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§ 176

Justering
Att jämte ordföranden Lars-Erik Nyberg justera protokollet utses Martin
Johansson med Habib Effati som ersättare.
----
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§ 177

Information om förhandlingsläget
Vid finansutskottets sammanträde den 6 maj 2003 lämnar personalchefen
och ordförande i arbetsgivardelegationen information om förhandlingsläget.
Kommunal har varslat om strejk i Sundsvall. Om inte uppgörelse nås bryter den ut den 12 maj kl. 00 och pågår till och med den 25 maj kl. 24. De
arbetsuppgifter som berörs av konflikten förklaras samtidigt i blockad.
Undantag görs för viss personal.
SKTF varslar om sympatiåtgärder som kan träda i kraft den 13 maj kl. 00.
Detta berör ca 20-25 medlemmar i Sundsvall.
Kommunals nyanställningsblockad ligger kvar.
Vid sammanträdet utdelas:
*Svenska kommunförbundets PM 2003-04-30: Frågor och svar om förhandlingen med Svenska Kommunalarbetareförbundet
*Svenska kommunförbundets skrift 2003-05-05: Kommunikationsplan för
konflikten med Kommunal
*Svenska kommunförbundets skrift: Vad säger Kommunal och vad säger
vi? (fakta och argument gällande konflikten)
*Sex overheadbilder
Beslut
Finansutskottet beslutar
att hålla ett extra sammanträde fredagen den 9 maj kl. 16.00 för att kunna
följa upp förhandlingsläget och förbereda eventuella åtgärder.
----
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Dnr

Delårsrapport per 2003-03-31 med prognos för
kommunen
Bakgrund
Kommunstyrelsekontoret överlämnar delårsrapport 2003-01-01 –
2003--03-31 med Prognos för 2003.
Beslutsunderlag
* Delårsrapport och prognos utdelas vid sammanträdet.
Överläggning
Vid ärendets behandling i finansutskottet den 6 maj 2003 lämnas kommentarer av ekonomidirektören och den redovisningsansvarige.
Dessutom antecknas följande:
Lars Persson (fp) har i brev till finansutskottet framfört önskemål om
redovisning av ytterligare sparmöjligheter 2004-2006. Habib Effati (v)
konstaterar att önskemålen väl överensstämmer med det arbete som påbörjats av majoritetspartierna.
Beslut
Finansutskottet beslutar
att redovisa rapporten till kommunstyrelsen.
Dessutom beslutar finansutskottet
att augustisammanträdena (12 och 26) ska planeras som heldagssammanträden för att ge tid åt ekonomiska diskussioner om långsiktig strategi.
----
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Dnr

Finansiell rapport per 2003-03-31
Vid finansutskottets sammanträde den 6 maj 2003 lämnar finanssekreteraren och ekonomidirektören en finansiell rapport per 2003-03-31 för
Sundsvalls kommun.
Noteras
Rapporten föranleder ingen åtgärd vid dagens sammanträde.
----
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Dnr 198/03 042

Kommunstyrelsekontorets delårsrapport per
31 mars med helårsprognos 2002
Bakgrund
Kommunstyrelsekontoret har i skrivelse april 2003 överlämna kommunstyrelsekontorets delårsrapport per 31 mars med helårsprognos för
år 2003.
Beslutsunderlag
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-04-24
Överläggning
Vid ärendets behandling i finansutskottet den 6 maj 2003 lämnas kommentarer av kommundirektören.
Beslut
Finansutskottet beslutar
att redovisa rapporten till kommunstyrelsen.
----
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Dnr 206/03 043

Bokslut 2002 för Sundsvalls kommuns stiftelser
Bakgrund
Bokslut 2002 för Sundsvalls kommuns stiftelser utgör följande material:
·
·
·
·
·
·

Huvudbok
Balansräkning
Resultaträkning
Sammanställning över stiftelsernas egna kapital med specifikation
av respektive stiftelses ändamål
Årsredovisning 2002 för stiftelserna gemensamt
Separat årsredovisning för respektive stiftelse

De separata årsredovisningarna för respektive stiftelse utgör underlag
för revision samt skickas till länsstyrelsen för granskning i de fall stiftelsens tillgångar överstiger 10 basbelopp.
Beslutsunderlag
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-04-25 med sammanställning 2002 över Sundsvalls kommuns stiftelser.
Beslut
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att fastställa sammanställningarna.
----
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Dnr 191/03 042

