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Justering

Att jämte ordföranden Ewa Back justera dagens protokoll utses Habib
Effati med Magnus Sjödin som ersättare.
––––
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Dnr 5/05 009

§2

Projekt Energikombinat Sundsvall

Beslut
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
att

godkänna att Sundsvall Energi AB och Korstaverkets
Förvaltning AB genomför projekt Energikombinat Sundsvall
avseende utökad energisamverkan med SCA Forest Products
AB i huvudsaklig överensstämmelse med de i ärendet
redovisade handlingarna.

Bakgrund
Sundsvall Energi AB (SEAB) och SCA Forest Products AB (SCA) har
sedan 1970-talet ett utvecklat samarbete kring fjärrvärme, spillvärme
och kraftvärmefrågor. Det har under en lång tid pågått diskussioner om
möjligheter att utveckla det existerande energisamarbetet till ett så
kallat energikombinat för att gemensamt och bättre utnyttja
produktionsanläggningarna.
SEAB äger Korstaverkets Förvaltning AB (KFAB) som äger
Korstaverket.
Berörda enheter inom SCA är Ortvikens pappersbruk och Tunadals
sågverk.
Styrelserna för SEAB och KFAB har till Stadsbacken AB överlämnat
en promemoria Beskrivning av projekt Energikombinat Sundsvall
daterad den 14 december 2004 och hemställt att Stadsbacken AB begär
kommunfullmäktiges ställningstagande till genomförande av projekt
Energikombinat. En sådan hemställan från Stadsbacken AB är daterad
den 21 december 2004.
Det som föreslås i promemorian är ett kombinat som omfattar
Korstaverket, Ortvikens pappersbruk och Tunadals sågverk.

Ordförandens sign

Justerandes sign

Sekreterares sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens finansutskott

Sammanträdesdatum

Sida

2005-01-11

4

Eftersom SEAB och KFAB via Stadsbacken AB är av Sundsvalls
kommun helägda bolag och eftersom ett beslut om energikombinat i
den omfattning som föreslås i promemorian måste anses vara av
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, följer av 3 kap. 17 §
första stycket 3. kommunallagen och bolagsordningar för SEAB och
KFAB att kommunfullmäktige skall ta ställning innan ett beslut om
energikombinat fattas av de båda bolagen.
Kommunstyrelsekontoret inte något att invända mot det föreslagna
energikombinatet. Kontoret föreslår därför att kommunstyrelsen
föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna att projekt Energikombinat Sundsvall genomförs.
Överläggning
VD:n för Sundsvalls Energi AB ger en bakgrundsbeskrivning till
ärendet.
Ledamöterna ställer frågor som berör projektets finansiering och dess
lönsamhet, de tekniska och personella förutsättningarna för att genomföra projektet, samt projektets koppling till klimatinvesteringsprogrammet. Lars Persson (fp) ställer också två frågor om hur mycket olja
som tidigare har förbrukats jämfört med vad som kommer att förbrukas
efter projektet, och om det finns mer beslutsunderlag än det som
redovisats för utskottet, detta med hänvisning till att Sundsvalls Energi
AB:s styrelse rekommenderats tillstyrka att erforderliga beslutsunderlag tas fram (se pm om beskrivning av projektet Energikombinat
Sundsvall, daterat den 14 december 2004).
Frågorna besvaras av VD:n. På Lars Perssons två frågor förklarar VD:n
att han på kommunstyrelsens sammanträde kan redogöra för oljeförbrukningen. Vad gäller skrivningen om beslutsunderlaget var det en
olycklig formulering. Det skrivningen åsyftade var att ta fram
beslutsunderlag för ägarnas behandling av ärendet. Han upplyser dock
utskottet om att det inför förhandlingsarbetet har tagits fram annat
material men att detta av förklarliga skäl inte kan redovisas.
Utskottet enas om att VD:n vid ärendets behandling i kommunstyrelsen
den 17 januari 2005 ska redogöra för oljeförbrukningen.
Avslutningsvis lämnar stadsjuristen en kompletterande kommentar om
att även annat bolag inom SCA-koncernen, än det som nämns i
förvaltningsskrivelsen, kan komma att stå som part i avtalet.
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Beslutsunderlag
· Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-01-03
· Stadsbacken AB:s skrivelse 2004-12-21
· Sundsvall Energi AB:s skrivelse 2004-12-14
· Sundsvall Energi AB:s PM 2004-12-14
· Sundsvall Energi AB:s protokoll 2004-11-30
· Korstaverkets Förvaltning AB:s protokoll 2004-11-30
––––
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Jordbävningskatastrofen i Sydostasien;
information och diskussion

Beslut
Finansutskottet beslutar
att

notera informationen.

