklarade vid finansutskottets sammanträde den 30
november 2004 att kompletterande uppgifter om den föreslagna taxan
kommer att lämnas på kommunstyrelsens sammanträde. Med anledning
därav enades utskottet om att överlämna ärendet till kommunstyrelsen
utan eget förslag.
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Vid kommunstyrelsens sammanträde förklarar stadsjuristen att även om
beloppen för den föreslagna taxan är lika med vad som gällt under år
2004 bör nytt beslut fattas av kommunstyrelsen eftersom det i vissa
dokument anges att taxan gäller för år 2004.
Beslutsunderlag
· Finansutskottets protokoll 2004-11-30, § 327
· Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-11-23
· Taxa för kopior av allmänna handlingar i Sundsvalls kommun
fr.o.m. den 1 januari 2005
· Taxa för kopior av allmänna handlingar i Sundsvalls kommun
fr.o.m. den 1 januari 2004
––––
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Dnr 409/04 100

§ 242 Yttrande över Sammanhållen hemvård.
Slutbetänkande från Äldrevårdsutredningen
(SOU 2004:68)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag
att

godkänna bilagda remissvar som Sundsvalls kommuns svar på
betänkandet.

Bakgrund
Socialdepartementet har remitterat betänkandet från Äldrevårdsutredningen (SOU 2004:68) till Sundsvalls kommun för yttrande.
Äldrevårdsutredningen konstaterar att ansvarsfördelningen mellan
landsting och kommuner är otydlig, skapar konflikter och revirstrider
mellan huvudmännen, som innebär risker för den enskilde som behöver
vård och omsorg.
Utredningen föreslår en förändrad ansvarsfördelning inom primärvården med ett tydligt kommunalt ansvar för de samlade sociala och
medicinska insatserna.
Ärendet har handlagts av socialtjänsten som också skrivit förslaget till
yttrande. Samråd har skett med kommunstyrelsekontorets
administrativa avdelning.
I yttrandet konstateras att en sammanhållen hemvård i enlighet med
utredningens förslag i huvudsak är ett bra förslag.
Överläggning
Finansutskottet den 30 november 2004 diskuterade om skrivningen att
det på sikt är önskvärt att överföra primärvården i kommunal regi …
(s. 2 i yttrandet) bör utvecklas. Utskottet konstaterade att detta
eventuellt kommer att ske till kommunstyrelsens sammanträde den 6
december.
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Under kommunstyrelsens överläggning den 6 december 2004 görs
inlägg av Lars Persson (fp) och Ewa Back (s).
Lars Hillerström (mp) yrkar att avsnittet under rubriken Primärvård i
kommunal regi skall utgå.
Martin Johansson (s) yrkar att stycket skall stå kvar och kommunstyrelsen skall bifalla finansutskottets förslag. Magnus Sjödin (m)
ansluter till detta yrkande.
Ordföranden ställer de två yrkandena mot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag.
Reservation
Lars Hillerström (mp) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
Beslutsunderlag
· Finansutskottets protokoll 2004-11-30, § 322
· Socialtjänstens yttrande över sammanhållen hemvård 2004-11-24,
reviderad 2004-11-30
· Socialnämndens protokoll 2004-11-17, § 231
· Sammanfattning över äldrevårdsutredningen SOU 2004:68
––––
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Dnr 314/04 030

§ 243 Svar på motion (kd) om kommunalt självstyre
att bestämma subventioner inom barnomsorgen
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår enligt finansutskottets förslag
kommunfullmäktige besluta
att

avslå motionen.

