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Justering
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Lena Österlund
med Leif Nilsson som ersättare.
––––
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KS-2010-00775

§ 28

Information om inriktning för kommande
SÖT-projekt (Sundsvall-ÖstersundTrondheim)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

notera informationen.

Bakgrund
Inriktningen till ett nytt samarbetsprojekt mellan Sundsvall, Östersund
och Trondheim presenteras. Projektet föreslås innehålla satsningar på
green highway, studentstadsutvecklings samt utveckling av vandringstursim. Projektet ska stärka områdets attraktivitet och konkurrenskraft.
Det ska bli en fossilbränslefri transportkorridor som bidrar till att skapa
affärsmöjligheter, hållbar tillväxt, minskad klimatpåverkan och attraktiv miljö för turister och boende. Projektet föreslås pågå under 3 år och
omsluta 30 miljoner kronor varav Sundsvalls kommuns andel skulle
utgöra ca 10 procent. Beslut om projektmedverkan kommer att fattas av
finans- och näringslivsutskottet.
Överläggning
Utredare Kristin Eriksson redogör för ärendet och svarar på frågor från
ledamöterna.
––––
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KS-2010-00758

§ 29

Taxa för nyttjande av Himlabadet,
Sporthallen och Gärdeanläggningarna

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

anta kultur- och fritidsnämndens förslag 2010-11-29 till taxa för
nyttjande av Himlabadet, Sporthallen och Gärdeanläggningarna,

att

taxan skall gälla från och med 2011-01-01,

att

delegera till kultur- och fritidsnämnden att vid marknadsföringskampanjer besluta om tillfälliga avvikelser i prissättningen.

Bakgrund
I enlighet med 8 kap 3 b § kommunallagen får kommunerna, såvitt
avser det fakultativa (frivilliga) området, ta ut avgifter för tjänster och
nyttigheter som de tillhandahåller. Beslut om sådant avgiftsuttag skall
regelmässigt fattas av kommunfullmäktige.
Beträffande anläggningar som drivs av Sundsvall Arena AB har beslut
om avgifter fattats av bolagets styrelse. Från och med 2011-01-01 skall
bolagets verksamhet överföras till kultur- och fritidsnämnden. För att
avgifter skall kunna tas ut efter årsskiftet krävs att kommunfullmäktige
fattar beslut om antagande av taxa för verksamheten.
Överläggning
Kultur & Fritids direktör Ulla Näsman redogör kort för ärendet och
svarar på frågor från ledamöterna.
Beslutsunderlag
• Finansutskottets protokoll 2010-11-30 § 18
• Koncernstabens skrivelse 2010-11-29
• Kultur- och fritidsnämndens ordförandes delegationsbeslut
2010-11-29 (5/10) enligt delegationsordningen 8.7
• Kultur & Fritids skrivelse inkl. förslag till taxa 2010-11-29
––––
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KS-2010-00776

§ 30

Kommunstyrelsens hantering av kommunfullmäktiges mål och resursplan samt internkontrollplan för kommunstyrelsen 2011

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

notera informationen.

Bakgrund
Koncernstaben arbetar med att uppdatera systemet för mål och resursplanering i kommunen (MRP). Arbetet grundar sig i tidigare revisorskritik samt beslut i kommunfullmäktige i juni 2010. Förslaget till uppdaterat arbetssätt blir preliminärt färdigt i mars 2011.
Ett nytt moment blir att kvittering av mål och uppdrag mellan kommunfullmäktige, nämnder och förvaltningar/bolag ska ske systematiskt och
strukturerat. Internkontroll föreslås tydligare ingå i styrningen av
verksamheter under året. För att utforma det nya arbetssättet föreslås
kommunstyrelsen och socialnämnden vara "piloter" för kvittering av
kommunfullmäktiges mål. ”Piloten” kommer att föregås av ett antal
workshops för kommunstyrelsens ledamöter.
Överläggning
Controller Maud Viklander och utredare Karin Nyman redogör för
ärendet samt svarar på frågor från ledamöterna.
––––
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KS-2010-00020

§ 31

Aktuellt från koncernstaben

Kommundirektör Stefan Söderlund informerar om den krisledningsövning som Länsstyrelsen i Västernorrland genomförde för länets
kommunala tjänstemannaledningar den 25 november 2010.
Protokollsanteckning
Martin Johansson (S) begär att få en anteckning till protokollet, som
ordföranden godkänner, om att även den politiska ledningen ska få
delta i en krisledningsövning.
––––
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KS-2010-00777

§ 32

Information om regler för interna tjänster Affärsmodellen

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

notera informationen.

Bakgrund
Inom Sundsvalls kommun beställer förvaltningarna interna tjänster av
service- och teknikförvaltningen. I april 2009 togs beslut i kommundirektionen om ett regelverk för interna tjänster inom Sundsvalls
kommun, och i november 2010 uppdaterades reglerna. Reglerna har
även kompletterats med tjänstebeskrivningar och en prismodell. De
uppdaterade reglerna gäller från och med 2011-01-01.
”Regler för beställare och leverantör av interna tjänster” sätter ramar
för den nya affärsmodellen. Reglerna beskriver bland annat beställarens
och leverantörens roller, principer för prissättning, uppföljning av
tjänsteleveranser samt upphandling av externa leverantörer.
Överläggning
Controller Eric Carlsson redogör för ärendet.
––––
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KS-2010-00375

