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Tid
Plats
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Kommunstyrelsens sessionssal
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v
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c
kd
mp

Christer Berglund
Lars-Erik Nyberg
Anita Bdioui
Leif Nilsson
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Lars Persson
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Habib Effati
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K Lennart Andersson
Bodil Hansson
João Pinheiro
Agneta Eng
Eva Lohman
Mats Mehlin
Ingrid Möller

Övriga

Peter Gavelin
Åke Svensson
Eric Carlsson

tjänstgörande ordförande
tjänstgörande ersättare

ej § 20-21
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kommundirektör
stadsjurist, sekreterare
ekonomidirektör
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Protokollet omfattar §§ 18–45

Justeras

Christer Berglund
Ordförande

Åke Svensson
Sekreterare

Lars Hillerström
Justerare
Tillkännagivande av justering av detta protokoll har anslagits på
kommunens anslagstavla 2006-02-15 betygar

Åke Svensson
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Justering m.m.
Att jämte ordföranden Christer Berglund justera dagens protokoll utses
Lars Hillerström med Anita Bdioui som ersättare.
Kommunstyrelsen beslutar att Johan Glas, praktikant från Höglundaskolan, får vara närvarande under sammanträdet.
Ärende 44 behandlades direkt efter ärende 37.
––––
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Aktuellt från kommunstyrelsekontoret

Kommundirektören informerar om:
Sundsvallsregionen – vision och målbild

o Sundsvallsregionen – Norrlands största arbetsmarknad
Hudiksvalls kommun, Härnösands kommun, Nordanstigs
kommun, Sundsvalls kommun, Timrå kommun och Ånge
kommun samarbetar för
• Starkare tillväxt
• Gemensam arbets-, utbildnings- och boenderegion
• Samsyn på behovet av utbyggd infrastruktur för
kommunikationer
o Regionmöte – den 2 februari 2006
• Vision
• Fem vägar till framgång
• Målbild för trafikering och infrastruktur
Inlägg görs i denna del av Lars Persson (fp) och Christer Berglund
(s).
Tunadalshamnen/Korsta/Kombiterminal – bullerskydd m.m.

Golfbanan på Alnö
Stadsjuristen redogör för regeringens beslut den 26 januari 2006
avseende det överklagade kommunfullmäktigebeslutet om
detaljplan för delar av fastigheterna Alnö-Näset 1:62 och 1:111.
Inlägg görs i denna del av Lars Persson (fp), Christer Berglund (s)
och K Lennart Andersson (s).
Revision av kommunstyrelsens uppsiktsplikt
Uppdraget pågår och skriftlig rapport kommer om någon månad.
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Mål och resursplan 2007
• Möte den 17 februari 2006 med nämndsordföranden,
oppositionsföreträdare m.fl.
• Möte den 24 februari 2006 med kommunstyrelsekontorets
anställda
Friskvård inom kommunstyrelsekontoret
Kommentarer lämnas i denna del av Leif Nilsson (s), Lars Persson
(fp) och Kim G Ottosson (v).
––––
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Dnr 32/06 040

§ 19

Partiernas förslag till direktiv för mål och
resursplan för 2007 med plan för 2008-2009

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag
att

planeringsförutsättningarna samt mallen för Mål och resursplan för 2007 med plan för 2008-2009 och verksamheternas
fördelning på huvudprocesser skall utgöra en grund för nämndernas fortsatta arbete.

Kommunstyrelsen beslutar dessutom
att

bordlägga den del av ärendet som avser partiernas direktiv för
mål och resursplan för 2007 med plan för 2008-2009 till ett
extra sammanträde den 27 februari 2006 klockan 12.30, och

att

uppdra åt finansutskottet att diskutera arbetsformer inom
kommunstyrelsen.

