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Protokollet omfattar §§ 1-- 17

Justeras

Ewa Back
Ordförande

Åke Svensson
Sekreterare

Hans Brynielsson
Justerare
Tillkännagivande av justering av detta protokoll har anslagits på
kommunens anslagstavla den 18 januari 2006 betygar

Åke Svensson
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Justering
Att jämte ordföranden Ewa Back justera dagens protokoll utses Hans
Brynielsson med Lars Hillerström som ersättare.
––––
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Dnr 1/06 105

§1

Presentation av Sundsvalls Hamn AB

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund
Under år 2006 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. Till
dagens sammanträde har därför Sundsvalls Hamn AB bjudits in.
Hans Stenberg, ordförande i Sundsvalls Hamn AB, inleder och därefter
redovisar Håkan O Hedlund, verkställande direktör, bolagets
verksamhet.
De två besvarar därefter frågor från ledamöterna. Frågorna handlar bl.a.
om Sundsvalls Hamns position jämfört med Gävle Hamn och andra
hamnar efter norrlandskusten och om Nestes verksamhet i
hamnområdet.
Ordföranden tackar Hans Stenberg och Håkan O Hedlund och förklarar
informationen, som pågått ca 30 minuter, för avslutad.
––––

Justerandes signatur
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Aktuellt från kommunstyrelsekontoret

Stadsjuristen informerar om:
Sundsvall – en 24-timmarskommun
Ny teknik möjliggör organisationsförändringar:
•Ökad service till medborgarna
•Förenklad intern administration
Projekt förstudier
Status
Återansökning Ekonomiskt bistånd
GIS-plattform*
Bygglov på nätet
E-rekrytering
Ansökan till vuxenutbildning
Ärende och dokumenthantering*

Avslutad förstudie
Avslutad förstudie
Förstudie pågår
Avslutad förstudie
Avslutad förstudie
Förstudie startas

* Ännu ej finansierade

24-timmarsprojekten, genomförande
Projekt
Ansökan om förskola/fritidshem
Elektroniska anbud
E-handel
Intern information
Införande Metakatalog
Införande gemensamt AD

Årsredovisning 2005 - textavsnitten
Chef IT-staben
Preparerade skidspår – en tillgång i kommunen att lyfta fram
Efter sammanträdet lämnas en upplysning till sekreteraren att det
finns cirka 30 mil av kommun och föreningar preparerade skidspår.
––––
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2006-01-16

6

Dnr 607/05 050

§3

Information om upphandling av flygbuss

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag
att

lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund
Kommunstyrelsekontoret har tillsammans med Länstrafiken upphandlat
flygbuss mellan Sundsvall och flygplatsen.
Beslutsunderlag
• Finansutskottets protokoll 2005-12-13, § 318
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-11-29
––––
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Dnr 67/04 731

§4

Begäran från nämnden för arbetsmarknad,
vuxenutbildning och integration om samfinansiering av ledsagarservice

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår enligt finansutskottets förslag
kommunfullmäktige besluta
att

avslå hemställan om bidrag på 1 Mkr till ledsagarservice år
2005 från nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och
integration utifrån vad som anförs i kommunstyrelsekontorets
skrivelse.

Bakgrund
Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration (NAVI)
har i skrivelse daterad den 22 augusti 2005 hemställt att kommunstyrelsen beviljar nämnden ett bidrag på 1 Mkr till ledsagarservice. Bidraget
skulle utgöra delfinansiering av det bidrag på 2 Mkr som NAVI beviljat
Ledsagarservice HB under våren 2005.
NAVI motiverar sin hemställan om att bidraget borde samfinansieras
inom kommunen med att andra verksamheter inom kommunen får en
avlastning eller kan göra kostnadsbesparingar samt att ledsagarservice
medfört avlastning för anhöriga.
Överläggning
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 16 januari 2006 informerar
Habib Effati (v) att NAVI har medel för den aktuella ledsagarservicen
till och med år 2006. Inlägg görs även av Reinhold Hellgren (c) och
Ewa Back (s).
Beslutsunderlag
• Finansutskottets protokoll 2005-12-31, § 324
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-12-02
• FAVI:s skrivelse 2005-08-22
––––
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Dnr 496/05 611