§ 33

Mål och resursplan 2011-2012 med plan för
2013-2014

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Justerandes signatur

att

fastställa Mål och resursplan för 2011- 2012 med plan för
ekonomin 2013-2014 enligt föreliggande förslag från
majoriteten (Moderaterna, Folkpartiet liberalerna, Miljöpartiet
de gröna, Centerpartiet och Kristdemokraterna),

att

uppdra till nämnderna att utifrån kommunfullmäktiges
fastställda mål och tilldelade ekonomiska resurser samt sina
respektive reglementen och ansvarsområden utarbeta Mål och
resursplan - 1 år för år 2011,

att

nämndernas fastställda Mål och resursplaner – 1 år för år 2011
överlämnas till kommunstyrelsen i slutet av januari eller senast i
februari 2011 för avstämning,

att

nämndernas MRP för 2011 ska innehålla egna mål beslutade
utifrån kommunfullmäktiges mål,

att

nämnderna senast till delårsrapport 1 redovisar indikatorer till de
mål som nämnderna fastställt,

att

Stadsbacken AB med dotterbolag fastställda Mål och
resursplaner – 1 år för 2011 överlämnas till kommunstyrelsen i
slutet av januari eller senast i februari 2011,

att

bolagens MRP för 2011 ska innehålla egna mål beslutade utifrån
kommunfullmäktiges mål,

att

bolagen senast till delårsrapport 1 redovisar indikatorer till de
mål som bolagen fastställt,

att

de uppdrag som nämnderna får för direkt genomförande ska
redovisas under 2011 till kommunfullmäktige i samband med
delårsrapporterna,
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att

uppdra till stadsbyggnadsnämnden att presentera en handlingsplan för generalplanearbetet i enlighet med uppdrag 1) samhällsbyggnadsprocessen,

att

bemyndiga kommunstyrelsen att för år 2011 inom ramen för
anvisat belopp kompensera nämnderna för pris- och personalkostnadsökningar,

att

fastställa låneramen för år 2011 till högst 6.500 Mkr för
omsättning av befintliga krediter och upptagande av nya lån,

att

notera att kommunfullmäktige sedan tidigare 2010-11-29
beslutat om skattesatsen för år 2011 till 22:29 per skattekrona,

att

notera att taxor inom miljönämndens område beslutats i separata
ärenden vid kommunfullmäktiges sammanträde 2010-11-29.

Kommunstyrelsen beslutar
att

uppdra till koncernstaben att till kommunfullmäktiges sammanträde den 20 december upprätta en sammanställning över de
uppdrag som finns i föreliggande förslag. Sammanställningen
ska innehålla uppgifter om ansvarig nämnd och tidpunkter för
rapportering.

Bakgrund
Partierna överlämnade sina förslag till mål och resursplan 2011-2012
med plan för 2013-2014 på finansutskottets sammanträde 2010-06-01.
Vid detta sammanträde bordlades ärendet för att invänta resultatet av
kommunalvalet i september 2010. Den nya majoriteten (M, FP, MP, C
och KD) har tagit fram ett nytt förslag till mål och resursplan för 20112012 med plan för 2013-2014. Tidplanen för ärendet är att kommunfullmäktige ska besluta om mål och resursplanen 2010-12-20.
Överläggning
Peder Björk (S) överlämnar Socialdemokraternas och Vänsterparitets
gemensamma förslag till mål och resursplan för 2011-2012 med plan
för 2013-2014. Han yrkar samtidigt bifall till förmån för eget förslag,
gällande att sats 1 och att-sats 10 samt i övrigt bifall till koncernstabens
föreslagna att-satser.
Lars Persson (FP) yrkar bifall majoritetens, dvs. Moderaternas,
Folkpartiets, Miljöpartiets, Centerpartiets och Kristdemokraternas,
förslag till mål och resursplan för 2011-2012 med plan för 2013-2014.
Justerandes signatur
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Kim G Ottosson (V) yrkar avslag på majoritetens förslag till förmån för
Socialdemokraternas och Vänsterparitets förslag.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut gällande attsatserna 1 och 10, dels Peder Björk m.fl. förslag och dels Lars Perssons
förslag. Han ställer proposition på de båda att-satserna och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt Lars Perssons förslag. Han konstaterar
också att det bara finns ett förslag till beslut rörande övriga att-satser.
Reservation
Peder Björk (S), Bodil Hansson (S), João Pinheiro (S), Lena Österlund
(S), Leif Nilsson (S), Martin Johansson (S) och Kim G Ottosson (V)
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2010-11-15 § 6
• Koncernstabens skrivelse 2010-12-06, delas ut
• Majoritetens, dvs. Moderaternas, Folkpartiets, Miljöpartiets,
Centerpartiets och Kristdemokraternas, förslag till mål och
resursplan för 2011-2012 med plan för 2013-2014, separat utskick
• Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag till mål och
resursplan för 2011-2012 med plan för 2013-2014, delas ut
––––
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KS-2010-00588

§ 34

Verksamhetsanslag för Åkroken Science
Park AB för perioden 2011-2014

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

under perioden 2011-01-01 till 2014-12-31 bevilja 4,6 miljoner
kronor per år till verksamheter som bedrivs inom Åkroken
Science Park. Medel tas från anslaget för näringslivsverksamhet
samt marknadsföring och turism,

att

Åkroken Science Park senast 2011-05-31 redovisar till finansoch näringslivsutskottet en aktivitets- och finansieringsplan för
utveckling av innovationssystem och inkubator under perioden
2011-2014. Finansieringsplanen ska innehålla såväl EU, offentlig som privat kontant finansiering. Samtliga huvudaktörer ska
ingå i finansieringsplanen,

att

Åkroken Science Park senast 2011-05-31 redovisar för finansoch näringslivsutskottet respektive klusters och innovationssystems aktörskartor gemensamma mål och grad av engagemang,

att

Åkroken Science Park senast 2011-11-30 redovisar till finansoch näringslivsutskottet faktiskt utfall av aktivitets- och
finansieringsplan, samt mål och indikatorer för perioden 20112014. Uppföljning ska levereras till Sundsvalls kommuns mål
och resursplan.

Bakgrund
Åkroken Science Park har ansökt om verksamhetsanslag för perioden
2011-01-01 till 2014-12-31 för att bedriva utveckling av inkubator för
kommersialisering av idéer och innovationssystem i världsklass med
skogsindustriell inriktning.