Bakgrund
På finansutskottets sammanträde den 24 januari 2006, § 2, presenterade
kommunstyrelsekontoret planeringsförutsättningar för Mål och resursplan 2007-2009.
Till finansutskottets sammanträde den 7 februari 2006 har partierna att
lägga fram sina förslag till budgetdirektiv.
Överläggning
Ur finansutskottets protokoll 2006-02-07:
Magnus Sjödin (m) framför att oppositionen återkommer i kommunstyrelsen med sitt förslag till budgetdirektiv.
Ordföranden går därefter igenom majoritetens förslag till budgetdirektiv och konstaterar att förslaget ska överlämnas till kommunstyrelsen för behandling.
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Därefter går ekonomidirektören igenom mallen för hur nämndernas
förslag till Mål och resursplan för 2007 med plan för 2008-2009 ska
upprättas. Han nämner att förändringen mot tidigare år är att nämndernas verksamheter ska fördelas efter de fem huvudprocesserna. Även
strukturen över hur verksamheterna fördelas på de olika huvudprocesserna kommenteras.
Finansutskottet har inga invändningar mot mallen, eller den verksamhetsuppdelning som görs. Utskottet konstaterar att mallen och planeringsförutsättningarna, (vilka behandlades av utskottet den 24 januari
2006) ska överlämnas till kommunstyrelsen med rekommendation att
de ska utgöra en grund för nämndernas fortsatta arbete.
Kommunstyrelsen
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 13 februari 2006 yrkar Martin
Johansson (s) att frågan om budgetdirektiv bordläggs och behandlas på
ett extra kommunstyrelsesammanträde och att frågan om planeringsförutsättningar m.m. bifalls enligt finansutskottet förslag. Han yrkar
därtill att finansutskottet ges uppdraget att diskutera arbetsformer inom
kommunstyrelsen. Han motiverar sina yrkande med att majoriteten
först klockan 13.40, dvs. 20 minuter innan sammanträdets början, fått
oppositionens förslag till budgetdirektiv.
Inlägg görs av Reinhold Hellgren (c) och Lena Österlund (s).
Efter diskussion beslutar kommunstyrelsen att bordlägga den del av
ärendet som avser partiernas budgetdirektiv och att kalla in ett extra
sammanträde den 27 februari 2006 klockan 12.30. Kommunstyrelsen
beslutar därefter att bifalla finansutskottets att-sats om planeringsförutsättningar och Martin Johanssons tilläggsyrkande.
Beslutsunderlag
• Allians för Sundsvall, Politiska direktiv för mål- och resursplan
2007, 2006-02-13 (e-postversion utdelad)
• Finansutskottets protokoll 2006-02-07, § 11
• Politiska direktiv från socialdemokraterna och vänsterpartiet för
mål och resursplan för 2007 med plan för 2008-2009,
ankomststämplad 2006-02-07
• Mål och resursplan för 2007 med plan för 2008-2009,
PM 2006-02-07
• Mall för Mål och resursplan för 2007 med plan för 2008-2009 och
verksamheternas fördelning på huvudprocesser, 2006-02-07
––––
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Dnr 90/06 043

§ 20

Information om bokslut 2005

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

notera informationen.

Överläggning
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 13 februari 2006 informerar
ekonomidirektören kort om 2005 års bokslut. Han uppger att
kommunen visar ett positivt resultat på cirka 64 Mkr och att en
bokslutskommitté skall behandlas av finansutskottet den 21 februari
2006.
––––

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2006-02-13

9

Dnr 37/05 042

§ 21

Kommunstyrelsekontorets internkontroll år
2005

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag
att

lägga granskningsrapporten till handlingarna.