Bakgrund
Kristdemokraterna har i en motion föreslagit att kommunstyrelsen, med
hänvisning till den kommunala självstyrelsen, ska tillskriva regeringen
om att Sundsvalls kommun får bli en försökskommun där kommunen
får rätt att fördela sina egna subventioner till barnomsorg på ett sådant
sätt att den utifrån föräldrarnas önskemål kan komma alla barnfamiljer
till del.
Motionen remitterades i juni till barn- och utbildningsnämnden och till
kommunstyrelsekontorets ekonomiavdelning för gemensamt yttrande.
Barn- och utbildningsnämnden har i sitt yttrande skrivit att
förskoleverksamhet är en tjänst som kommunen erbjuder och i likhet
med andra tjänster väljer man själv om man vill använda sig av den
tjänsten. Likställighetsprincipen innebär inte att alla medborgare får del
av alla resurser utan att alla erbjuds tillgång till kommunens tjänster på
samma villkor.
Om kommunen skulle fördela sina medel för barnomsorg på det sätt
som motionen syftar till så skulle nuvarande kommunala barnomsorg
påverkas. Eftersom ingen kommun gör det, är det svårt att beskriva
konsekvenserna och kommunstyrelsekontoret har i detta läge valt att
inte utreda vidare. Innan kommunstyrelsen eventuellt skulle föreslå
bifall till motionen måste de ekonomiska konsekvenserna utredas.
På grund av ärendets karaktär avstår kommunstyrelsekontoret från att
ha en egen mening.
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Överläggning
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 6 december 2004 yrkar Hans
Brynielsson (kd) bifall till motionen. Per Wahlberg (m), Annelie
Luthman (fp) och Mats Mehlin (c) instämmer i yrkandet.
Leif Nilsson (s) yrkar bifall till finansutskottets förslag.
Ordföranden ställer de två yrkandena mot varandra. Hon finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag.
Reservation
Reservation mot beslutet till förmån för framställt yrkande anmäls av
Lars Persson (fp), Annelie Luthman (fp), Magnus Sjödin (m), Per
Wahlberg (m), Hans Brynielsson (kd) och Mats Mehlin (c).
Beslutsunderlag
· Finansutskottets protokoll 2004-11-16, § 303
· Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-11-01
· Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2004-09-29, § 66
· Barn- och utbildningskontorets skrivelse 2004-08-06
· Motion från Kristdemokraterna 2004-06-15
––––
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Dnr 348/04 030

§ 244 Svar på motion (s) om en idébank inom
kommunen
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår enligt finansutskottets förslag
kommunfullmäktige besluta
avslå motionen.

att

Bakgrund
Socialdemokraterna yrkar i motion om en idébank inom kommunen att
kommunfullmäktige beslutar att undersöka möjligheterna att inrätta en
idébank inom Sundsvalls kommun för att ta emot medborgares och
företagares idéer och på så sätt förbättra och förbilliga kommunens
verksamhet, samt utveckla Sundsvall som ort. Projektet föreslås
finansieras med sysselsättningsmedel och EU-bidrag.
Kommunstyrelsekontoret anser att motionen ska avslås utifrån följande
motiv:
·

·

·

Justerandes signatur

Inom Sundsvalls kommun har redan tidigare ett antal initiativ
tagits för att fånga upp medborgares och företagares synpunkter
på kommunen som organisation och Sundsvall som ort t ex
företagslotsen, näringslivsrådet, Åkroken,
medborgarundersökning och införande av
synpunktshanteringssystem.
Kommunstyrelsekontoret har som svar på flera motioner om
utveckling av den lokala demokratin föreslagit att genomföra en
förstudie för en demokratiutredning för att bl.a. se om
medborgardialogen i Sundsvalls kommun bör förstärkas och i så
fall med vilka metoder.
Att inhämta medborgares synpunkter på kommunens
verksamhet, samt förenkla och förbilliga densamma, ingår i
ordinarie verksamhetsutveckling och kan svårligen finansieras
med externa medel.
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Överläggning
Ewa Back (s) påtalade vid finansutskottets sammanträde den 16
november 2004 att sidan 78 i handlingarna innehåller felaktigheter vad
avser kommunens representation i näringslivsrådet och att uppgifterna
bör rättas inför kommunstyrelsens sammanträde.
Christer Berglund (s) påtalar vid kommunstyrelsens sammanträde den 6
december 2004 att även Per Wahlberg (m) skall anges vid not 1
(handlingarna sidan 184).
Beslutsunderlag
· Finansutskottets protokoll 2004-11-16, § 304
· Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-10-28, reviderad
2004-11-24
· Motion från Socialdemokraterna 2004-06-21
––––
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Dnr 395/03 030

§ 245 Svar på motion (c) om Sundsvalls kulturarv,
Stigeskatten
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår enligt utvecklingsutskottets förslag
kommunfullmäktige besluta
att

Sundsvalls museum får i uppdrag att, inom ramen för den
föreslagna utredningen om Sundsvalls kulturarv, redogöra för
Stige-skattens hantering; samt

att

motionen därmed skall anses besvarad.