Justerandes signatur
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Beslutsunderlag
• Finansutskottets protokoll 2010-11-30 § 2
• Koncernstabens skrivelse 2010-11-11
• Ägardirektiv från ideella föreningen Åkroken till bolaget Åkroken
Science Park AB, ver. 3.0
• Målindikatorer Åkroken Science Park AB verksamhetsåret 2009
• Övergripande verksamhetsplan för Åkroken Science Park AB
2011-2014
• Åkroken Science Park AB:s verksamhetsberättelse 2010
––––
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KS-2010-00604

§ 35

Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen
och dess utskott 2011

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

Justerandes signatur

att

fastställa följande sammanträdesdagar för kommunstyrelsen
2011:
17 januari, 14 februari, 14 mars, 18 april, 30 maj, 12 september,
17 oktober, 14 november och 5 december,

att

fastställa följande sammanträdesdagar för finans- och näringslivsutskottet 2011:
11 januari, 25 januari, 1 februari, 22 februari, 1 mars, 29 mars,
5 april, 10 maj, 17 maj, 14 juni, 23 augusti, 30 augusti,
27 september, 4 oktober, 25 oktober, 1 november, 15 november,
22 november och 13 december,

att

fastställa följande sammanträdesdagar för plan- och utvecklingsutskottet 2011:
11 januari, 25 januari, 1 februari, 22 februari, 1 mars, 29 mars,
5 april, 10 maj, 17 maj, 14 juni, 23 augusti, 30 augusti, 27
september, 4 oktober, 25 oktober, 1 november, 15 november,
22 november och 13 december,

att

fastställa följande sammanträdesdagar för infrastruktur- och
serviceutskottet 2011:
10 januari, 27 januari, 3 februari, 24 februari, 3 mars, 31 mars,
7 april, 12 maj, 19 maj, 16 juni, 25 augusti, 1 september,
29 september, 6 oktober, 27 oktober, 3 november, 17 november,
24 november och 15 december,

att

kommunstyrelsens samt finans- och näringslivsutskottets sammanträden förläggs till klockan 14.00 på sammanträdesdagarna,

att

plan- och utvecklingsutskottets samt infrastruktur- och serviceutskottets sammanträden förläggs till klockan 10.00 på sammanträdesdagarna.
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Bakgrund
Koncernstaben tar årligen fram förslag till sammanträdesdagar för
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt dess utskott.
Förslaget för 2011 innebär att samtliga utskott sammanträder samma
vecka. Finans- och näringslivsutskottet samt plan- och utvecklingsutskottet föreslås sammanträda på tisdagar, vid olika tidpunkter, samt
infrastruktur- och serviceutskottet föreslås sammanträda på torsdagar.
Tidigare år har samtliga sammanträdesdagar behandlats i ett och
samma ärende. Inför 2011 väljer koncernstaben att lägga fram förslagen för kommunfullmäktige respektive kommunstyrelsen samt dess
utskott i två separata ärenden. Detta för att öka tydligheten i besluten.
Överläggning
Ordföranden föreslår en korrigering i koncernstabens förslag som
innebär att finans- och näringslivsutskottets sammanträden börjar kl
14.00 och att plan- och utvecklingsutskottets sammanträden börjar kl
10.00. Kommunstyrelsen beslutar enligt det korrigerade förslaget.
Beslutsunderlag
• Koncernstabens skrivelse 2010-11-29
––––
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KS-2010-00637

§ 36

Arbetsfördelning mellan kommunstyrelsens
utskott 2011-2014

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

utskotten, från och med 2011, ska heta finans- och näringslivsutskott, plan- och utvecklingsutskott samt infrastruktur- och
serviceutskott,

att

anta koncernstabens förslag 2010-11-26 till arbetsfördelning
mellan kommunstyrelsens utskott,

att

arbetsfördelningen gäller från och med 2011-01-01 och fram till
dess att kommunstyrelsen beslutar om en ny arbetsfördelning,

att

tidigare beslutad arbetsfördelning upphör att gälla 2010-12-31,

att

den nya arbetsfördelningen mellan utskotten ses över inför
verksamhetsåret 2012.

Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade 2010-06-14 § 793 att ytterligare ett
utskott skulle inrättas under kommunstyrelsen under mandatperioden
2011-2014 samt att arbetsfördelningen mellan utskotten skulle ses över.
Koncernstaben har tagit fram ett förslag till arbetsfördelning mellan
kommunstyrelsens utskott. Från och med 2011 kommer kommunstyrelsen att ha tre utskott, finans- och näringslivsutskottet, plan- och
utvecklingsutskottet samt infrastruktur- och serviceutskottet.
Förslaget innebär att finans- och näringslivsutskottet ska ansvara för
följande områden:
• mål och resursplan inkl. uppföljning - koncernövergripande
• medelsförvaltning inkl. uppföljning
• intern kontroll
• taxor och avgifter
• säkerhet och krisledning
• investeringar
Justerandes signatur
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• näringslivsutveckling
• ägarroll samt uppsikt över Stadsbackenkoncernen samt för bolag
där kommunen äger del av bolaget
• förtroendevaldas arvoden och ersättningar
• övrig ärenden som inte faller under något av de andra utskottens
• ansvarsområden
Plan- och utvecklingsutskottet ska ansvara för följande områden:
• övergripande samhällsplanering
• demokratiutveckling
• kommunikation och information
• organisations- och verksamhetsutveckling
• internationella frågor
• trygghetsfrågor
• övergripande ansvar för FATI (förebyggande arbete, tidiga insatser)
Infrastruktur- och serviceutskottet ska ansvara för följande områden:
• arbetsgivarrollen samt förhandlingsdelegationen
• förvaltningsspecifika ärenden där kommunstyrelsen utgör nämnd
• intern service
• infrastruktur- och kollektivtrafikfrågor
• upphandling
• livsmiljö och folkhälsa
• hållbar utveckling
• arkivfrågor
Eftersom det tillkommer ett utskott under kommunstyrelsen från och
med 2011 och att arbetsfördelningen mellan utskotten förändras anser
förvaltningen att det är av vikt att arbetsfördelningen mellan utskotten
ses över inför verksamhetsåret 2012, detta för att säkerställa en effektiv
hantering av kommunstyrelsens ärenden.
Överläggning
Mathias Rex (MP) kommenterar en felskrivning på sidan 59 i
underlaget. Kommunstyrelsen består av 15 ledamöter och 15 ersättare.
Peder Björk (S) yrkar att infrastruktur- och serviceutskottet ändrar
namn till att enbart heta serviceutskottet eftersom yrkandet även
innebär att infrastruktur- och kollektivtrafikfrågor flyttas till plan- och
utvecklingsutskottet samt att trygghetsfrågor och övergripande ansvar
för FATI läggs på serviceutskottet. Detta för att samla infrastrukturoch kollektivtrafikfrågor tillsammans med övergripande samhällsJusterandes signatur
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planering samt att trygghetsfrågor och övergripande ansvar för FATI
behandlas i samma utskott som livsmiljö och folkhälsa, detta ger en
bättre struktur i ärendeberedningen.
Lars Persson (FP) yrkar bifall till koncernstabens förslag.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels Peder
Björks förslag och dels Lars Perssons förslag. Han ställer proposition
på de båda förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
Lars Perssons förslag.
Reservation
Peder Björk (S), Bodil Hansson (S), João Pinheiro (S), Lena Österlund
(S), Leif Nilsson (S), Martin Johansson (S) och Kim G Ottosson (V)
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Beslutsunderlag
• Koncernstabens skrivelse 2010-11-30
• Förslag 2010-11-26 till arbetsfördelning mellan kommunstyrelsens
utskott 2011-2014
––––
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KS-2010-00707

