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Tid

13.00-16.10, varav seminarium pågick 13.00-15.40

Plats

§ 362
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Kommunstyrelsens sessionssal i kommunalhuset
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§ 362 Seminarium om kollektivtrafiken
Bakgrund
Utvecklingsutskottet beslutade den 28 oktober 2003, § 158, att hålla ett
gemensamt seminarium med finansutskottet den 16 december 2003 om
kollektivtrafikens utformning.
Diskussionsunderlag
* Kommunstyrelsekontorets förslag 2003-12-01 till Trafikförsörjningsplan
för Sundsvalls kommun
Överläggning
Tillsammans med utvecklingsutskottet hålls ett seminarium om den
kommande upphandlingen av kollektivtrafik.
----
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§ 363 Justering
Att jämte ordföranden Ewa Back justera protokollet utses Lars Persson
med Hans Brynielsson som ersättare.
----
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Dnr 511/03 045

§ 364 Internlån för inköp av kontorsutrustning
till informationsenheten
Bakgrund
Informationsenheten anhåller om ett internlån för finansiering av kontorsutrustning.
Lånesumman understiger en miljon kronor och därför kan beslut om
utlåning fattas av internbanken enligt delegation. Finansutskottet har att
fatta beslut om att uppta lånet.
Beslutsunderlag
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-12-09
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-12-08
Beslut
Finansutskottet beslutar
att informationsenheten i internbanken tar upp lån på 60 000 kronor för
inköp av kontorsutrustning.
----
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Dnr 91/03 045

§ 365 Återtagande av beslut om internlån till
gruppbostad i Huli
Bakgrund
Finansutskottet beslutade den 11 mars 2003, § 119, att bevilja
fastighetsnämnden ett internlån på sju miljoner kronor, samt tre miljoner
kronor ur investeringsbudgeten 2003 för förvaltningsfastigheter, för
nybyggnad av gruppbostäder i Huli. Internlånet och investeringsmedlen
beviljades under förutsättning att socialnämnden godkände projektet.
Socialnämnden beslutade den 16 april 2003 att dels avbryta byggandet av
gruppboendet och dels erbjuda personerna ett boende på Luftvärnsvägen
istället. Fastighetskontoret har därefter meddelat entreprenören att
upphandlingen avbrutits.
Med anledning av detta har fastighetskontoret varken behov av att utnyttja
de beviljade investeringsmedlen om tre miljoner kronor eller internlånet
om sju miljoner kronor.
Beslutsunderlag
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-12-09
* Fastighetskontorets skrivelse 2003-12-04
* Socialnämndens protokoll 2002-08-28, § 158
* Socialnämndens protokoll 2003-04-16, § 73
Beslut
Finansutskottet beslutar
att det beviljade anslaget på tre miljoner kronor för byggande av gruppbostad i Huli återgår till kommunstyrelsens anslag för investeringar i förvaltningsfastigheter; samt
att återta beviljat internlån på sju miljoner kronor för nybyggnad av
gruppbostäder i Huli.
----
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Dnr 259/03 046