§5

Förändring i barnomsorgstaxan

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår i huvudsak enligt finansutskottets förslag
kommunfullmäktige besluta
att

taxa för barnomsorg i Sundsvalls kommun från och med den 1
mars 2006 ändras i enlighet med förslag den 5 oktober 2005
med revidering den 12 oktober 2005; och

att

eventuella ekonomiska konsekvenser på grund av taxeändringen får hanteras inom barn- och utbildningsnämndens ram.

Bakgrund
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 26 oktober 2005 att föreslå kommunfullmäktige att ändra taxa för barnomsorg i Sundsvalls
kommun i enlighet med barn- och utbildningskontorets förslag den 5
oktober 2005, ändrat den 12 oktober 2005.
De förändringar av taxan som nu föreslås är i huvudsak följande:
Barn till föräldralediga och arbetslösa samt barn i allmän förskola
erbjuds förskoleverksamhet 15 timmar per vecka. Vistelsetiden förläggs
i samråd med föräldrarna utifrån barnets behov och förskolans förutsättningar.
Erbjudandet om allmän förskola gäller från skolstarten på hösten till
skolavslutningen på våren.
Uppsägningstiden förkortas från 2 månader till 1 månad.
I övrigt föreslås ett antal mindre förändringar. Samtliga förändringar
föreslås gälla från och med 2006-03-01.
Taxeändringen ska inte medföra några ekonomiska konsekvenser för
kommunen. Kommunstyrelsekontoret tillstyrker förslaget.
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Överläggning
Under överläggningen i kommunstyrelsen den 16 januari 2006 framför
Annelie Luthman (fp) att bakgrundsmaterial om bl.a. allmän förskola
bör tillföras beslutsunderlaget inför kommunfullmäktiges behandling
av ärendet. Ledamöterna enas efter diskussion att den information som
efterlyses lämpligast bör ges muntligt vid kommunfullmäktiges
sammanträde och att barn- och utbildningsnämnden får ansvara för
denna information.
Lars Hillerström (mp) tillägger att han saknar motiveringar till
nämndens förslag till ändringar av barnomsorgstaxan.
Inlägg görs av Leif Nilsson (s).
Ewa Back (s) påtalar att det i beslutet skall anges att ändringarna skall
gälla från och med den 1 mars 2006.
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag med det
tillägg Ewa Back påtalat.
Beslutsunderlag
• Finansutskottets protokoll 2005-12-13, § 328
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-11-23
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2005-10-26, § 92
• Barn- och utbildningskontorets skrivelse 2005-10-18
• Förslag på förändringar (2005-10-05, rev 2005-10-12) gällande
fr.o.m. 2006-03-01 – Taxa för barnomsorg i Sundsvalls kommun
––––
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Dnr 439/05 007

§6

Svar på revisionsgranskning av Sundsvalls
kommuns ekonomistyrningsregler

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag
att

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

Bakgrund
Kommunrevisionen önskar att kommunstyrelsen förtydligar
hanteringen av över- och underskott i kompletteringsbudgeten genom
att svara på ett antal frågor.
Kommunstyrelsekontoret har upprättat ett förslag till svar.
Beslutsunderlag
• Finansutskottets protokoll 2005-12-13, § 330
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-12-05
• Kommunrevisionens skrivelse 2005-10-10
––––

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2006-01-16

11

Dnr 51/04 030

§7

Inriktningsförslag och måldokument gällande
samordnat förebyggande arbete/tidiga
insatser för barn och unga

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

fastställa inriktningsförslag för förebyggande arbete och tidiga
insatser för barn och unga i Sundsvalls kommun och måldokumentet för det samordnade förebyggande arbetet och arbetet
med tidiga insatser i Sundsvall, och

att

tillsätta en beredningsgrupp bestående av ordförandena i
socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt kultur- och
fritidsnämnden som rapporterar till de gemensamma arbetsutskottsmötena.