§ 37

Val till kommunstyrelsens infrastruktur- och
serviceutskott

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

välja följande ledamöter och ersättare till kommunstyrelsens
infrastruktur- och serviceutskott för perioden från 1 januari 2011
intill det sammanträde då val av styrelse förrättas nästa gång:
Ledamöter:
Sverker Ottosson (MP)
Sven Bredberg (M)
Habib Effati (M)
Stefan Falk (FP)
Vakant (S)
Vakant (S)
Annicka Burman (V)
Ersättare:
Else Ammor (M)
Mathias Rex (MP)
Mats Mehlin (C)
Bertil Hörnqvist (KD)
Vakant (S)
Vakant (S)
Claes Stockhaus (V)

Justerandes signatur

att

utse Sverker Ottosson (MP) till ordförande i kommunstyrelsens
infrastruktur- och serviceutskott för perioden från 1 januari 2011
intill det sammanträde då val av styrelse förrättas nästa gång,

att

utse Sven Bredberg (M) till vice ordförande i kommunstyrelsens
infrastruktur- och serviceutskott för perioden från 1 januari 2011
intill det sammanträde då val av styrelse förrättas nästa gång,
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Socialdemokraterna lämnar förslag till ledamöter och ersättare
på kommunstyrelsens extrainsatta sammanträde den 20 december 2010.

Bakgrund
Kommunstyrelsen har att utse sju ledamöter och sju ersättare till
kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott för mandatperioden.
Överläggning
Majoriteten nominerar följande personer till utskottet:
Ledamöter
Sverker Ottosson (MP)
Sven Bredberg (M)
Habib Effati (M)
Stefan Falk (FP)
Ersättare
Else Ammor (M)
Mathias Rex (MP)
Mats Mehlin (C)
Bertil Hörnqvist (KD
Kim G Ottosson (V) nominerar Annicka Burman (V) som ledamot och
Claes Stockhaus (V) som ersättare.
Peder Björk (S) meddelar att Socialdemokraterna återkommer med
förslag på ledamöter och ersättare till kommunstyrelsens extrainsatta
sammanträde den 20 december 2010.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2010-11-15 § 3
––––
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KS-2010-00706

§ 38

Val av ersättare till kommunstyrelsens planoch utvecklingsutskott

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

utse Linnéa Kjellman (C) till ersättare i kommunstyrelsens planoch utvecklingsutskott för perioden från och med detta
sammanträde, den 6 december 2010, intill det sammanträde då
val av styrelse förrättas nästa gång.

Bakgrund
Kommunstyrelsen har att utse sju ledamöter och sju ersättare till
kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott för mandatperioden.
Överläggning
Mats Mehlin (C) nominerar Linnèa Kjellman (C) som ersättare i planoch utvecklingsutskottet.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2010-11-15 § 2
––––
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KS-2010-00658

§ 39

Översiktsplan för Sundsvalls kommun

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

uppdra till kommunstyrelsen att ta fram en ny översiktsplan för
Sundsvalls kommun,

att

uppdra till kommunstyrelsen att ta fram projektplan med direktiv
för arbetet med den nya översiktsplanen,

att

direktiv/projektplan för översiktsplanen även skall omfatta kommunfullmäktiges beslut 2010-10-25 § 832 med anledning av
redovisningen av ”Strategier i kommunens översiktsplan, MRPuppdrag nr 2, 2010”.

Bakgrund
En översiktsplan skall översiktligt redovisa kommunens syn på hur
mark och vatten skall användas i kommunen. Den är inte juridiskt
bindande utan kan ses som kommunens avsiktsförklaring för
kommunens framtida utveckling. Enligt plan- och bygglagen (PBL)
skall kommunfullmäktige varje mandatperiod pröva om kommunens
översiktsplan kan anses vara aktuell. Kommunfullmäktige i Sundsvall
gjorde detta 2009-09-28 (§ 611).
Koncernstaben föreslår nu att översiktsplanen, under den nya mandatperioden, revideras och förnyas. Eftersom översiktsplanering ingår i
kommunstyrelsens reglemente så kommer beslut fram till fullmäktiges
antagande av översiktsplanen att fattas av kommunstyrelsens samordningsutskott.
Beslutsunderlag
• Samordningsutskottets protokoll 2010-11-23 § 4
• Koncernstabens skrivelse 2010-11-09
––––
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KS-2010-00695

§ 40

Taxa för hushållsavfall 2011

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

fastställa taxa, enligt Reko Sundsvall AB:s förslag, för hushållsavfall för Sundsvalls kommun att gälla från 2011-01-01,

att

fastställa att övergångstaxa 2011 endast tillämpas i de områden
som erbjuds insamling av matavfall.