§ 366 Ansökan om bidrag ur kommunstyrelsens donationsstiftelser för ”allmännyttiga
ändamål” från föreningar/organisationer
Bakgrund
Kommunstyrelsekontoret har under 2003 erhållit ytterligare ett antal
ansökningar med anhållan om bidrag ur de stiftelser för ”allmännyttiga
ändamål” som kommunstyrelsen disponerar. Disponibla medel finns i
stiftelserna LF och MB Berns donationsfond, J A och M Hedbergs fond
och J af Sandebergs fond.
Nedan redovisas de ansökningar som kommunstyrelsekontoret föreslår ska
beviljas bidrag ur ovanstående stiftelser.
1. Kulturnämnden, Sundsvalls museum ansöker om 200 000 kronor för
projektering av basutställningen om Industrisamhällets historia. Kommunstyrelsekontoret föreslår att kulturnämnden beviljas ett bidrag på
200 000 kronor för projekteringen.
2. Föreningen Gamla Kvissleby ansöker om bidrag på 30 000 kronor för
iordningsställande av ett flottningsmonument som minne över flottningsepoken i Kvissleby 1868–1969. Kommunstyrelsekontoret föreslår att föreningen Gamla Kvissleby beviljas ett bidrag på 30 000
kronor för iordningsställande av flottningsmonumentet.
3. Intresseföreningen Kubenbadet och Kubikenborgs IF ansöker om
bidrag på 40 000 kronor för renoverings- och uppsnyggningsarbeten i
syfte att kunna öppna Kubenbadet igen sommaren 2004. Kommunstyrelsekontoret föreslår att Intresseföreningen Kubenbadet och
Kubikenborgs IF beviljas ett bidrag på 40 000 kronor för upprustningen.
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Kommunstyrelsekontoret föreslår att nedanstående ansökningar inte beviljas bidrag ur stiftelserna utifrån att ansökan inte motsvarar ett ”allmännyttigt” intresse.
4. Klockarbergets samfällighetsförening ansöker om bidrag på ca 75 000
kronor för upprustning av lekplatser inom bostadsområdet. Kommunstyrelsekontoret föreslår att ansökan avslås.
5. Böloms Bygdeförening ansöker om bidrag för slutrenovering av
Böloms Bygdegård. Kommunstyrelsekontoret har tidigare beviljat
bidrag från stiftelserna och föreslår att denna ansökan avslås.
6. Indals Hembygdsförening och Indals PRO ansöker om bidrag på
20 000 kronor för dokumentation av jubileumsdag med anledning av
att det är 100 år sedan Stigeskatten hittades. Kommunstyrelsekontoret
har tidigare beviljat bidrag med 210 000 kronor för sökning av
Stigeskatten och föreslår att denna ansökan avslås.
7. Pilgrimsgruppen i Sundsvall ansöker om bidrag på 30 000 kronor för
att utveckla information och marknadsföring om Pilgrimsleden mellan
Sundsvall och Trondheim. Kommunstyrelsekontoret föreslår att ansökan avslås.
8. Kulturnämnden, kulturavdelningen ansöker om bidrag på 40 000
kronor för att genomföra en konsertserie ”Doktorn ordinerar”.
Kommunstyrelsekontoret föreslår att ansökan avslås.
9. Gina Jacobi ansöker om bidrag för anordnande av kurs ”Musik, tjejer
och teknik” för kvinnor mellan 15 och 40 år. Kommunstyrelsekontoret
föreslår att ansökan avslås.
10. Barn- och utbildningsnämnden, Lidens förskola ansöker om bidrag på
53 400 kronor för inköp av kläder m.m. för användning i en Ur och
Skurpedagogisk avdelning. Kommunstyrelsekontoret föreslår att ansökan avslås.
Beslutsunderlag
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-12-10
* Sundsvalls museums ansökan 2003-11-20
* Föreningen Gamla Kvisslebys ansökan 2003-06-10
* Intresseföreningen Kubenbadet och Kubikenborgs IF:s ansökan, som
inte är daterad
* Klockarbergets samfällighetsförenings ansökan 2003-03-25
* Böloms Bygdegårdsförenings ansökan 2003-04-02
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* Indals Hembygdsförening och Indals PRO:s ansökan 2003-09-30
* Pilgrimsgruppen i Sundsvalls (med församlingarna Stöde, Tuna och
Selånger) ansökan 2003-11-07
* Kultur & Fritids kulturavdelnings ansökan 2003-07-16
* Gina Jacobis ansökan, som inte är daterad
* Lidens förskolas ansökan 2003-05-16
Överläggning
Vid finansutskottets sammanträde den 16 december 2003 ställer ledamöterna dels allmänna frågor om de krav som ställs på stiftelser, dels
specifika frågor om ett par av de tio ansökningarna. Ekonomen förklarar
att det civilrättsligt och skatterättsligt ställs olika krav på utdelning från en
stiftelse. Enligt stiftelselagen skall allt delas ut, dvs. hela avkastningen,
Kraven enligt den praxis som gäller inom skatterätten är att cirka 85 % av
avkastningen skall delas ut och att denna utdelning skall ske till allmännyttigt ändamål. Hon säger vidare att kommunstyrelsekontoret även
diskuterar med facknämnderna om inkomna ansökningar, samt beträffande
ansökan nr 3 att det lämnats uppgifter om att badet kommer att drivas och
beträffande ansökan nr 4 att en samfällighetsförening anses tillvarata
privata angelägenheter och inte allmännyttiga.
Beslut
Finansutskottet beslutar
att bevilja bidrag på totalt 270 000 kronor ur kommunstyrelsens stiftelser
LF och MB Berns donationsfond, J A och M Hedbergs fond och J af
Sandebergs fond enligt ovanstående punkter 1 - 3; och
att inte bevilja bidrag enligt ovanstående punkter 4 - 10.
----
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Dnr 249/03 042

