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Justering

Att jämte ordföranden Ewa Back justera dagens protokoll utses LarsErik Nyberg med Martin Johansson som ersättare.
––––
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Dnr 151/05 042

§ 57

Ekonomisk uppföljning av nämnderna

Beslut
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att

lägga rapporten till handlingarna.

Bakgrund
Kommunstyrelsekontoret har överlämnat en ekonomisk uppföljning av
nämndernas ekonomi med anledning av kommunstyrelsens beslut den
15 november 2004, § 201, om att införa månadsrapporter.
Efter februari månads utgång är det endast kultur- och fritidsförvaltningen som prognostiserar ett underskott mot budget. Underskottet prognostiseras till 11,2 Mkr. Av underskottet på 11,2 Mkr är
5,6 Mkr att hänföra till den tänkta besparingen vid en överföring av
Idrottsparken till Stadsbacken.
De övriga nämnderna signalerar inga problem utan redovisar prognoser
på plus/minus 0 Mkr.
Kommunstyrelsekontoret ser ingen anledning att göra några åtgärder
med hänsyn till nämndernas redovisning per februari. Kultur- och
fritidsnämndens underskott exkl. Idrottsparken ryms inom nämndens
egna kapital och de åtgärder som görs inom nämnden för att komma i
fas med sina ramar bör vara tillräckliga.
Överläggning
Ekonomen ger förklaringar till kultur- och fritidsnämndens
budgetunderskott.
Med anledning av att detta är första gången denna typ av uppföljning
lämnas uppmuntrar han utskottets ledamöter att komma med
kommentarer på uppföljningens utformning.

Ordförandens sign

Justerandes sign

Sekreterares sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens finansutskott

Sammanträdesdatum

Sida

2005-03-15

4

Utskottet framför att det är bra att få en uppföljning av nämndernas
ekonomi även om det är svårt att dra några generella slutsatser av
uppföljningsunderlaget.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-03-11
––––
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Dnr 122/05 041

§ 58

Förslag till kompletteringsbudget 2005 för
kommunstyrelsekontoret

Beslut
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att

överföra kommunstyrelsekontorets resultat 2004 till 2005 års
kompletteringsbudget i huvudsak enligt kontorets förslag samt
att detaljerad fördelning per enhet och avdelning delegeras till
kommundirektören; samt

att

resterande del av interna lån, 207 tkr, överförs till 2005 års
kompletteringsbudget.

Bakgrund
Kommunstyrelsekontoret har överlämnat förslag till kompletteringsbudget 2005 för kommunstyrelsens verksamheter.
Enligt gällande ekonomistyrningsregler skall hela avvikelsen mot 2004
års budget överföras till 2005 och förvaltningarna ska göra en
bedömning av hur och när överförda medel avses förbrukas.
Kommunstyrelsekontoret föreslår att kommundirektören ska ges
möjlighet att göra omfördelningar som kan bli nödvändiga under året.
Överläggning
Kommundirektören förklarar kompletteringsbudgetens upplägg.
Utskottet diskuterar hur resurser avsätts till projektet Sundsvalls
regionen. Kommundirektören förklarar att medel till projektet frigörs
från utvecklingsavdelningens och utvecklingsutskottets budgetar.
Magnus Sjödin (m) anmäler att moderaterna återkommer i
kommunstyrelsen med sina synpunkter på kompletteringsbudgeten.
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Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-03-04, utdelas
––––
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Dnr 150/05 041

§ 59

Information om kompletteringsbudget 2005
för kommunen

Beslut
Finansutskottet beslutar
att

uppdra åt kommunstyrelsekontoret att göra en bedömning av
lönekostnadsökningar inkl sjukförsäkringsavgiften samt rehabinsatser som ska inrymmas inom ramen för anslaget för
löneökningar 2005 och att lämna förslag till eventuella
omdisponeringar, samt

att

uppdraget ska redovisas på finansutskottets sammanträde den 29
mars 2005 i samband med behandlingen av
kompletteringsbudgeten för 2005.