Ansvarsfrihet för Sundsvalls Sjöfolksstiftelse
Bakgrund
Kommunstyrelsekontoret har erhållit årsredovisning för 2002 för
Sundsvalls Sjöfolksstiftelse för yttrande.
Stiftelsens revisorer tillstyrker att resultat- och balansräkning fastställs
samt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2002.
Överlämnad årsredovisning och revisionsberättelse har översiktligt
granskats av kommunstyrelsekontorets ekonomiavdelning, vilket inte
har givit anledning till anmärkning.
Beslutsunderlag
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-04-179
* Sundsvalls Sjöfolksstiftelses skrivelse 2003-02-28 med årsredovisning 2002
* Revisionsberättelse 2003-03-05
Beslut
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att fastställa Sundsvalls Sjöfolksstiftelses resultat- och balansräkning
för 2002; samt
att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2002.
---Antecknas att Leif Nilsson inte deltar i handläggningen av detta ärende.
----
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Dnr 192/03 145

Ansökan om förbindelse om medfinansiering
av projekt Hospice
Bakgrund
Insamlingsstiftelsen Mellannorrlands Hospice har hos Sundsvalls kommun
och Landstinget Västernorrland ansökt om medfinansiering av Mål-1 projekt enligt särskild ansökan. Ansökan avser medfinansiering från Landstinget Västernorrland om 880.000 kronor och från Sundsvalls kommun om
580.000 kronor.
Projektets syfte är att utveckla hospicevård och ett forsknings- och utvecklingscentrum för den palliativa vården i mellannorrland. Projektet
genomförs i två parallella steg. Det ena steget innebär utveckling av hospicevård, där 10 vårdplatser avses utvecklas och startas. Det andra steget
avses bedrivas i samarbete med offentliga aktörer, landstinget och kommunerna i länet, främst Sundsvalls kommun.
Driften av verksamheten är tänkt att finansieras via vårdavtal med dessa
aktörer. Driften planeras kunna starta i september 2005. I ansökan anges
att skrivna överenskommelser med landstinget och kommunerna skall träffas om fortsatt finansiering.
Av ansökan framgår vidare att vårdavtal skall vara klart våren/sommaren
2004. Etappindelning av de tio vårdplatserna är planerad till 3-6 månader.
Vid genomgång av ansökan har konstaterats att den fortsatta finansieringen av projektet är oklar och att driften ej är säkrad ekonomiskt. Den
redovisade etappindelningen på 3-6 månader är för kort med hänsyn till att
vårdplatserna avses finansieras via vårdavtal och att det bedömda behovet
från Sundsvalls kommun och Landstinget Västernorrland ej bedöms
överstiga 3-5 vårdplatser. Stiftelsen förväntar sig en fortsatt garanti om finansiering, vilket innebär en ekonomisk risk för kommunen och landstinget. Inte minst gäller detta Sundsvalls kommun, som anges som den
främsta samarbetspartnern. När det gäller vårdavtal kan sådana tecknas tidigast hösten 2005.
Socialdirektören kan med anledning av de ovan angivna förutsättningarna
inte tillstyrka att Sundsvalls kommun går in som medfinansiär i projekt
utveckling av hospicevård och palliativt forsknings- och utvecklingscentrum i mellannorrland.
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Samråd har skett med Sven Hedlund, Hälso- och sjukvårdsdirektör Landstinget Västernorrland. Landstingets arbetsutskott bordlade detta ärende
2003-05-05 i avvaktan på kommunens ställningstagande.
Beslutsunderlag
* Socialtjänstens skrivelse 2003-04-22
* Ansökan
Överläggning
Vid ärendets behandling i finansutskottet den 6 maj 2003 lämnas kommentarer av socialdirektören.
Vid den efterföljande diskussionen uppdras till kommunstyrelsekontoret
att sammanställa förslag till beslut utifrån de synpunkter som framkommit
under överläggningen. ( Bl. a. utfästelse gällande endast 2 platser och under förutsättning av godtagbar lösning i det långsiktiga perspektivet presenteras).
Beslut
Finansutskottet beslutar
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen.
----

Ordförandes sign

Sekreterares sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens finansutskott