Bakgrund
Den socialdemokratiska fullmäktigegruppen har genom sin ordförande
Margareta Johansson lämnat en motion till fullmäktige angående
utredning av Sundsvalls kulturarv. Baserat på motionen och de
yttranden som inkommit från berörda förvaltningar har
kommunstyrelsekontoret föreslagit en utredning som skulle innefatta:
·
·
·
·
·

en ansvars- och resursfördelning som med respekt för de olika
kulturarvens natur gör det möjligt att optimera kommunens
finansiella insatser
arbets- och samarbetsformer som krävs för att åstadkomma
gemensamma mål och tydliga prioriteringar
eventuella organisationsförändringar
hur kulturarvet kan bidra till tillväxt och näringsutveckling
hur kommunen bör samverka med landsting och länsstyrelse

Efter förslag av kommunstyrelsen beslöt fullmäktige den 24 maj 2004
att, med anledning av kommunens ekonomiska läge, uppskjuta
behandlingen av motionen till fullmäktiges sammanträde i januari
2005.
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Centerpartiet i Sundsvall har den 24 augusti 2004 inlämnat en
tilläggsmotion gällande vissa frågor som borde beaktas i en kommande
utredning. Motionen utmynnar i förslaget
att arbeta för att Stige silverskatt ska placeras i Sundsvalls museum
att arbeta för att Bünsowska matsalen och arbetarbostaden åter ställs ut
i första hand i Sundsvalls museum och i andra hand i Merlo slott
respektive i Svartvik.
Överläggning
Utvecklingsutskottet enades den 23 november 2004 om att göra en
redaktionell ändring av andra att-satsen i kommunstyrelsekontorets
förslag så att motionen skall anses besvarad.
Beslutsunderlag
· Utvecklingsutskottets protokoll 2004-11-23, § 162
· Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-11-08
· Centerpartiets motion till kommunfullmäktige, 2004-08-18
––––
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Dnr 421/03 030

§ 246 Svar på motion (fp) om kommunens
legitimering av UFF!
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår enligt utvecklingsutskottets förslag
kommunfullmäktige besluta
att

överlämna frågan till stadsbyggnadsnämnden för handläggning
med uppdrag att avgiftsfritt endast upplåta offentlig plats till
biståndsorganisationer som innehar 90-konto under kontroll av
Stiftelsen för Insamlingskontroll SFI; samt

att

motionen därmed skall anses besvarad.

Bakgrund
Anna Westin (fp) yrkar i motionen Stoppa kommunens legitimering av
UFF! att kommunen, med anledning av vad som framförts i motionen,
ska utarbeta en policy för bemötande av biståndsorganisationer.
Bakgrunden är att organisationen U-landshjälp från Folk till Folk
(UFF) har ställt upp insamlingscontainrar på kommunens mark utan att
betala för markupplåtelsen.
Motionären anser att organisationen bör betala för upplåtelsen.
Motionären anser också att kommunen bör se positivt på biståndsorganisationer men att oseriösa organisationer inte bör få utnyttja
kommunens mark eftersom det innebär en form av legitimering av
organisationerna. Mot bakgrund därav föreslås att en policy upprättas.
Överläggning
Utvecklingsutskottet den 23 november 2004 enades om att förtydliga
första att-satsen i kommunstyrelsekontorets förslag till beslut med
kontorets förslag till uttalande.
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Beslutsunderlag
· Utvecklingsutskottets protokoll 2004-11-23, § 161
· Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-10-25
· Utvecklingsutskottets protokoll 2004-03-16, § 36
––––
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Dnr

§ 247 Förslag att ett extra kommunstyrelsesammanträde hålls den 22 mars 2005 kl.
13.00 för att behandla årsredovisningen för
år 2004
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

ett extra kommunstyrelsesammanträde hålls den 22 mars 2005
kl. 13.00 för att behandla årsredovisningen för år 2004.