Bakgrund
Kommunstyrelsekontoret har överlämnat ett utkast till 2005 års
kompletteringsbudget för kommunens nämnder till finansutskottet för
information.
Enligt ekonomistyrningsreglerna ska kompletteringsbudgeten fastställa
nämndernas överföring av föregående års överskott eller underskott.
Genom kompletteringsbudgeten ska också nya anslag för innevarande
år som p g a särskilda skäl inte ingår i årsbudgeten fastställas.
Kompletteringsbudgeten ska behandlas av kommunfullmäktige och
fastställas senast i maj månad. På finansutskottets sammanträde den 29
mars 2005 kommer kompletteringsbudgeten åter att behandlas.
Överläggning
Ekonomen redogör för kompletteringsbudgetens uppbyggnad och hur
besparingskravet på en samlad IT-organisation har fördelats.
Utskottet enas om att uppdra åt kommunstyrelsekontoret att till finansutskottets sammanträde den 29 mars 2005 göra en bedömning av lönekostnadsökningar inkl sjukförsäkringsavgiften samt rehab-insatser som
ska inrymmas inom ramen för anslaget för löneökningar 2005 och att
lämna förslag till eventuella omdisponeringar.
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I detta sammanhang upplyser ekonomidirektören utskottet om att
reavinsten från försäljningen av äldreboendena eventuellt kan användas
för att hantera den uteblivna anläggningsflytten inom kultur- och
fritidsnämnden.
––––
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Dnr 123/05 289

§ 60

Fastighetsnämndens slutredovisning av sex
byggprojekt

Beslut
Finansutskottet beslutar
att

godkänna slutredovisningen; samt

att

överskottet på 844 958 kronor återförs till kommunstyrelsens
anslag för investeringar i förvaltningsfastigheter.

Bakgrund
Fastighetsnämnden har i beslut från den 23 februari 2005, § 10,
hemställt om att finansutskottet godkänner slutredovisning av 6
byggprojekt samt att överskottet på 844 958 kronor återförs till
kommunstyrelsens anslag för investeringar i förvaltningsfastigheter.
Slutredovisningen omfattar följande byggprojekt; Stöde lokalkontor,
ombyggnad av träslöjd i Matfors skola, Västermalms skola hus A,
Åkersviksskolans produktionskök, Skönsbergs idrottshall samt
Ljustadalens bibliotek. Totalt har 54 190 000 kronor anvisats för
projekten och av detta har 53 345 042 kronor förbrukats.
Kommunstyrelsekontoret föreslår att slutredovisningen godkänns samt
att överskottet på 844 958 kronor återförs till kommunstyrelsens anslag
för investeringar i förvaltningsfastigheter. Regleringen mot kommunstyrelsens anslag görs i samband med överföring av övriga
investeringsanslag från 2004 till 2005 som sker inom ramen för arbetet
med kompletteringsbudgeten för 2005.
Överläggning
Utskottet diskuterar grunderna till det positiva resultatet och får
förklaringen att det bl. a. beror på bättre möjlighet att beräkna
oförutsedda utgifter.
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Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-03-04
• Fastighetskontorets skrivelse 2005-02-23 med bilagor
• Fastighetsnämndens protokoll 2005-02-23, § 10
––––
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Dnr 249/03 042

§ 61

Måltidsorganisationen i Sundsvall

Beslut
Finansutskottet konstaterar att en redovisning har överlämnats men
beslutar att följande kompletteringar ska göras:
att

en sammanställning av organisationsalternativens förrespektive nackdelar ska bifogas kommunstyrelsekontorets
redovisning,

att

ett förslag ska lämnas för hur måltidsservering kan ske på
måndagar,

att

kommunstyrelsekontoret och socialtjänsten ska redovisa hur
nämndens resursförstärkning för heltidstjänster kan användas
för att genomföra måltidspolicyn, samt

att

en merkostnaden av att servera två rätter istället för en ska
belysas.

Finansutskottet beslutar också
att

uttala att kylmatleveranser ska utgöra en inriktning i det
fortsatta arbetet med måltidsorganisationen.