Bakgrund
Reko Sundsvall AB har utarbetat förslag till taxa för hushållsavfall för
2011. Taxan ska täcka de kostnader som kommunen har för hushållsavfall. Förslaget innehåller en övergångstaxa 2011 som endast tillämpas i områden som erbjuds insamling av matavfall.
Beslutsunderlag
• Samordningsutskottets protokoll 2010-11-23 § 7
• Koncernstabens skrivelse 2010-11-10
• Reko Sundsvall AB:s förslag till taxa för hushållsavfall 2011
––––
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KS-2010-00579

§ 41

Detaljplan för Stuvaren 2, parkeringshus
m.m. vid Landsvägsallén

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

anta detaljplan för Stuvaren 2 enligt antagandehandling upprättad 2008-11-24, reviderad 2010-08-25 och ändrad 2010-09-22.

Bakgrund
Parkera i Sundsvall AB har ansökt om detaljplaneändring för få uppföra ett parkeringshus vid Landsvägsallén, Sundsvall. Stadsbyggnadsnämnden har till kommunfullmäktige överlämnat ett förslag till detaljplan som möjliggör uppförandet av ett parkeringshus i två plan med ca
320 platser samt markparkeringar med ca 70 platser.
Jäv
João Pinheiro (S) och Else Ammor (M) anmäler jäv och ersätts under
ärendet av Tommy Eriksson (S) respektive Linnéa Kjellman (C).
Beslutsunderlag
• Samordningsutskottets protokoll 2010-11-23 § 8
• Koncernstabens skrivelse 2010-11-05
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2010-09-22 § 209
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2010-08-27
• Antagandehandling för Stuvaren 2 2008-11-24, rev 2010-08-25
ändrad 2010-09-22
• Historisk beskrivning, kompletterande miljöteknisk markundersökning, rapport från WSP 2010-05-02
––––
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KS-2010-00642

§ 42

Jämställdhetsplan för koncernstaben
2011-2013

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

anta koncernstabens förslag till jämställdhetsplan 2011-2013,
daterad 2010-10-20,

att

tidigare beslutad jämställdhetsplan för koncernstaben upphör att
gälla.

Bakgrund
Arbetsgivare som har fler än 25 anställda är enligt lag skyldig att
upprätta en jämställdhetsplan.
Enligt diskrimineringslagen 3 kap. 13 § skall arbetsgivaren vart tredje
år upprätta en plan för sitt jämställdhetsarbete. De områden som arbetsgivaren är skyldig att redogöra för i planen, i form av mål/åtgärder,
handlingsplan och uppföljning, är: arbetsförhållanden, rekrytering, samt
lönefrågor.
Beslutsunderlag
• Samordningsutskottets protokoll 2010-11-23 § 10
• Koncernstabens skrivelse 2010-10-21
• Förslag till jämställdhetsplan för koncernstaben 2011-2013, daterad
2010-10-20
––––
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KS-2010-00549

§ 43

Körjournaler och övriga rutiner beträffande
tjänstebilar - svar till kommunrevisionen

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna koncernstabens svar enligt skrivelse 2010-11-01 på
fråga från kommunens revisorer och att kommunstyrelsen antar
skrivelsen som sin,

att

svaret delges kommunfullmäktiges presidiekonferens.

Bakgrund
Kommunrevisionen har haft synpunkter på att kommunen haft bristande rutiner för kommunens tjänstebilar. Revisionen har nu begärt en
skriftlig redogörelse för vilka kommunövergripande åtgärder som genomförts för att komma till rätta med revisionens iakttagelser beträffande rutinerna för kommunens tjänstebilar.
Beslutsunderlag
• Finansutskottets protokoll 2010-11-30 § 3
• Koncernstabens skrivelse 2010-11-01
• Kommunrevisionens skrivelse 2010-09-14
––––
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KS-2010-00567

§ 44

Avveckling av Sundsvalls kommuns
engagemang i Efokus AB

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

Sundsvalls kommuns engagemang i Efokus AB fortgår och ny
prövning sker i god tid före 2012-12-31 så att, om så önskas, det
är möjligt att säga upp avtalet inom föreskriven tid.

Bakgrund
Bolaget Efokus AB ägs till 50 % av Sollefteå kommun genom Energidalen i Sollefteå AB och till 50 % av Fokusera i Sundsvall Utveckling
AB. Det sistnämnda bolaget är ett dotterbolag till Sundsvall Energi AB
och ingår därigenom i Stadsbackenkoncernen inom Sundsvalls kommun. Vid bildandet av Efokus AB ingicks ett aktieägaravtal som är
giltigt t o m 2012-12-31.
Kommunfullmäktige i Sundsvalls kommun har beslutat att Fokusera i
Sundsvall Utveckling AB ska övertas av Sundsvall Energi AB. I
samband med detta har frågan uppkommit om Sundsvalls kommuns
fortsatta engagemang i Efokus AB.
Överläggning
Mats Mehlin (C) yrkar bifall till förslaget och önskar samtidigt att,
inför framtida beslut om kommunens engagemang i Efokus, få en
utvärdering över det arbete som genomförts.
Ordföranden meddelar att han kommer att bjuda in Efokus AB till ett
kommande kommunstyrelsesammanträde för att lämna information om
sin verksamhet. Han förutsätter också att en utvärdering kommer att
finnas med i kommande beslutsunderlag.
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Beslutsunderlag
• Finansutskottets protokoll 2010-11-30 § 4
• Koncernstabens skrivelse 2010-09-22
• Stadsbacken AB:s styrelseprotokoll 2010-08-30 § 42
• Stadsbacken AB:s skrivelser 2010-08-22, 2010-08-27 samt
2007-08-31
• Fokusera Utveckling Sundsvall AB:s skrivelse 2010-08-16
• Kommunfullmäktiges protokoll 2010-03-29 § 735 samt
2007-10-29 § 221
• Projektsamverkan - för hållbar utveckling av bioenergi i
Mellannorrland 2007-08-23
• Avsiktsförklaring och aktieägaravtal mellan Fokusera Utveckling
Sundsvall AB och Energidalen i Sollefteå AB
––––
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KS-2010-00676

§ 45

Bolagsordning för Sundsvall Arena AB

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

fastställa bolagsordning för Sundsvall Arena AB.

Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade 2010-03-29 § 736 att all verksamhet,
förutom fastighetsägandet, i Sundsvall Arena AB ska överföras till och
bedrivas inom Sundsvalls kommuns förvaltning. Överföringen ska
enligt beslutet ske senast 2011-01-01.
Mot bakgrund av det ändrade uppdraget för Sundsvall Arena AB krävs
förändringar av bolagsordningen. Förändringarna gäller två paragrafer i
bolagsordningen, ”Verksamhetsföremål” och ”Ändamålet med bolagets
verksamhet”.
Beslutsunderlag
• Finansutskottets protokoll 2010-11-30 § 5
• Koncernstabens skrivelse 2010-11-11
• Förslag till bolagsordning för Sundsvall Arena AB
––––
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KS-2010-00691

§ 46

SKIFU - Förvärv av Fastighetsbolaget
Östermalm 1:4 AB

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

godkänna att SKIFU AB förvärvar fastigheten Östermalm 1:4
genom förvärv av Fastighetsbolaget Östermalm 1:4 AB för
högst 9 mkr.

Bakgrund
För att underlätta den framtida exploateringen av Södra Kajen-området
har SKIFU AB:s styrelse beslutat hemställa om förvärv av Fastighetsbolaget Östermalm 1:4 för att därigenom få åtkomst till fastigheten
Östermalm 1:4.
Jäv
João Pinheiro (S) och Else Ammor (M) anmäler jäv och ersätts under
ärendet av Tommy Eriksson (S) respektive Linnéa Kjellman (C).
Beslutsunderlag
• Finansutskottets protokoll 2010-11-30 § 6
• Koncernstabens skrivelse 2010-11-15
• Stadsbacken AB:s styrelseprotokoll 2010-10-20 § 71
• Sundsvalls Kommuns Industrifastighetsutveckling AB:s skrivelse
2010-10-12 inkl. bilagor
• Stadsbacken AB:s skrivelse 2010-10-19
• Sundsvalls Kommuns Industrifastighetsutveckling AB:s skrivelse
2010-11-02 om kompletteringar i ärendet
• Svefa AB:s värdeutlåtande 2010-11-01 över fastigheten Sundsvall
Östermalm 1:4
––––
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KS-2010-00429

§ 47

Alternativ för utveckling av stadshuset i
Sundsvall

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

uppdra till kommundirektören att förlänga optionsavtalet, mellan
Fastighetsaktiebolaget Norrporten och Sundsvalls kommun, till
2011-03-31,

att

uppdra till koncernstaben att ta fram lösningar, förenliga med
Lagen om offentlig upphandling (LOU), som möjliggör för
Sundsvall Business Regions (SBR) verksamheter att samlas i
lokaler i stadshuset.

Bakgrund
Stadshuset i Sundsvall AB är ett bolag som ägs gemensamt av
Sundsvalls kommun och Fastighetsaktiebolaget Norrporten. Ägandet
regleras i ett aktieägaravtal. Avtalet reglerar parternas mellanhavanden
ifråga om ägandet av bolaget samt utvecklingen och förvaltningen av
fastigheten Stadshuset. Sundsvalls kommuns syfte med aktieägandet är
att tillse att de historiska och kulturella värdena i fastigheten bevaras
och utvecklas.
Överläggning
Kommundirektör Stefan Söderlund redogör kort för ärendet och lämnar
förslag på fortsatt hantering av ärendet.
Peder Björk (S) föreslår en ajournering för enskilda överläggningar.
Peder Björk (S) yrkar att ärendet ska beslutas av kommunfullmäktige,
eftersom tidigare beslut i ärendet fått kritik för att de fattats på fel nivå.
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vill återkomma i ärendet till
kommunfullmäktiges behandling.
Ordföranden föreslår en ajournering för enskilda överläggningar.
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Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller gå
vidare till kommunfullmäktige och finner att ärendet ska avgöras idag.
Han konstaterar därefter att det finns ett förslag till beslut, vilket också
blir kommunstyrelsens beslut.
Beslutsunderlag
• Finansutskottets protokoll 2010-11-30 § 8
• Koncernstabens PM 2010-11-15, reviderat 2010-11-18
• Avsiktsförklaring inför tecknande av hyresavtal mellan Sundsvalls
kommun och Stadshuset i Sundsvall AB gällande bottenvåningen i
Stadshuset 2010-11-18
• Avsiktsförklaring inför tillägg till aktieägaravtal mellan Sundsvalls
kommun och Fastighetsaktiebolaget Norrporten 2010-11-18
• Avsiktsförklaring inför tecknande av hyresavtal mellan Sundsvalls
kommun och Stadshuset i Sundsvall AB gällande vinden i
Stadshuset 2010-11-18
• Kommunstyrelsens protokoll 2010-05-31 § 970
––––
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KS-2010-00452

§ 48

Medfinansiering av projektet Stenstaden
Visitor Centre

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att,

under förutsättning att projektet finns med i kommande mål –
och resursplan 2011-2012 med plan för 2013-14 som beslutas i
kommunfullmäktige den 20 december 2010, bevilja 4 369 tkr till
projektet Stenstaden Visitor Centre under perioden 2010-2013,

att

kommunstyrelsens beslut daterat 2010-09-13 § 1014 att bevilja
medel till projektet Stenstaden Visitor Centre upphävs,

att

villkora medfinansieringen med att projektet ska säkerställa att
de aktiviteter som genomförs inom projektet är förenliga med
den kommunala kompetensen samt att lagen om offentlig upphandling följs vid köp av externa tjänster,

att

senast april 2012 redovisa ett förslag till kommunstyrelsen
angående hur Stenstaden Visitor Centre ska drivas vidare efter
det att projektet avslutas.