Bakgrund
I ett samarbete har företrädare för barn –och utbildningsnämnden,
kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden utarbetat ett förslag till
inriktning och gemensamma mål för det förebyggande arbetet kring
barn och ungdomar. Målen föreslås styra det förebyggande arbetet i de
tre nämndernas verksamheter och de tidiga insatserna ska särskilt inrikta sig på barn 0-4 år och 10-15 år. Målen ska vara mätbara. I första
hand ska samverkan i det förebyggande arbetet samordnas inom
kommunen (Barn- och Utbildning, Kultur & Fritid och Socialtjänst)
och därefter ska samverkan sökas med exempelvis landstinget.
Barn- och utbildningsnämnden har, liksom socialnämnden och kulturoch fritidsnämnden fått inriktningsförslaget samt förslag till måldokument på remiss inför fortsatt handläggning. Alla tre nämnderna ställer
sig bakom förslaget.
Överläggning
Vid finansutskottets sammanträde den 13 december 2005 konstaterade
Martin Johansson (s) att måldokumentet har lägre prioritering gentemot
barn i åldersgruppen 5-9 år på grund av att denna åldersgrupp inte är i
samma riskfas som de två övriga.
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Under kommunstyrelsens överläggning den 16 januari 2006 yrkar Ewa
Back (s) om ett tillägg till finansutskottets förslag med en andra att-sats
som har följande lydelse:
att tillsätta en beredningsgrupp bestående av ordförandena
i socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt
kultur- och fritidsnämnden som rapporterar till de
gemensamma arbetsutskottsmötena.
Inlägg görs av Habib Effati (v), Ewa Back (s), Leif Nilsson (s), Annelie
Luthman (fp), Lena Österlund (s) och Margareta Johansson (s).
Kommunstyrelsen beslutar enligt Ewa Backs yrkande.
Beslutsunderlag
• Finansutskottets protokoll 2005-12-13, § 317
• Barn- och utbildningskontorets och kommunstyrelsekontorets
skrivelse 2005-12-05
• Måldokument för det samordnade, förebyggande arbetet och arbetet
med tidiga insatser i Sundsvall 2005-11-23, rev. 2005-12-06
• Inriktningsförslag förebyggande arbete och tidiga insatser för barn i
Sundsvalls kommun 2005-08-30
• Kultur och fritidsnämndens protokoll 2005-10-12, § 122
• Kultur och fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll 2005-09-28, §
123
• Barn och utbildningsnämndens protokoll 2005-09-28, § 82
• Socialnämndens protokoll 2005-09-21, § 194
• Förvaltningsskrivelse från skoldirektören, tf direktören för Kultur &
Fritid samt tf socialdirektör, 2005-09-20
• Kommunfullmäktiges protokoll, 2004-11-29, § 330
• Kommunfullmäktiges protokoll 2004-06-21, § 256
––––
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Dnr 610/05 002

§8

Förslag till ändring av punkterna 6.5 och 6.15
i kommunstyrelsens delegationsordning

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag
att

ändra p. 6.5 i kommunstyrelsens delegationsordning på
följande sätt:
1. Beslut om utlämnande av allmän handling eller utlämnande
av allmän handling med förbehåll i de fall ärendet hänskjutits
till kommunstyrelsen, i fall då handlingen förvaras i kommunarkivet, skall fattas av arkivchefen och vid förfall för honom av
stadsjuristen.
2. Beslut om utlämnade av allmän handling eller utlämnande av
allmän handling med förbehåll i de fall ärendet hänskjutits till
kommunstyrelsen, i fall då handlingen inte förvaras i kommunarkivet respektive inte rör rikets säkerhet, skall fattas av
kommunjuristen Gunwor Swenning och vid förfall för henne i
första hand av kommunjuristen Johan Lindeberg, i andra hand
av kommunjuristen Arne Mattisson och i tredje hand av stadsjuristen Åke Svensson; samt

att

ändra p. 6.15 i kommunstyrelsens delegationsordning på så sätt
att beslut om yttranden över ansökningar om tillstånd till allmän kameraövervakning skall fattas av kommunjuristen Johan
Lindeberg och vid förfall för honom av kommunjuristen Arne
Mattisson.