Bakgrund
Den 16 juni 2003 fick kommunstyrelsen i uppdrag av kommunfullmäktige att utreda vilka effektiviseringar en samlad måltidsorganisation kan ge. Utredningen skulle också inventera serveringskökens utrustningsbehov och bemanningsförändring, samt belysa
varmhållningsproblemet i måltidspolicyn och ta fram förslag till ny
organisation.
En utredning gjord av CCCG, Care Catering Consultants Group AB
redovisades för finansutskottet den 16 juni 2004 och remitterades
därefter till berörda parter.
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Den 31 augusti 2004, § 216, i samband med finansutskottets
behandling av remissvaren beslutade utskottet att uppdra till
kommunstyrelsekontoret att fortsätta utredningen och belysa hur
måltidsorganisationen bör utformas om personalsammanläggning sker,
respektive om personalsammanläggning inte sker. I uppdraget ingick
också att redovisa för- och nackdelar med respektive organisationsform, samt att redovisa om tilldelningen av Wärnersson-medel kan
komma att påverkas av en organisationsförändring.
Till dagens sammanträde överlämnar kommunstyrelsekontoret sin
redovisning på finansutskottets uppdrag den 31 augusti 2004.
Muntliga rapporter om utredningsläget har även lämnats på finansutskottets sammanträde den 14 december 2004, § 336, samt den 8
februari 2005, § 41.
Överläggning
Ekonomen föredrar ärendet. Han informerar utskottet om att han, inför
sammanträdet idag, fått signaler från Sveriges kommuner och landsting
att kommunens tilldelning av Wärnerssonmedel inte påverkas av hur
kommunen organiserar sin måltidsproduktion. Detta skulle i så fall
innebära att en samlad måltidsorganisation inte medför att kommunen
förlorar 13 mkr i minskat statsbidrag.
Utskottet konstaterar att en skriftlig fråga bör ställas till utbildningsdepartementet om huruvida kommunens måltidsorganisation påverkar
tilldelningen av statsbidrag innan kommunen fattar beslut i frågan.
Därutöver diskuterar utskottet den redovisning som har överlämnats.
Utskottet framför att en sammanfattning över fördelar respektive
nackdelar med de två organisationsalternativen ska tillfogas
kommunstyrelsekontorets redovisning.
Med anledning av att kylmat tillagad på fredagar inte kan levereras på
måndagar vill utskottet även få belyst hur måltidsservering kan ske på
måndagar samt ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenser av
detta förslag.
Utskottet diskuterar också att måltidspolicyn egentligen skulle ha
belysts i redovisningen. Detta har dock ej gjorts därför vill utskottet att
socialnämnden ska redovisa hur nämndens resursförstärkning för
heltidstjänster kan användas för att genomföra måltidspolicyn.
Kommunstyrelsekontoret har också att redovisa merkostnaden av att
servera två rätter istället för en.
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Finansutskottet konstaterar att frågan om måltidsorganisationen ska
behandlas i utskottet igen. Vid det tillfället ska representanter från barnoch utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och Sundsvalls kök
närvara för att kunna svara på frågor, därmed ska ärendet inte
ytterligare remitteras till berörda instanser. Kommunstyrelsekontoret
har att framlägga sin förvaltningsskrivelse till ett sammanträde därefter.
Avslutningsvis uttalar finansutskottet att kylmatsleverans ska utgöra en
inriktning i det fortsatta arbete med måltidsorganisationen.
Beslutsunderlag
• Skrivelse från kommunal sektion 7 2005-02-21 utdelas
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-03-03 med bilaga 1
• Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse 2005-02-23
• Fastighetskontorets skrivelse 2005-02-23 med bilaga 1-4
• Kommunal Västernorrlands skrivelse 2005-02-22
––––
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Dnr 124/05 253

§ 62

Överlåtelse av område av fastigheten Sköns
Prästbord 1:36

Beslut
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
att

bemyndiga stadsbyggnadsnämnden att överlåta ett område om
9 300 m2 av fastigheten Sköns Prästbord 1:36 till IKEA
Fastigheter AB, Box 640, 251 06 Helsingborg, (556064-2174),
för 2 790 000 kronor på de villkor som anges i upprättat
köpeavtal; samt

att

anvisa fastighetsnämndens investeringsbudget ett anslag på
2 790 000 kronor för delfinansiering av de väginvesteringar
som kommunen tillsammans med Vägverket kommer att
genomföra för att förbättra trafikmiljön i Birstaområdet.