Bakgrund
Projekt Stenstaden Visitor Centre syftar till att i stadshuset utforma ett
inspirerande och kreativt besökscentra som en mötesplats för kommunikation, kunskapsförmedling och tankeutbyte utgående från stadens
unika resurs i form av stenstadens kulturarv.
Kommunstyrelsen beslutade 2010-09-13 § 1014 att medfinansiera
projektet Stenstaden Visitor Centre, ett beslut som villkorades med att
en överenskommelse samt vissa utredningar skulle vara klara innan
årsskiftet.
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Beslutsunderlag
• Finansutskottets protokoll 2010-11-30 § 9
• Koncernstabens skrivelse 2010-11-15
• Koncernstabens PM 2010-11-15, reviderat 2010-11-18
• Projektansökan ur EG:s strukturfonder inkl. bilaga
• Kommunstyrelsens protokoll 2010-09-13 § 1014
––––
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KS-2010-00267

§ 49

Inriktning, organisering samt finansiering av
kommunens näringslivsverksamhet efter
2010

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

Justerandes signatur

att

bevilja Investera i Sundsvall ett bidrag med 2 710 tkr för år 2011
och att dessa medel tas från anslaget för näringslivsverksamhet
samt marknadsföring och turism,

att

Investera i Sundsvall får i uppdrag att fortsätta samordna arbetet
med Sundsvall Business Region under 2011,

att

Sundsvall Business Region ska arbeta i enlighet med nedan
beskrivna uppdrag angående näringslivsservice,

att

de mål och indikatorer som föreslås för Sundsvall Business
Regions verksamhet följs upp årligen via kommunens mål och
resursplan,

att

koncernstaben får i uppdrag att återkomma med förslag på
organisationsform för Sundsvall Business Region senast den 30
april 2011,

att

turistbyrån administreras av förvaltningen för arbetsmarknad,
vuxenutbildning och integration (FAVI) till dess att organisationsform för Sundsvall Business Region är beslutad,

att

bevilja FAVI en ersättning med 2 050 tkr för turistbyråverksamheten under år 2011 och att dessa medel tas från anslaget för
näringslivsverksamhet samt marknadsföring och turism,

att,

under förutsättning att projektet ”Destinationsnav Höga kusten
och Sundsvall” beviljas mål 2-medel, ge Investera i Sundsvall i
uppdrag att administrera projektet till dess att organisationsform
för Sundsvall Business Region är beslutad,
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att

dessa ökade hyreskostnader för SBR och turistbyrån behandlas i
kompletteringsbudgeten för 2012 och för kommande år inarbetas i kommande mål och resursplaner,

att

kommunstyrelsens beslut 2009-12-14 § 848 att bevilja medel till
Sundsvall Business Region upphävs,

att

handlingsplan för förbättrat företagsklimat 2007-2010, beslutad
av kommunfullmäktige 2007-02-26 § 79, upphör att gälla och
ersätts av verksamhetsplan för Sundsvall Business Region.

Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade 2009-12-14 att Investera i Sundsvall,
företagslotsen, turistbyrån samt nuvarande destinationsutvecklingsprojekt ska samorganiseras inom ramen för Sundsvall Business Region
(SBR) och att SBR ges i uppdrag att ansvara för kommunens näringslivsservice.
För närvarande är det oklart i vilken organisationsform SBR ska drivas
samt hur ägarskapet ska se ut. Koncernstaben föreslås därför få i uppdrag att utreda organisationsform och ägarskap för SBR och återrapportera senast april 2011.
Beslutsunderlag
• Finansutskottets protokoll 2010-11-30 § 10
• Koncernstabens skrivelse 2010-11-15
• Koncernstabens PM 2010-11-15, reviderat 2010-11-18
• Investera i Sundsvalls skrivelse 2010-11-11
• Företagskartläggning - rapport från Sundsvall Business Region
inkl. bilagor 2010:1
• Kommunstyrelsens protokoll 2010-04-12 § 949
––––
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KS-2010-00605

§ 50

Fullmakt för kommunens bankkonton samt
bank- och plusgiron 2011

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

för år 2011 bemyndiga Peter Palmqvist, Helena Lindholm,
Maria Ring, Eva Bylund, Pia Westin, Eva Vestberg, Sara
Johansson, Sara Büttner, Gunnar Kallin, Cecilia Tunell och
Ingrid Engström för kommunens bankkonton samt bank- och
plusgiron knutna till organisationsnummer 212000-2411 med
undantag av klientmedelskontona och för kommunens
bankkonton samt bank- och plusgiron för Sundsvalls kommuns
donationsstiftelser:
• Två i förening verkställa utbetalningar och uttag
• Ta ut information om och redovisningar av transaktioner
och saldon
• Använda sig av tjänster som möjliggör insättningar,

att

för år 2011 bemyndiga Karin Mikaelsson, Ann-Sofie Eriksson,
Ing-Mari Engström, Helen Fagerström och Synnöve Sundqvist,
att två i förening verkställa utbetalningar för löner och arvoden.
Fullmakten avser den s.k. bankfilen som sänds,

att

fr.o.m. 2011-01-01 återkalla den fullmakt som kommunstyrelsen
beslutade om 2010-04-12 § 941.

Bakgrund
Kommunstyrelsen fattade 2010-04-12 beslut om fullmakt för kommunens bankkonton samt bank- och plusgiron för 2010. En ny fullmakt ska
beslutas för 2011. Förändringen mot tidigare fullmakt är att Jonas Borg,
Britt-Inger Boväng, Bernadette Canal, Maarit Magné och Carina
Näslund tagits bort. Cecilia Tunell och Ingrid Engström har tillkommit.
Beslutsunderlag
• Finansutskottets protokoll 2010-11-30 § 13
• Koncernstabens skrivelse 2010-10-19
––––
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KS-2010-00700

§ 51

Ombud för kommunen enligt rättegångsbalken

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

för år 2011-2014 förordna stadsjurist Ann-Sofi Holmquist samt
kommunjuristerna Arne Mattisson och Gunwor Swenning, var
för sig, att vara ombud för Sundsvalls kommun inom kommunstyrelsens förvaltningsområde med behörighet som anges i 12
kap 14 § rättegångsbalken, varvid utdrag av detta protokoll skall
tjäna som fullmakt, samt

att

förordnandet omfattar rätt för ombudet att på kommunstyrelsens
vägnar uppbära, mottaga och kvittera kommunstyrelsen tillkommande handlingar, att förordna annan i sitt ställe samt att eljest
vid alla tillfällen bevaka kommunens rätt inom kommunstyrelsens förvaltningsområde.