Bakgrund
Enligt kommunstyrelsens delegationsordning p. 6.5 skall beslut om
utlämnande av allmän handling som förvaras i kommunarkivet fattas av
arkivchefen. För att underlätta hanteringen i fall då arkivchefen har
förfall bör ytterligare en tjänsteman ges behörighet att besluta om utlämnande av allmänna handlingar som förvaras i kommunarkivet.
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Vad avser handlingar som inte förvaras i kommunarkivet respektive
inte rör rikets säkerhet eller beslut om utlämnande av allmän handling
enligt ovan med förbehåll i de fall ärendet har hänskjutits till kommunstyrelsen, fattas beslut om utlämnande av kommunjuristen Gunwor
Swenning eller vid förfall för henne i första hand av kommunjuristen
Björn Norell och i andra hand av kommunjuristen Arne Mattisson. Mot
bakgrund av personalförändringar som har ägt rum inom kommunstyrelsekontoret föreslås att bestämmelsen ändras.
Enligt kommunstyrelsens delegationsordning p. 6.15 skall yttranden
över ansökningar om att bruka övervakningskamera beslutas av finansutskottet. Från finansutskottets ledamöter har framställts önskemål om
att dessa yttranden istället bör beslutas på tjänstemannanivå. Mot bakgrund av detta föreslås att bestämmelsen ändras.
Beslutsunderlag
• Finansutskottets protokoll 2005-12-13, § 332
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-11-28 med bilaga
––––
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Dnr 314/04 030

§9

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.
Ett tiotal kommunen har enligt regeringskansliet de senaste åren begärt
att få bli försökskommun på detta sätt. Samtliga har nekats möjligheten
med hänsyn till gällande lagstiftning. Nuvarande regering har inga
planer att ändra detta ställningstagande.
Kommunstyrelsekontoret hänvisar till ärendets karaktär och överlämnar
utan eget förslag till kommunstyrelsen att besluta.
Överläggning
Hans Brynielsson (kd) yrkar bifall till motionen. Lars Persson (fp) och
Eva Lohman (m) instämmer i yrkandet.
Ordföranden ställer yrkandet av Hans Brynielsson m.fl. mot
finansutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
finansutskottets förslag.
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Reservation
Hans Brynielsson (kd), Lars Persson (fp), Annelie Luthman (fp), Eva
Lohman (m) och Per Wahlberg (m) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget yrkande.
Beslutsunderlag
• Finansutskottets protokoll 2005-12-13, § 329
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-11-28
• Kommunfullmäktiges protokoll 2004-12-20, § 360
• Motion från kristdemokraterna (kd) 2005-06-15
––––
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Dnr 301/05 030

§ 10

Svar på enskild motion (kd) om stöd till anhöriga

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår enligt finansutskottets förslag
kommunfullmäktige besluta
att

anse motionen besvarad med hänsyn till de åtgärder som är
vidtagna inom socialnämnden.

Bakgrund
Kristdemokraterna yrkar i motionen stöd till anhöriga! att en
genomgående kartläggning görs, gärna i samråd kommunen/landstinget, över stödet till anhöriga och att förbättringar och utveckling av
anhörigstödet redovisas till fullmäktige före 2005 års utgång.
Ärendet har beretts av socialnämnden som föreslår att motionen ska
avslås. Kommunstyrelsekontoret har inga invändningar mot förslaget.
Överläggning
Hans Brynielsson (kd) yrkar bifall till finansutskottets förslag.
Beslutsunderlag
• Finansutskottets protokoll 2005-12-13, § 340
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-12-01
• Socialnämndens protokoll 2005-11-16, § 246
• Socialtjänstens skrivelse 2005-09-08
• Socialtjänstens ansökan 2005-07-27 om projektmedel för utveckling av varaktiga stödformer för anhöriga i Sundsvalls kommun
med budget för utveckling av stödet till anhöriga som hjälper och
vårdar närstående
• Enskild motion från kristdemokraterna (kd) 2005-06-20
––––
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Dnr 294/05 030