Bakgrund
Stadsbyggnadsnämnden föreslår att ett område om 9 300 m2 av Sköns
Prästbord 1:36 säljs till IKEA Fastigheter AB (556064-2174).
Kommunstyrelsekontoret föreslår att den realisationsvinst som uppstår
vid försäljningen bör redovisas som en sådan i kommunens
resultaträkning. Motsvarande belopp kan sedan anvisas till
fastighetsnämndens investeringsbudget för gator och vägar.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-03-01 med köpeavtal och
karta
––––
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Dnr 125/05 559

§ 63

Projekt Sanering grundvatten - Oljehamnen

Beslut
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att

godkänna förslag till avtal med Nordepot AB, OK-Q8 AB,
Preem Rafinaderi AB och Svenska Statoil AB om bl.a.
fördelning av fasta och rörliga kostnader för sanering inom
oljehamnen;

att

godkänna förslag till avtal med totalentreprenören Däldehög
Miljö AB rörande bl.a. ansvarsfrågor vid entreprenadens
genomförande;

att

godkänna förslag till avtal med SWECO VIAK AB rörande den
kontroll som inte omfattas av totalentreprenörens åtaganden;
samt

att

finansiering av Projekt Sanering grundvatten - Oljehamnen får
ske i kompletteringsbudgeten för 2005.

Bakgrund
Inom Sundsvalls kommun tillhörig mark på Vindskärsudde finns en
anlagd oljehamn för in- och utförsel samt lagring av oljeprodukter.
Genom ett avtal har kommunen upplåtit bl.a. oljehamnen till Sundsvalls
Hamn AB för bedrivande av hamnverksamhet. Detta bolag ägs till
huvudsaklig del av kommunen och SCA. Genom särskilda arrendeavtal
bedriver vissa oljebolag verksamhet inom fastigheten. Dessa är
Norddepot AB, OK-Q8 AB, Preem Raffinaderi AB (ingen
depåverksamhet i dagsläget) och Svenska Statoil AB.
I samband med miljötekniska markundersökningar inom OK-Q8:s
oljedepå under 1997 påträffades fri fas av olja på grundvattenytan.
Utifrån resultaten från dessa undersökningar har verksamhetsutövarna
tagit initiativ till gemensamma kartläggningar av föroreningssituationen
inom hela oljehamnen. I samråd med miljökontoret har verksamhetsutövarna arbetat för en lösning innebärande att en storskalig sanering
genomförs.
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Efter en juridisk granskning av ärendet har bedömningen gjorts att
ansvariga för saneringen är Sundsvalls kommun samt de verksamma
oljebolagen. Sundsvalls Hamn AB har dock påtagit sig rollen som
samordnare för genomförande av projektet ifråga.
Överläggning
Utskottet diskuterar om projektet omfattar minneslunden samt
innebörden av begreppet olja i fri fas på grundvattenytan.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-02-21 med
”Principöverenskommelse” och ”Avtal”
––––
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Dnr 600/04 308

§ 64

Yttrande över ansökan från Tribe Hotel
Management AB, avseende First Hotel
Strand, om tillstånd till allmän
kameraövervakning - återremiss

Beslut
Finansutskottet beslutar

Ordförandens sign

Justerandes sign

att

tillstyrka ansökan om tillstånd till installation för
kameraövervakning vid nödutgång Strandgatan;

att

tillstyrka ansökan om inspelningsrätt vid nödutgång
Strandgatan;

att

tillstyrka ansökan om tillstånd till installation för
kameraövervakning vid entréerna Kyrkogatan och Strandgatan
beträffande övervakning. Som villkor för tillståndet bör anges
att
- upptagningsområdet endast får omfatta den person som
befinner sig omedelbart utanför dörren där porttelefonen
är installerad;

att

avstyrka ansökan för inspelningsrätt vid entréerna Kyrkogatan
och Strandgatan;

att

tillstyrka ansökan för kameraövervakning vid
personalentré/varumottagning Rådhusgatan. Som villkor för
tillståndet bör anges att
- upptagningsområdet endast får omfatta den person som
befinner sig omedelbart utanför dörren där porttelefonen
är installerad;

att

avstyrka ansökan för inspelningsrätt vid
personalentré/varumottagning Rådhusgatan.
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Bakgrund
Länsstyrelsen har till Sundsvalls kommun översänt ansökan från Tribe
Hotel Management AB (556506-7757) för att ge kommunen tillfälle att
yttra sig över ansökan. Av länsstyrelsens skrivelse framgår att
kommunen i första hand ska redovisa lokala synpunkter på risken för
integritetsintrång vid kameraövervakning på platsen.
Finansutskottet behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 22
februari 2005, § 52, och beslutade då att återremittera ärendet till
kommunstyrelsekontoret för att få belyst grunderna för inspelningsrätt.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-01-27, reviderad
2005-03-02
• Finansutskottets protokoll 2005-02-22, § 52
––––
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Dnr 579/04 100

§ 65

Yttrande över betänkandet ”För oss
tillsammans, Om utbildning och
utvecklingsstörning” SOU 2004:98

Beslut
Finansutskottet beslutar
att

återremittera ärendet till kommunstyrelsekontoret för att
revidera yttrandet i enlighet med dagens diskussion, och för att
få belyst hur många undervisningstimmar särskolans elever har,
samt

att

ärendet åter ska behandlas på finansutskottets sammanträde den
29 mars 2005.