§ 184

Sammanträdesdatum

Sida

2003-05-06

11

Dnr 199/03 024

Förslag till beslut om arvode till tjänstgörande
ordförande i stadsbyggnadsnämnden
Bakgrund
Håkan Eriksson ingav den 8 april 2003 till kommunstyrelsen en skrivelse varav framgick att han lämnade samtliga sina förtroendeuppdrag.
Håkan Erikssons begäran kom således att gälla bland annat uppdraget
som ledamot och ordförande i stadsbyggnadsnämnden. Han lämnade
sina uppdrag samma dag. Hans begäran om entledigande ska behandlas
av kommunfullmäktige den 28 april. När ledamot avgår under mandattiden ska fyllnadsval förrättas. På fullmäktige ankommer även att bland
nämndens ledamöter välja en ordförande. Förslag till fyllnadsval samt
ordförandeval förväntas kunna behandlas av kommunfullmäktige den
26 maj.
Bestämmelse i reglementet för stadsbyggnadsnämnden
Enligt 13 § i reglementet för stadsbyggnadsnämnden gäller att nämnden
får utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra
uppdraget för en längre tid. Ersättare som utsetts genom ett sådant beslut har att fullgöra ordförandens samtliga uppgifter. Vid stadsbyggnadsnämnden nästkommande sammanträde den 6 maj bör ett sådant
ärende föras upp för beslut. Inget hindrar att vice ordföranden i nämnden utses till att fullgöra ordförandens uppgifter intill dess att fyllnadsval förrättats och ny ordförande valts.
Arvodesbestämmelser
Av "bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda i
Sundsvalls kommun" (mars 2003) framgår att arvode (för sammanträden m.m.) ska utgå till vice ordförande som tjänstgör p.g.a. förhinder
för ordinarie ordförande med 25 % utöver vad vederbörande ägt uppbära i sammanträdesarvode (10 §). Vid en förtroendevalds frånvaro
"under minst en månad" kan kommunstyrelsen emellertid besluta om att
särskild ersättning "för därav föranlett merarbete ska utges till ersättaren" (9 §). Någon bestämmelse som är direkt tillämplig för den nu uppkomna situationen finns emellertid inte.

Ordförandes sign

Sekreterares sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens finansutskott

Sammanträdesdatum

Sida

2003-05-06

12

Förslag
För det fallet att stadsbyggnadsnämnden beslutar att dess vice ordförande ska utses till att fullgöra ordförandens samtliga uppgifter intill
dess fyllnadsval förrättats och ny ordförande valts och tillträtt bör, i avsaknad av arvodesbestämmelser som är direkt tillämpbara för den nu
aktuella situationen, kommunstyrelsen föreslås besluta att vice ordförande ska erhålla arvode enligt vad som i arvodesbestämmelserna anges
för stadsbyggnadsnämndens ordförande.
Beslutsunderlag
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-04-22
* Stadsbyggnadsnämndens beslut.
Beslut
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att vice ordförande som utsetts av stadsbyggnadsnämnden till att fullgöra ordförandens samtliga uppgifter ska erhålla arvode enligt vad som
i arvodesbestämmelserna anges för stadsbyggnadsnämndens ordförande.
----
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Dnr 188/03 107

Bolagsstämma med Stadsbacken AB
2003-05-09
Bakgrund
Stadsbacken AB har kallat till bolagsstämma den 9 maj 2003 kl. 12.00,
Grönborgsgatan 18, Sundsvall.
Kommunstyrelsekontoret har enligt yttrande den 24 april 2003 inga
erinringar mot den presenterade årsredovisningen för Stadsbacken AB
gällande år 2002. Stämmoombudet bör tillstyrka ansvarsfrihet.
Beslutsunderlag
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-04-24
* Stadsbacken AB:s kallelse med föredragningslista 2003-04-14
* Stadsbacken AB:s årsredovisning 2002
* Granskningsrapport 2003-03-20 från Sundsvalls kommuns revisorer
samt revisionsberättelse 2003-03-28
Överläggning
Vid ärendets behandling i finansutskottet den 6 maj 2003 föreslås Ewa
Back till kommunens ombud vid stämman.
Beslut
Finansutskottet beslutar
att utse Ewa Back till stämmoombud; samt
att godkänna kommunstyrelsekontorets förslag till direktiv för stämmoombudet.
----
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Dnr 188/03 005

Uppföljning av handlingsplanen, Sundsvall en
24 timmars kommun
Bakgrund
Kommunstyrelsen antog i maj 2002 handlingsplanen Sundsvall - en
24-timmarskommun. Planen har ett treårigt perspektiv, 2002 - 2004.
Den ska följas upp varje år och en rapport ska presenteras för kommunstyrelsen.
Det första årets uppföljning av planen finns som bilaga till skrivelse
2003-04-28 från kommunstyrelsekontoret.
Beslutsunderlag
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-04-28.
Beslut
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att uppmana de kommunala bolagen att förbättra informationen om
ägarförhållanden på sina internetsidor;
att göra ett tillägg i handlingsplanen om att "varje förvaltning bör göra
en analys av vilka tjänster som kräver elektroniska identitetshandlingar";
att ge att ge kommunstyrelsekontoret i uppdrag att utfärda riktlinjer om
hur allmänna offentliga handlingar ska publiceras på Internet;
att ge kommunstyrelsekontoret i uppdrag att snarast lösa frågan om
personalens tillgång till intranätet; samt
att med godkännande lägga första årets uppföljning av handlingsplanen, Sundsvall - en 24-timmars kommun till handlingarna.
----
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Dnr 86/03 100