§ 11

Svar på motion (kd) om att Sundsvall behöver en äldrelots

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår enligt finansutskottets förslag
kommunfullmäktige besluta
att

avslå motionen om att Sundsvall behöver en äldrelots.

Bakgrund
Kristdemokraterna yrkar i motionen Sundsvall behöver en Äldrelots att
Sundsvalls kommun överlägger med landstinget och andra aktörer om
ett samarbete kring en äldrelots enligt motionens intentioner.
Ärendet har beretts av socialnämnden som föreslår att motionen ska
avslås. Kommunstyrelsekontoret har inga invändningar mot förslaget.
Överläggning
Hans Brynielsson (kd) yrkar bifall till motionen. Lars Hillerström (mp)
och Lars Persson (fp) instämmer i yrkandet.
Inlägg görs av Reinhold Hellgren (c) och Martin Johansson (s).
Ordföranden ställer yrkandet av Hans Brynielsson m.fl. mot finansutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
finansutskottets förslag.
Reservation
Hans Brynielsson (kd), Lars Hillerström (mp), Lars Persson (fp) och
Annelie Luthman (fp) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
Beslutsunderlag
• Finansutskottets protokoll 2005-12-13, § 341
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-12-01
• Socialnämndens protokoll 2005-11-16, § 246
• Socialtjänstens skrivelse 2005-09-26
• Motion från kristdemokraterna (kd) 2005-06-17
––––
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Dnr 303/05 030

§ 12

Svar på motion (mp och c) om Norra berget –
”mer attraktivt utan alkohol”

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår enligt utvecklingsutskottets förslag
kommunfullmäktige besluta
att

inte utvidga förbudet mot att förtära spritdrycker, vin och starköl
enligt 14 § i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna för
Sundsvalls kommun till att omfatta området kring byggnaderna
på Norra Berget samt trappan på bergets sydsluttning och
området i direkt anslutning till trappan; samt

att

motionen genom detta får anses vara besvarad.

Bakgrund
I juni 2005 lämnade Sverker Ottosson (mp) och Reinhold Hellgren (c)
in ifrågavarande motion i vilken yrkas
att området kring byggnaderna på Norra Berget samt trappan och
närmaste områden utmed den nedför bergets sydsluttning skall
innefattas av de allmänna lokala ordningsföreskrifterna för
Sundsvalls kommun.
Av yrkandets ordalydelse framgår inte annat än att det aktuella området
skall omfattas av de allmänna lokala ordningsföreskrifterna. Mot
bakgrund av motionens lydelse i övrigt framgår att vad
motionsställarna avser är att det förbud mot förtäring av spritdrycker,
vin och starköl som gäller inom vissa särskilt angivna områden enligt
14 § i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna skall utvidgas till att
omfatta området kring byggnaderna på Norra Berget och trappan
nedför bergets sydsluttning samt området närmast denna.
Enligt 14 § i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna i dess aktuella
lydelse gäller förbud mot förtäring av spritdrycker, vin och starköl,
annat än i samband med tillåten utskänkning därav, inom områdena
angivna i föreskrifternas bilaga 3 A-D.
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De områden som avses med förbudet är de centrala delarna av
Sundsvall, Skönsberg, Kvissleby, Matfors och Alnö.
Överläggning
Reinhold Hellgren (c) yrkar bifall till motionen. Lars Hillerström (mp)
och Hans Brynielsson (kd) instämmer i yrkandet.
Ordföranden ställer yrkandet av Reinhold Hellgren m.fl. mot
utvecklingsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar
enligt utvecklingsutskottets förslag.
Reservation
Reinhold Hellgren (c), Lars Hillerström (mp) och Hans Brynielsson
(kd) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Beslutsunderlag
• Utvecklingsutskottets protokoll 2005-12-06, § 174
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-11-09
• Stadsbyggnadskontorets yttrande 2005-09-20
• Polismyndighetens yttrande 2005-08-23
• Socialförvaltningens yttrande 2005-08-31
• Föreningen Norra Bergets synpunkter på motionen
• (mp):s och (c):s motion Norra Berget mer attraktivt utan alkohol
––––
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Dnr 564/05 740