Bakgrund
Under våren 2002 tillsattes på regeringens uppdrag en kommitté med
uppdrag att se över utbildning för barn, ungdomar och vuxna med
utvecklingsstörning. Kommittén har antagit namnet Carlbeckkommittén. Kommittén har nu lämnat ett slutbetänkande benämnt ”För
oss tillsammans - Om utbildning och utvecklingsstörning” och
utbildningsdepartementet har berett Sundsvalls kommun tillfälle att
senast den 18 april 2005 avge yttrande.
Kommunstyrelsekontoret har överlämnat ett förslag till yttrande som
beretts tillsammans med barn- och utbildningsnämnden och
förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration.
Överläggning
Utskottet enas om att återremittera ärendet till kommunstyrelsekontoret
för revideringar. Dels vill utskottet få ett förtydligande i yttrandet
avseende punkt 7 som berör Grundsärskola, (s. 4 i yttrandet). Utskottet
vill att innebörden av gränsdragningsproblematiken mellan de två
nuvarande inriktningarna ska förtydligas. Dels ska en redaktionell
ändring göras i punkt 10 som berör Vuxenutbildning, (s. 5 i yttrandet).
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Därutöver enas utskottet om att följande tillägg avseende tjänstgöring i
offentlig sektor ska skrivas in i stycke 10 om Vuxenutbildning (s. 5 i
yttrandet):
”Detta har uppmärksammats och sedan några år pågår ett aktivt
arbete för att fler utvecklingsstörda ska ha daglig sysselsättning inom
den offentliga sektor.”

Utskottet vill också få belyst hur många undervisningstimmar
särskolans elever får. Detta med anledning av den hänvisning som görs
i yttrandet till Komrevs undersökning om att särskolans elever har för
få undervisningstimmar.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-03-02
• Yttrande från barn- och utbildningskontoret 2005-02-01, reviderat
2005-03-02
––––
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Dnr 80/05 619

§ 66

Förslag till skolplan för vuxenutbildningen i
Sundsvall

Beslut
Finansutskottet beslutar
att

utan eget förslag överlämna ärendet till kommunstyrelsen.

Bakgrund
Enligt skollagen ska det i alla kommuner finnas en av fullmäktige
antagen skolplan som visar hur kommunens skolväsende ska gestaltas
och utvecklas. Kommunfullmäktige antog i maj 2004 (dnr 409/03 619)
en skolplan för Sundsvalls kommuns skolor inom barn- och
utbildningsnämndens område. Nämnden för arbetsmarknad,
vuxenutbildning och integration har i december 2004 beslutat om
förslag till skolplan för vuxenutbildningen som överlämnats till
kommunfullmäktige.
I förslaget står att vuxenutbildningen ska vara efterfrågestyrd utifrån
behov hos individ och samhälle samt att samverkan med olika aktörer
är viktig för att kunna bidra till tillväxt. Kommunstyrelsekontoret ser en
stark koppling mellan skolplanen för vuxenutbildning och
utvecklingsplanen för tillväxt och arbete där målen är att höja
utbildningsnivån och öka sysselsättningen. Kommunstyrelsekontoret
föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta
förslag till skolplan för vuxenutbildningen i Sundsvall.
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Överläggning
Magnus Sjödin (m) framför att oppositionens yrkande som framlades
vid ärendets behandling i nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning
och integration kvarstår.
Men då det efter en diskussion i utskottet råder oklarheter kring
yrkandets formulering enas utskottet om att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen utan eget förslag.
Oppositionen har således att vid kommunstyrelsens behandling av
ärendet framlägga ett yrkande.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-02-24
• Arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations skrivelse
2005-02-04
• Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations
protokoll 2004-12-09, § 108 med skrivelse 2004-11-15
––––
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Dnr 509/01 030

§ 67

Anmälan med anledning av
kommunfullmäktiges beslut om svar på
motion (kd) om forum för stöd till familjen

Beslut
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
att

återrapporteringen av familjecentralens arbete flyttas fram till
dess att den bedrivit verksamhet i 12 månader.