Bakgrund
Enligt kommunstyrelsens fastställda revisionsplan har redovisningskontroll utförts i syfte att säkerställa förvaltningens inköps- och attestbehörighet. Mer noggrann kontroll har utförts inom:
•
•
•

Personalavdelningen
Kommunhälsan och
Lön och pension

Kontroll har också utförts av 200 slumpmässigt utvalda verifikationer.
Granskningen visar, liksom tidigare år, att rutiner och avstämningar
generellt sett är tillfredställande inom förvaltningen. I år har brister
konstaterats inom personalavdelningen avseende upphandlingsprocessen när uppdragsersättning överstiger fem basbelopp.
Årets administrativa kontroll avser förvaltningens dokumentation av
måldokument, policys och andra styrdokument. Kommunstyrelsekontoret har i avvaktan på framtida förändringar valt utgå från fyra
övergripande mål på kommunkoncernnivå inom områdena ekonomi,
personal, kommunalservice samt kommunens utveckling.
Kommunrevisionen har i granskningsrapport under hösten 2005
rekommenderat Sundsvalls kommun att se över verksamhetsmålen.
Verksamhetsmålen skall även utvärderas i kommande årsredovisningar
och delårsrapporter. Därför är det viktigt att målen är uppföljningsbara.
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I dagsläget uppfyller målen inte kraven på att vara nog tydliga och
mätbara på avdelnings- och enhetsnivå. Resultat från de kommunövergripande utvecklingsprojekten budgetprocess samt översyn av kommunala styrdokument kommer troligtvis att förändra formuleringen av
kontorets verksamhetsmål.
Kontoret har även utfört ett antal granskningar utanför fastställd plan.
Bland dessa kan nämnas:
•
•
•

Uppföljning av reglemente för betalkort
Uppföljning av arbetsmiljöåtgärder samt
Kvalitetsprojekt diarieföring inom kommunstyrelsekontoret

Beslutsunderlag
• Finansutskottets protokoll 2006-01-24, § 6
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-12-05
––––
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Dnr 88/06 042

§ 22

Utbildning om intern kontroll

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

ledamöterna i kommunens nämnder och styrelser deltar vid det
utbildningstillfället som ges förmiddagen den 18 maj 2006.

Bakgrund
Under maj och juni 2006 anordnar kommunstyrelsekontoret tillsammans med Öhrlings PricewaterhouseCoopers en utbildning om
Intern Kontroll, vilken riktar sig till ledamöter i kommunens nämnder
och styrelser.
Utbildningen går bland annat igenom begreppet intern kontroll, roller
och ansvar samt beskrivning av den så kallade COSO-modellen. Under
utbildningstillfället ges också möjlighet att diskutera hur internkontrollen inom det egna ansvarsområdet kan utformas.
Utbildningskostnaden är 5 500 kronor per nämnd.
Överläggning
Kommunstyrelsen finner att förmiddagen den 18 maj 2006 är lämplig
tid för ledamöterna att delta i utbildningen samt att anmälan skall ske
till sekreteraren.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-02-06
––––
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Dnr 16/06 107

§ 23

Finansiering av Investera i Sundsvall och
Åkroken Science Park

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

uppdra till kommunstyrelsekontoret att framlägga förslag på hur
kommunens finansiering till Investera i Sundsvall och Åkroken
Science Park kan ske inom ram för kommunstyrelsekontoret och
för kommungemensam verksamhet.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Justerandes signatur

att

under perioden 2007-2010 öka det årliga bidraget till Investera i
Sundsvall och Åkroken Science Park med 4,0 mkr och att ge
kommunstyrelsen i uppdrag att fördela dessa medel mellan de
två organisationerna,

att

4,0 mkr inarbetas i budget för 2007-2010 och tillförs anslaget för
näringslivsverksamhet samt marknadsföring och turism,

att

ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta upp diskussioner med
övriga medlemmar i Investera och Åkroken om att de ska öka
sina årliga bidrag för att upprätthålla nuvarande verksamhetsnivå,

att

Investera i Sundsvall och Åkroken Science Parks verksamheter
ska följas upp två gånger per år, samt