§ 13

Förslag till uppföljning år 2005 av
utvecklingsplan för tillväxt och arbete

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige
att

anta kommunstyrelsekontorets föreslagna ändringar under
rubrikerna Fokusering på spetsområden, Utveckling av
företagsklimatet samt Kompetensförsörjning; och

att

godkänna uppföljningen av utvecklingsplanen för år 2005.

Kommunstyrelsen beslutar dessutom för egen del
att

ge kommunstyrelsekontoret i uppdrag att undersöka hur den
positiva utvecklingen av handeln i Sundsvall kan stödjas från
kommunens sida, och

att

kommunstyrelsekontorets uppdrag angående utveckling av
handeln ska redovisas till utvecklingsutskottet i september 2006.

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 spetsområden, 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.
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Kommunstyrelsekontoret har överlämnat en rapport där följande
framgår; för att uppnå målen med fler jobb och högre utbildningsnivå
måste 400 jobb tillkomma per år och utbildningsnivån måste årligen
öka med 1 procent. Utbildningsnivån ökade under 1998-2004 med 1,1
procent årligen, uttryckt i andel med eftergymnasial utbildning i
åldrarna 25-64 år. Ökningstakten är något högre än för riket men
Sundsvall har fortfarande en lägre utbildningsnivå är riket även om
differensen har blivit mindre. Möjligheten att uppfylla målet vad gäller
utbildningsnivån ser för närvarande god ut även om fortsatta insatser
behövs.
Det som är oroväckande är att sysselsättningen minskar. Investera i
Sundsvall tillsammans med Åkroken utgör en god grund för att försöka
uppnå målet med fler jobb i Sundsvall.
Ett annat område som kräver ökat fokus är kompetensförsörjning.
Tillgången på arbetskraft med rätt kompetens är av avgörande
betydelse för att näringslivet, såväl som offentlig förvaltning ska kunna
utvecklas och bidra till den regionala utvecklingen.
En mycket viktig del i arbetet med kompetensförsörjning är att stärka
samverkan mellan Mittuniversitetet och regionens arbetsgivare för att
komma tillrätta med det rekryteringsbehov som finns.
Detaljhandelns utveckling i Sundsvall, både i Stenstan och i Birsta, har
varit positiv de senaste åren. Såväl omsättning som antalet anställda har
ökat. Med tanke på utvecklingen av handeln i Birsta och att det
kommer att generera fler arbetstillfällen föreslås att
kommunstyrelsekontoret får i uppdrag att undersöka hur den positiva
utvecklingen av handeln i Sundsvall kan stödjas från kommunens sida.
Detta uppdrag ska vara klart och redovisas till utvecklingsutskottet i
september 2006.
Kommunstyrelsekontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att texten under rubrikerna Fokusering på
spetsområden, Utveckling av företagsklimatet samt
Kompetensförsörjning revideras och nya texter presenteras i bifogad
uppföljning. Vidare föreslår kontoret att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att godkänna uppföljningen av utvecklingsplanen
2005.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2006-01-16

23

Överläggning
Ordföranden och sekreteraren förklarar att den första och den fjärde attsatsen i utvecklingsutskottets förslag skall vidare för beslut av
kommunfullmäktige, medan kommunstyrelsen beslutar om den andra
och den tredje att-satsen samt att de fyra att-satserna därför kommer att
grupperas om i protokollet.
Beslutsunderlag
• Utvecklingsutskottets protokoll 2005-12-06, § 177
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-11-30
• Utvecklingsplan för tillväxt och arbete i Sundsvall
––––
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Dnr 451/05 102