Bakgrund
Enligt rättegångsbalkens regler får parts talan föras genom ombud. För
att styrka behörigheten att företräda kommunen vid domstolar och
liknande inrättningar erfordras att en fullmakt kan företes.
Beslutsunderlag
• Finansutskottets protokoll 2010-11-30 § 15
• Koncernstabens skrivelse 2010-11-11
––––
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KS-2010-00727

§ 52

Annonsering av kommunfullmäktiges
kungörelser 2011-2014

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att,

utan eget ställningstagande, hänskjuta ärendet till kommunfullmäktiges sammanträde den 20 december 2010.

Bakgrund
Koncernstaben har tagit fram ett förslag till beslut angående annonsering av kommunfullmäktiges kungörelser under perioden 2011-2014.
Överläggning
Kommundirektör Stefan Söderlund menar att ärendet inte är berett
enligt Sundsvalls kommuns kommunikationsstrategi och ber att få
återkomma till kommunfullmäktige med en komplettering.
Beslutsunderlag
• Finansutskottets protokoll 2010-11-30 § 17
• Koncernstabens skrivelse 2010-11-17
––––
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KS-2010-00708

§ 53

Val av ledamöter och ersättare till
Kommunala Pensionärsrådet (KPR)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

hänskjuta val av två ledamöter samt två ersättare till
Kommunala Pensionärsrådet (KPR) för perioden 2011-01-01 2014-12-31 till kommunstyrelsens extrainsatta sammanträde den
20 december 2010.

Bakgrund
Kommunstyrelsen har att utse två ledamöter och två ersättare till
Kommunala Pensionärsrådet (KPR) för perioden 2011-01-01 till
2014-12-31.
Socialnämnden har i sin tur att utse två ledamöter och två ersättare.
––––
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KS-2010-00709

§ 54

Val av ledamöter och ersättare till
Kommunala Handikapprådet (KHR)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

hänskjuta val av tre ledamöter samt tre ersättare till Kommunala
Handikapprådet (KHR) för perioden 2011-01-01 - 2014-12-31
till kommunstyrelsens extrainsatta sammanträde den 20
december 2010.

Bakgrund
Kommunstyrelsen har att utse tre ledamöter och tre ersättare till
Kommunala Handikapprådet (KHR) för perioden 2011-01-01 till
2014-12-31.
––––
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KS-2010-00710

§ 55

Val av ledamöter och ersättare till
Insamlingsstiftelsen Sundsvalls Naturskyddsfond

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

hänskjuta val av två ledamöter samt två ersättare till
Insamlingsstiftelsen Sundsvalls Naturskyddsfond för perioden
2011-01-01 - 2014-12-31 till kommunstyrelsens sammanträde
den 20 december 2010.

Bakgrund
Kommunstyrelsen har att utse två ledamöter och två ersättare till
Insamlingsstiftelsen Sundsvalls Naturskyddsfond för perioden
2011-01-01 till 2014-12-31.
––––
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KS-2010-00711

§ 56

Val av ledamöter till Förhandlingsdelegationen

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

hänskjuta val av ledamöter till Förhandlingsdelegationen för
perioden 2011-01-01 - 2014-12-31 till kommunstyrelsens
extrainsatta sammanträde den 20 december 2010.

Bakgrund
Kommunstyrelsen har att utse ledamöter till Förhandlingsdelegationen
för perioden 2007-01-01 till 2010-12-31.
––––
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Delegationsbeslut

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna redovisningen av följande delegationsbeslut:
• Beslut fattade av utskotten:
Finansutskottet den 30 november 2010
Samordningsutskottet den 23 november 2010
(KS-2010-00010)

• Miljökontorets beslut - yttrande inför tillståndsansökan för
tre gruppstationer med totalt tio vindkraftverk i Nordanstigs
kommun (KS-2010-00740).
• Kommundirektörens beslut om ökat entreprenörskap i
Sundsvall (KS-2010-00610).
• Kommundirektörens beslut om ”Beskrivning av Sundsvalls
kommuns organisation” (KS-2010-00770).
• Beslut om bidrag till omställningsinsats –
kompetensutveckling barnskötare, barn- och
utbildningsförvaltningen (KS-2010-00499)
• Beslut om bidrag till omställningsinsats –
kompetensutveckling inom Mottagningsfunktionen för IFO,
Socialtjänsten (KS-2010-00714)
––––
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KS-2010-00007

§ 58

För kännedom

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
lägga ärendena till handlingarna.

att

Ärenden
•

Presidiekonferensens protokoll 2010-11-26

•

Migrationsverkets informations- och prognosbrev om asylsökande,
mottagning av nyanlända och etablering på arbetsmarknaden 20102011 (KS-2010-00734)

•

Länsstyrelsens risk- och sårbarhetsanalys 2010 i Västernorrlands
län (KS-2010-00713)

•

Samordningsförbundet i Sundsvalls styrelseprotokoll 2010-10-22

•

NAVI:s (nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och
integration) protokoll 2010-11-24
§ 86 om ”Förtydligande av internkontroll” (KS-2010-00760)

•

Sveriges kommuner och landsting
För aktuella cirkulär, se Sveriges kommuner och landstings
hemsida: http://brs.skl.se/skbibl/brsbibl_cirk.htm

Protokollsanteckning
Christina Nordenö (S) begär, genom Lena Österlund (S), att få en
anteckning till protokollet, som ordföranden godkänner, om att
Arvodeskommittén, idag, lämnat in en skrivelse med förslag till beslut
rörande sammanträdesarvodena. Och att denna skrivelse borde tagits
upp som ett extra ärende vid dagens sammanträde för att kunna beslutas
innan årsskiftet.
––––
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