Bakgrund
Årsredovisningen för år 2004 måste behandlas av kommunstyrelsen
under mars månad så att den kan överlämnas till revisorerna och
behandling senare skall kunna ske på kommunfullmäktiges
sammanträde den 25 april 2005. För att dels kommunstyrelsekontoret
skall vara klar med sitt arbete med årsredovisningen och för att dels
revisorerna skall få tillräcklig tid för slutförande av revisionsarbetet bör
kommunstyrelsen hålla ett sammanträde den 22 mars 2004.
––––
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Dnr 204/03 012

§ 248 Mål och metoder för ungdomars inflytande i
Sundsvall
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att
att

anta mål och metoder för ungdomars inflytande i Sundsvalls
kommun; samt
ålägga partierna att årligen redovisa hur bidraget för ungdomspolitiskt arbete har använts.

Bakgrund
Kommunstyrelsekontoret har överlämnat ”Mål och metoder för
ungdomars inflytande i Sundsvalls kommun”. I dokumentet beskrivs
vilka mål som kan gälla för ungdomspolitiken i Sundsvall. Vidare har
mål med tillhörande metoder föreslagits för nämnderna, de politiska
partierna, ungdomsförbunden samt för den kommunala förvaltningen.
Överläggning
Lars Persson (fp) formulerar slutligen sitt yrkande enligt följande. Han
yrkar i första hand att ärendet skall återremitteras så att den utvärdering
av programmet som pågår och skall vara klar under januari 2005 skall
kunna tas till vara i dokumentet. Han yrkar i andra hand att ärendet
skall avslås.
Per Wahlberg (m) instämmer i Lars Perssons yrkande om återremiss.
Han yrkar därutöver att partierna bör åläggas att årligen redovisa hur
bidraget för ungdomspolitiskt arbete har använts.
Christer Berglund (s) yrkar bifall till utvecklingsutskottets förslag,
avslag på Lars Perssons yrkande om återremiss och bifall till Per
Wahlbergs tilläggsyrkande.
Hans Brynielsson (kd) ansluter till Lars Perssons yrkande om
återremiss.
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Lars Hillerström (mp) anser att dokumentet har brister men ställer sig
ändå bakom ett bifall till utvecklingsutskottets förslag.
Efter överläggningen tar kommunstyrelsen först ställning till om
ärendet skall avgöras i dag eller om det skall återremitteras.
Kommunstyrelsen beslutar att ärendet skall avgöras i dag. När sedan
ordföranden ställer utvecklingsutskottets förslag mot Lars Perssons
avslagsyrkande finner hon att kommunstyrelsen bifaller utvecklingsutskottets förslag. Kommunstyrelsen beslutar till sist att bifalla Per
Wahlbergs tilläggsyrkande.
Reservation
Lars Persson (fp), Annelie Luthman (fp), Magnus Sjödin (m), Per
Wahlberg (m) och Hans Brynielsson (kd) reserverar sig mot beslutet till
förmån för framställt yrkande om återremiss.
Beslutsunderlag
· Utvecklingsutskottets protokoll 2004-11-23, § 158
· Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-10-19
· Mål och metoder för ungdomars inflytande i Sundsvall
––––
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Dnr 442/04 002

§ 249 Delegationsbeslut enligt punkt 2.1 –
beslutade upphandlingar
Kommunstyrelsen beslutar
att

till sina handlingar lägga två beslut från den 28 september – 6
oktober 2004 som fattats med stöd av punkt 2.1 i Delegation av
kommunstyrelsens beslutanderätt.
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Dnr 536/04 004

§ 250 Delegationsbeslut – Arkivtaxa för år 2005
Kommunstyrelsen beslutar
att

till sina handlingar lägga beslut som fattats med stöd av
kommunstyrelsens delegationsbemyndigande i ärende
”Arkivtaxa 2005”.
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