§ 14

Val av ledamot m.m. i Insamlingsstiftelsen
Sundsvalls Naturskyddsfond

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

bifalla Ronnie Nordströms (miljökontoret) avsägelse som
ledamot och sekreterare i Insamlingsstiftelsen Sundsvalls
Naturskyddsfond; och

att

utse Jenny Johansson (miljökontoret), Myrgatan 2, 860 30
Sörberge, till ny ledamot och sekreterare i Insamlingsstiftelsen
Sundsvalls Naturskyddsfond; samt

att

utse Frida Larsson (fastighetskontoret), Grundläggaregatan 7 B,
854 60 Sundsvall, till ny ersättare på den vakanta platsen i
Insamlingsstiftelsen Sundsvalls Naturskyddsfond.

Bakgrund
Ronnie Nordström utsågs den 26 april 1999, § 111, av kommunstyrelsen till ledamot och sekreterare i Stiftelsen 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
Insamlingsstiftelsen Sundsvalls Naturskyddsförening). Styrelsen utser
själv inom sin krets ordförande.
För närvarande är kommunen representerad enligt följande:
Ledamöter: Susanne Sundqvist (v), Håkan Lindström (mp), Ronnie
Nordström och Daniel Jasek.
Ersättare: Anita Bdioui (s), Agneta Bernemar-Sandberg (c), Greger
Örjestål och en plats är vakant.
Med anledning av att ordförande för Insamlingsstiftelsen Sundsvalls
Naturskyddsfond den 24 november 2005 har meddelat att Ronnie
Nordström avsagt sig uppdragen som ledamot och sekreterare, föreslås
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att kommunstyrelsen bifaller avsägelsen samt utser ny ledamot och
sekreterare och även utser en ny ersättare på den vakanta platsen.
Beslutsunderlag
• Skrivelse från ordförande i Insamlingsstiftelsen Sundsvalls
Naturskyddsfond 2005-11-24
––––
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Dnr 102/05 002

§ 15

Delegationsbeslut – utskotten

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

till sina handlingar lägga beslut som fattats med stöd av kommunstyrelsens delegationsbemyndigande av utskotten:
Finansutskottet den 13 december 2005; samt
Utvecklingsutskottet den 29 november och 6 december 2005.

––––
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Dnr 74/05 002

§ 16

Delegationsbeslut enligt punkt 2.1 –
beslutade upphandlingar

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

till sina handlingar lägga fyra beslut från den 3 november –
15 december 2005 som fattats med stöd av punkt 2.1 i Delegation av kommunstyrelsens beslutanderätt.

––––
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Dnr 78/05 002

§ 17

Delegationsbeslut – personalfrågor

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

till sina handlingar lägga ett beslut om ålderspension som fattats
den 1 december 2005, nr 13, med stöd av kommunstyrelsens
delegationsbemyndigande i personalfrågor.

––––
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FÖR KÄNNEDOM
Presidiekonferensens protokoll 2005-11-08
SRF-SUNDSVALL
• E-post den 3 december 2005 om ledsagning i Sundsvall (Ks dnr
587/05 731)
FOTGÄNGARNAS FÖRENING (FOT)
• Skrift/rapport om hur föreningen arbetar för att ge fotgängarna mer
livsrum, säkerhet och trygghet. Skriften/rapporten finns hos
stadsbyggnadskontoret. (Ks dnr 586/05 519)
KLIMATANPASSNINGSKONFERENS I SUNDSVALL
Noteras att följande personer från kommunstyrelsen kommer att delta i
konferensen den 9 februari 2006:
Lars Hillerström (mp)
Ingrid Möller (mp)
Kim G Ottosson (v)
Agneta Eng (s)
Lars-Erik Nyberg (s)
K Lennart Andersson (s)
Reinhold Hellgren (c)
Mats Mehlin (c)
Per Wahlberg (m)
––––
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