att

ge kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med de två
organisationerna utveckla deras resultatuppföljning.
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Bakgrund
Kommunstyrelsen har fått i uppdrag (kommunfullmäktige 2005-06-20,
§ 468) att utreda hur verksamheterna inom de två bolagen kan finansieras när EU-medlen tar slut.
Investera och Åkroken uppbär s.k. mål 1-finansiering för hela respektive en del av sin verksamhet fram t.o.m. den 30 juni 2007 respektive
den 31 december 2006. Därefter försvinner en stor del av finansiering
för de två verksamheterna.
Kommunstyrelsekontoret menar att kommunens näringslivsarbete
genom Investera och Åkroken har varit framgångsrikt, både vad gäller
resultat, engagemang från företag och övriga organisationer i Sundsvall
samt i förankringen på regional nivå.
Överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning den 13 februari 2006 yrkar
Christer Berglund med utgångspunkt från utvecklingsutskottets förslag
2006-01-31, § 9, att högst 5,0 mkr ändras till 4,0 mkr i två av attsatserna och att det till att-satsen om uppdraget att diskutera med övriga
medlemmar i Investera och Åkroken om att de skall öka sina årliga
bidrag skall göras ett tillägg så att den avslutas:
… sina årliga bidrag för att upprätthålla nuvarande verksamhetsnivå.
Magnus Sjödin (m) yrkar att kommunstyrelsen bör förtydliga
utvecklingsutskottets förslag om uppdrag till kommunstyrelsekontoret
om kommunens finansiering till Investera i Sundsvall och Åkroken
Science Park och han anger att det kan ske på så sätt att det i beslutet
anges att uppdraget avser inom kommunstyrelsekontorets och den
kommungemensamma verksamhetens ram.
Reinhold Hellgren (c) och Lars Persson (fp) instämmer i Christer
Berglunds och Magnus Sjödins yrkanden.
Inlägg görs även av Martin Johansson (s) och Lena Österlund (s).
Kommunstyrelsen beslutar enligt framställda yrkanden.
Efter diskussion enas kommunstyrelsen om att det i protokollet skall
antecknas att kommunstyrelsen inte står bakom utvecklingsutskottets
resonemang om att andra aktörers medfinansiering skall avräknas från
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kommunens finansiering och att någon avräkning därför inte skall ske
vid en medfinansiering.
Beslutsunderlag
• Finansutskottets protokoll 2006-02-07, § 13
• Utvecklingsutskottets protokoll 2006-01-31, § 9
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-01-25
• Finansutskottets protokoll 2006-01-24, § 4
• Utvecklingsutskottets protokoll 2006-01-17, § 4
• Uppföljning av Investera i Sundsvall och Åkroken Science Park
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-01-09
––––
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Dnr 30/06 740

§ 24

Ansökan om kompletterande skattemedel till
Plusjobb 2006-2008

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag
att

att för år 2006 bevilja nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration ett anslag på 1 300 Tkr, samt

att

anslaget för 2006 finansieras ur arbetsgivardelegationens anslag
för personalkostnadsökningar 2006.

Kommunstyrelsen föreslår enligt finansutskottets förslag kommunfullmäktige besluta
att

i budgetprocessen för åren 2007 och 2008 inarbeta anslag för år
2007 med 2 500 Tkr och för år 2008 med 1 600 Tkr, samt

att

anslagen tillförs nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning
och integration.

Bakgrund
Riksdagen har som en del av insatserna inom det arbetsmarknadspolitiska området beslutat om en ny typ av arbetsmarknadspolitisk
åtgärd - Plusjobb.
Plusjobben har två syften:
- att erbjuda anställning inom offentlig sektor till långtidsarbetslösa. Förhoppningen är att Plusjobbsanställningen senare leder
till reguljärt arbete.
- att bidra till att förbättra servicen och höja kvaliteten i förhållande till medborgarna.
Arbetsförmedlingen i Sundsvall har tilldelats 193 platser, varav förmedlingen i ett första skede erbjudit Sundsvalls kommun 100 platser.
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Överläggning
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 13 februari 2006 görs inlägg
av Magnus Sjödin (m).
Beslutsunderlag
• Finansutskottets protokoll 2006-01-24, § 7
• FAVI:s och kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-01-09
––––
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Dnr 537/05 007

§ 25

Svar på revisionsrapport om tjänstebilar

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag
att

föreslå fastighetsnämnden att göra en översyn av fordonshanteringen och regler kring resor med bil, samt

att

som svar till Sundsvalls kommuns revisorer hänvisa till vad
som anförs i kommunstyrelsekontorets skrivelse.