Bakgrund
Vid dagens sammanträde lämnas information om kommunens
krishanteringsarbete i samband med jordbävningskatastrofen i
Sydostasien den 26 december 2004.
I Sundsvalls kommun uppskattas hittills cirka 40 personer vara direkt
berörda av katastrofen. För att bistå berörda med hjälp har kriscentrum
upprättats och mottagningsgrupper har funnits på Midlanda.
Kommunkoncernen har i krishanteringsarbetet samverkat med bl.a.
Timrå kommun, Härnösands kommun, Ånge kommun, Kyrkan,
Landstinget, Luftfartsverket, SOS Alarm och Röda Korset.
Överläggning
Säkerhetschefen informerar om att han den 27 december rådgjorde med
bl.a. stadsjuristen, räddningschefen och chefkuratorn vilka beslutade att
tillkalla gruppen för psykosocialt omhändertagande. Arbetet med att
förmedla information till allmänheten genom kommunens hemsida och
andra informationskanaler inleddes också. Nästföljande dag
informerades bolagen och skolledarna om krisarbetet.
Programområdeschefen inom socialförvaltningen meddelar att
socialtjänsten har varit i kontakt med de hemvändande från området
och de anhöriga till saknade som socialförvaltningen fått information
om.
Han förklarar också att arbetet framöver kommer att inriktas på att
samla ihop erfarenheter och att skapa ett stödnummer till vilket
medborgare kan ringa för att få hjälp. Eventuellt kommer också en
aktivitet för dem som återvänt från området att anordnas.
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Utskottet för fram att krishanteringsarbetet har skötts på ett
professionellt sätt.
Informationsunderlag
· Handlingsprogram för psykosocialt omhändertagande i
Sundsvall och Timrå, 2003-03-31, utdelas vid sammanträdet
––––
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Diskussion om säkerhetsfrågor

Beslut
Finansutskottet beslutar
notera informationen.

att

Bakgrund
Vid dagens sammanträde tar Martin Johansson (s) upp frågan om
säkerheten för förtroendevalda vid öppna sammanträden.
Överläggning
Martin Johansson (s) menar att säkerheten inom kommunhuset bör
höjas och att presidiekonferensen bör diskutera säkerheten för
förtroendevalda och anställda.
Utskottets övriga ledamöter instämmer.
Stadsjuristen informerar om att en diskussion om säkerheten initierats
med bl.a. kommunfullmäktiges ordförande och kommunstyrelsens
ordförande. Kommundirektören tillägger att kommundirektionen
diskuterade säkerhetsfrågan vid sitt möte i december 2004.
––––

Ordförandens sign

Justerandes sign

Sekreterares sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens finansutskott

§5

Sammanträdesdatum

Sida

2005-01-11

9

Inbjudan till Svenska Kommunförbundets
och Landstingsförbundets konferens Hur
uppnår vi god ekonomisk hushållning?

Beslut
Finansutskottet beslutar
att

finansutskottets ordinarie ledamöter kan delta på konferensen
samt att uppdra till kommunstyrelsekontoret att se hur många
fler deltagare kommunen har rätt att skicka.

Bakgrund
Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet inbjuder till en
konferens kring den nya lagstiftningen om god ekonomisk hushållning.
Konferensen innehåller konkreta idéer från bl a kommuner, landsting
och forskare om möjliga vägar till en ekonomi i balans.
Konferensen äger rum i Sundsvall den 8 mars 2004. Målgruppen är
ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsen, kommundirektörer
och ekonomichefer.
Överläggning
Utskottets ledamöter beslutar att finansutskottets ordinarie ledamöter
ska ha möjlighet att delta på konferensen.
Diskussion förs om även miljöpartiets och centerpartiets gruppledare
ska ha möjlighet att delta. Utskottet beslutar att kommunstyrelsekontoret ska se efter hur många deltagare kommunen har rätt att skicka.
Beslutsunderlag
· Inbjudan till Svenska Kommunförbundets och Landstingsförbundets konferens Hur uppnår vi god ekonomisk
hushållning?
––––
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