§ 367 Utredning om samtliga externa hyreskontrakt (komplettering till ett av de 17 utredningsuppdragen i budgetprocessen 2004-2006)
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade den 16 juni 2003, § 111, att nämnder ska
redovisa samtliga externa hyreskontrakt. Fastighetskontoret uppdrogs att
samordna svaren.
Socialförvaltningen har i skrivelse den 16 oktober 2003 redovisat sina
externa hyreskostnader. Vid finansutskottets sammanträde den 21 oktober
2003 redovisade fastighetsdirektören ärendet. Utskottet enades om att
avvakta med beslut till dess att fastighetsdirektören har redovisat samtliga
nämnders externa hyreskontrakt.
Beslutsunderlag
* Fastighetskontorets skrivelse 2003-12-10 jämte sammanställning i
tabellform
* Finansutskottets protokoll 2003-10-21, § 311 med fastighetskontorets
skrivelse 2003-12-10
* Socialtjänstens skrivelse 2003-10-16
* Kultur- och fritidskontorets skrivelse 2003-10-16
Överläggning
Under finansutskottets överläggning den 16 december 2003 uppger
fastighetsdirektören att lokalbehovet inom kommunkoncernen är under
diskussion av olika skäl. Han säger att frågan om att minska lokalbehovet
för kommunen förs, förutom av vad som följer av det aktuella ärendet,
även utifrån
§ de neddragningar av personalstyrkan som planeras inom socialtjänsten
och skolförvaltningen,
§ den förtätning som skall ske inom kommunalhuset till följd av en
annan av de 17 utredningarna i budgetprocessen 2004-2006,
§ den omstrukturering som planeras inom Kultur & Fritids organisation,
§ den översyn av fritidsgårdsverksamheten som görs av Kultur & Fritid,
och
§ det uppdrag att sälja fastigheter som beslutades om i samband med
fastighetsstrategiutredningen.
Lars-Erik Nyberg (s) uppger att fastighetsnämnden har beslutat att minska
lokalytan med en procent per år under mandatperioden och att beslutet
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avser den totala lokalytan, dvs. såväl kommunala lokaler som förhyrda
lokaler. Han säger vidare att fastighetsnämnden hjälper andra nämnder och
deras förvaltningar att minska lokalytorna, men att det är respektive
nämnd som har ansvar för omfattning och i vilken takt åtgärder skall ske.
Martin Johansson (s) efterfrågar mål och tidsramar för kommunstyrelsen.
Efter diskussion enas utskottet om att uppdra till kommunstyrelsekontoret
att i samråd med fastighetskontoret lämna förslag på mål och tidsramar för
en minskad lokalanvändning inom nämnders och styrelsers respektive
ansvarsområden.
Beslut
Finansutskottet beslutar
att uppdra åt kommunstyrelsekontoret att i samråd med fastighetskontoret
lämna förslag på mål och tidsramar för en minskad lokalanvändning inom
nämnders och styrelsers respektive ansvarsområden.
----
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Dnr 489/03 406

§ 368 Förslag till revidering av taxa inom miljöbalkens område
Bakgrund
I enlighet med 27 kap. 1 § miljöbalken får kommunerna ta ut avgift för
prövning och tillsyn enligt miljöbalken eller enligt föreskrifter som har
meddelats med stöd av balken. Detta gäller också för prövning och tillsyn
med anledning av EG:s förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde.
Föreskrifter om vilka avgifter kommunen skall ta ut för att täcka kostnaderna för den prövning och tillsyn som utförs, skall meddelas av kommunfullmäktige.
Nu gällande taxa för miljönämndens verksamhet enligt miljöbalken
beslutades av kommunfullmäktige den 12 december 2002, § 28.
Beslutsunderlag
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-12-08
* Miljönämndens protokoll 2003-11-11, § 298, med miljökontorets
skrivelse 2003-10-28 och bilagor
Beslut
Finansutskottet hemställer att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa miljönämndens förslag till revidering av taxa inom miljöbalkens område.
----
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