Yttrande över Polisverksamhetsutredningens
slutbetänkande Polisverksamhet i förändring del 2 (SOU 2002:117)
Bakgrund
Sundsvalls kommun har inbjudits att svara på remissen angående Polisverksamhetsutredningens slutbetänkande. Betänkandet som behandlar
renodling av polisens verksamhet består av två delar. Den första delen
behandlar omhändertagande av berusade personer som görs av en polisman och sker med stöd av lagen (1976:511) om omhändertagande av
berusade personer m.m.(LOB). Den andra delen behandlar polisens arbetsuppgifter med inriktning mot djur. Kommunen, som anser att den
andra delen av betänkandet i mindre utsträckning berör kommunens
verksamhet, redovisar därför synpunkter endast avseende den första
delen.
Utredningen föreslår att huvudansvaret för förvaring av personer som
omhändertagits med stöd av LOB flyttas från polisen till socialnämnden
i den kommun omhändertagandet skett. Sundsvalls kommun anser att
det i och för sig finns goda skäl för ett sådant förslag utifrån såväl den
så kallade polisiära relevansen som socialnämndens särskilda ansvar för
insatser i syfte att förebygga missbruk.
Utredningen har som fokus för sitt arbete med naturlighet haft frågeställningen att renodla polisverksamheten. Det innebär enligt Sundsvalls kommuns mening att det finns avsnitt i betänkandet som måste utvecklas ytterligare för att det skall föreligga ett komplett förslag där
även de icke-polisiära frågorna belyses med ett bredare anslag. Kommunen tänker då bl.a. på avsnitt 3.3 Hur skall utredningens förslag
genomföras? Det är positivt att utredningen tar upp olika samverkansformer men det behövs dock mer utförliga resonemang om genomförandedelen för att förslaget skall utgöra en helhet. Den del i utredningen
som Sundsvall kommun emellertid är mest kritisk till är dock avsnitt 4
Ekonomiska konsekvenser. Utredningens mening är att förslaget, oavsett om finansieringsprincipen skall tillämpas, måste finansieras med
ökade statsbidrag till kommunerna. Från Sundsvalls kommuns horisont
känns avsnitt 4 magert vilket förvånar kommunen, eftersom det torde
vara känt för utredningen att den frågeställningen är
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viktig för kommunerna och att det runtom i landet förs diskussioner i
olika sammanhang om finansiering av verksamheter som ålagts kommuner efter statliga beslut. Av vad som redovisas i utredningen är det
därför svårt att ha någon uppfattning om de ekonomiska konsekvenserna för Sundsvalls kommun om förslaget genomförs.
Enligt Sundsvalls kommun krävs alltså att förslaget om flyttning av huvudansvaret från polisen till socialnämnderna i kommunerna ytterligare
byggs på med resonerande tankar vad gäller genomförandedelen samt –
inte minst – klargörande besked vad gäller finansieringen. Därtill kommer det att krävas tid för att kommunerna och socialnämnderna skall
kunna planera för vilken lösning som skall väljas för mottagande av
dem som omhändertagits enligt LOB. I utredningen berörs under avsnitt
5.2 Ikraftträdande detta med att tid behövs för att nå en överenskommelse om den kompensation som skall utgå från staten till kommunerna
och för att kommunerna skall förbereda sig. Utredningen anser förslaget
kan träda ikraft tidigast den 1 juli 2004. Med hänsyn till de synpunkter
som Sundsvalls kommun redovisar och de arbeten och processer som
återstår att behandla kring förslaget, finner Sundsvalls kommun att ett
eventuellt ikraftträdande kan ske tidigast under år 2005.
Beslutsunderlag
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-04-28
* Remisshandlingar.
Överläggning
Vid ärendets behandling i finansutskottet den 6 maj 2003 lämnas kommentarer av stadsjuristen. Inlägg görs av Andreas Jonsson (m) och
Martin Johansson (s).
Beslut
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att förvaltningens yttrande får utgöra kommunstyrelsens svar på betänkandet.
----
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§ 188

Rapport
Vid finansutskottets sammanträde den 6 maj 2003 lämnar kommundirektören redovisning gällande pågående utredning om fastighetsstrategin. Kompletterande arbetsmaterial gällande ägarmål samt analys utdelas.
Noteras
Kommunstyrelsekontoret fortsätter utredningen enligt uppdrag.
----
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