Bakgrund
Den 27 maj 2002 beslutade kommunfullmäktige utifrån
Kristdemokraternas motion om forum för stöd till familjen;
att uttala det värdefulla i att en familjecentral bildas i Sundsvall i
samarbete med bl.a. Landstinget Västernorrland,
att en återrapportering skall göras till kommunfullmäktige senast våren
2004 med erfarenheter av arbetet,
att motionen skall anses besvarad

Arbetet med att starta en familjecentral i Ljustadalen har pågått sedan
beslutet fattades i kommunfullmäktige. Drivande i arbetet för
kommunens del har varit skoldistrikschefen i Alnö Johannedals
skoldistrikt. I syfte att uppnå samverkan mellan de yrkeskategorier med
olika huvudmän som skall flytta samman och samordna sin verksamhet
har en gemensam projektbeskrivning tagits fram med stöd av kommunstyrelsekontoret och avdelningen Folkhälsa och forskning vid
Landstinget Västernorrland.
Men med anledning av att verksamhetens start har dröjt hemställer
kommunstyrelsekontoret att kommunfullmäktiges beslut om
återrapportering skjuts fram till dess att verksamheten har bedrivits i
tolv månader.
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Överläggning
Hans Brynielsson (kd) förklarar att han är positiv till den lägesrapport
som har lämnats och är nöjd med att återrapportering sker då
verksamheten har varit igång i ett år. Han förklarar också att han är
positiv till att familjecentralens arbete inriktas till åldrarna 0-16 år och
inte har begränsats till åldrarna 0-6 år.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-02-18
• Kommunfullmäktiges protokoll 2002-05-27, § 607
• Projektplan för bildande av familjecentral i Ljustadalen, 2004
––––
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Dnr 126/05 602

§ 68

Lokalförsörjningsplan

Beslut
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
att

Lidens skola ska behålla sin nuvarande omfattning och
inrymma även förskoleverksamheten samt att en uppföljning
ska göras om 4 år;

att

Anundgårds skola blir kvar med sin nuvarande omfattning F-6
samt att en uppföljning ska göras om 4 år; samt

att

barn- och utbildningsnämnden gör en fortsatt utredning för
övriga skollokaler.

Bakgrund
Barn- och utbildningsnämnden har den 26 januari 2005, § 3, föreslagit
kommunfullmäktige besluta;
att Lidens skola ska behålla sin nuvarande omfattning och
inrymma även förskoleverksamheten, samt att en
uppföljning ska göras om 4 år (kostnadsbesparing: 1,2
Mkr),
att Anundgårds skola blir kvar med sin nuvarande
omfattning F-6 samt att en uppföljning ska göras om 4 år
(kostnadsbesparing: 0 kr),
att för övriga skollokaler göra en fortsatt utredning.
Att frågan om fortsatt drift av Lidens och Anundgårds skola
förs upp till kommunfullmäktige för ställningstagande beror på
att barn- och utbildningsnämndens ordförande muntligen
framfört till kommunfullmäktige att fullmäktige kommer att
behandla barn- och utbildningsnämndens lokalförsörjningsplan
för grundskolan.
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Kommunstyrelsen beslutade i budgetdirektiven för 2006 års
budget att avsätta 2 mkr till barn- och utbildningsnämndens
förfogande för att bättre klara de fördyringar som de fristående
skolorna medfört och som man annars tvingats spara på de
kommunala skolorna (se kommunstyrelsens protokoll §
27/2005, dnr 67/05 041). Kommunfullmäktige föreslås bifalla
att Lidens skola ska behålla sin nuvarande omfattning och
inrymma även förskoleverksamheten, att Anundgårds skolor
blir kvar i sin nuvarande omfattning, samt att en uppföljning
görs om fyra år. Kommunfullmäktige föreslås också bifalla att
en fortsatt utredning görs för övriga skollokaler.
Kommunstyrelsekontoret gör också den bedömningen att det är
barn- och utbildningsnämnden som ska svara för att uppföljningen av Lidens och Anundgårds skola görs om fyra år.
Nämnden ska i denna uppföljning samråda med andra
förvaltningar för att få ett helhetsperspektiv på landsbygdsutvecklingen. Detta eftersom en skolnedläggning kan påverka
hela det intilliggande samhället och därmed andra nämnders
verksamhetsområden. Dessa sidokonsekvenser har bl. a. belysts
i kommunstyrelsekontorets utredning 2004-12-04 (dnr 492/04
108).
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-03-08
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2005-01-26, § 3 med
skrivelse 2004-12-30
• Barn- och utbildningskontorets skrivelse 2005-12-30 om Liden och
Anundgårds skola
––––
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Kännedomsärenden

Beslut
Finansutskottet beslutar
att

notera kommunjuristens information och att lägga kännedomsärendena till handlingarna.

Bakgrund
Nedanstående ärenden överlämnas för kännedom.
Kommunjuristen informerar också om länsstyrelsens beslut den 9 mars
2005 om tillstånd till allmän kameraövervakning hos ByggMax Sverige
AB, butiken vid Lärlingsvägen 6 i Birsta, Sundsvalls kommun, Detta
med anledning av att finansutskottet behandlade ärendet vid
sammanträdet den 25 januari 2005 (se även dnr 558/04 308).
SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTINGS CIRKULÄR
• 2005:3 Arbetsmarknadspolitiska insatsen – Prova på Platser
• 2005:10 Frysta statliga bredbandsmedel under år 2005
NORRLANDSFÖRBUNDET
• Inbjudan till konferens om ”Statens reträtt från landsbygden –
konsekvenser och alternativ?” fredagen den 18 mars 2005 kl 10.0015.30 i Sundsvalls Konferenscenter, Esplanaden 29.
STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR
• Lägesrapport från 24-timmarsdelegationen 2005-02-08
• Landsbygdskommittén inbjuder till rådslag om strategi för den
framtida landsbygdspolitiken på nedanstående datum och platser:
o 4 mars i Karlstad
o 9 mars i Östersund
o 10 mars i Västerås
o 11 mars i Lund
o 16 mars i Gällivare
o 18 mars i Lycksele
o 22 mars i Emmaboda
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o 7 april i Trollhättan
SABO OCH SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING
• Inbjudan till sex konferenser under våren 2005 om ”Kvarboende +
tillgänglighet = god ekonomi?” på nedanstående datum och platser:
o 12 april i Göteborg
o 13 april i Helsingborg
o 19 april i Sundsvall
o 21 april i Umeå
o 26 april i Karlstad
o 29 april i Stockholm
PITEÅ KOMMUN OCH SVERIGES KOMMUNER OCH
LANDSTING, UNGDOMS-STYRELSEN OCH
KOMMUNFÖRBUNDET I NORRBOTTEN
• Inbjudan till kurs/konferens om ”Kan ditt ledarskap stimulera ungas
engagemang och initiativ?” den 6-7 april 2005
KRISBEREDSKAPSMYNDIGHETEN, RÄDDNINGSVERKET OCH
SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING
• Ny skrift om säkerhetsarbetet i kommuner och landsting ”Medvind
i säkerhetsarbetet” (Dnr 1/05 167)
RÄDDNINGSVERKET
• Inbjudan till nordisk ”Säker och trygg konferens” den 9-11
november 2005 i Karlstad
• Skrivelse 2005-03-03 om äldres säkerhet och trygghet. En
möjlighet att söka medel från ”Kompetensstegen – en möjlighet att
spara liv och pengar” (Dnr 115/05 060)
INTEGRATIONSVERKET
• Inbjudan till konferens om ”Mångfald för hållbar utveckling. Hur
kan kommunerna bli förebilder?” den 12 april 2005
EUROservice
• Inbjudan till kurs om ”Checklista för krishantering” den 19 april
2005
Konferensstaden Sundsvall inbjuder till en seminariedag om ”Tillväxt”
den 14 april 2005
Sundsvalls kommuns kommunala författningssamling om ”Ordning för
inkallande av ersättare till tjänstgöring i nämnder, beredningar,
avdelningar och andra organ i Sundsvalls kommun” (02-15)
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Länsstyrelsens beslut den 9 mars 2005 om tillstånd till allmän
kameraövervakning hos ByggMax Sverige AB, butiken vid
Lärlingsvägen 6 i Birsta, Sundsvalls kommun (Dnr 558/04 308)
––––
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