Bakgrund
Revisionen har överlämnat en revisionsrapport i vilken de konstaterar
att det, trots ett direktionsbeslut, finns fordon som förvaltningarna
administrerar själva. Att beslut inte följs verkar bero på kostnadsbilden
som uppstår när fastighetskontoret administrerar fordonen. I övrigt
finns synpunkter på ansvarsfördelning kring fastighetskontorets
administration, korthantering s.k. bensinkort, regler för resor med bil,
samt informationen i anläggningsregistret.
Kommunstyrelsekontoret har berett ärendet.
Beslutsunderlag
• Finansutskottets protokoll 2006-02-07, § 21
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-01-19
• Skrivelse 2005-11-18 från Kommunrevisionen
• Revisionsrapport 2005-11-14 om granskning av den interna
kontrollen beträffande kommunens tjänstebilar
––––
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Dnr 463/05 145

§ 26

Ansökan om medfinansiering till Mål 1projektet Muddring av Sjöbodviken vid
Skatan

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

återremittera ärendet eftersom det inte finns någon miljökonsekvensbeskrivning bland handlingarna i ärendet; och

att

ärendet behandlas vid kommunstyrelsens extra sammanträde
den 27 februari 2006 klockan 12.30.

Bakgrund
Njurunda Skärgård Ekonomisk förening har till Sundsvalls kommun
inkommit med en skrivelse där de ansöker om totalt 600 tkr till ett projekt kallat ”Muddring av Sjöbodviken vid Skatan för förbättring av
livsmiljön och småbåttrafikens förutsättningar”. Projektets syfte är att
förbättra den maringeologiska infrastrukturen i den del av Njurunda
kusten för bättre vattenomsättning och för den båttrafik som är relaterad till besöksnäringen, till det småskaliga fisket samt till de närboende.
Målet är att fram till den 30 juni 2007 ha genomfört muddring i Sjöbodviken mellan Skatan och Björn samt inseglingsrännan till Sjöbodviken och genomföra en förstudie om att gräva en kanal mellan
Lubbanviken och Lassöviken.
Kommunstyrelsekontoret föreslår finansutskottet besluta att Njurunda
Skärgård Ekonomisk förening beviljas totalt 600 tkr för perioden 20062007 för att genomföra muddring i Sjöbodviken i Skatan.
Vidare föreslås att den del av bidraget som avser 2006, 250 tkr finansieras i kompletteringsbudgeten för 2006 samt att finansieringen av
återstående delen av bidraget på 350 tkr får ske genom inarbetande i
den pågående budgetprocessen för 2007⎯2009.
Slutligen föreslår kontoret att medel från Sundsvalls kommun villkoras
med att miljödomstolen ger sitt godkännande till projektet samt att
projektet beviljas mål 1-medel.
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Överläggning
Finansutskottet noterade vid sammanträdet den 7 februari 2006 att
ärendet skall behandlas av kommunstyrelsen då det rör kompletteringsbudgeten.
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 13 februari 2006 påtalar Lars
Hillerström (mp) att han saknar en miljökonsekvensbeskrivning i de
utskickade handlingarna och att han därför yrkar att ärendet
återremitteras. Reinhold Hellgren (c) instämmer i yrkandet.
Inlägg görs av Anita Bdioui (s) och K Lennart Andersson (s).
Kommunstyrelsen bestämmer att avvakta med ställningstagande i
ärendet för att bereda sekreteraren möjlighet att undersöka om en
miljökonsekvensbeskrivning finns bland handlingarna i ärendemappen.
När handläggningen av ärendet återupptas efter paus i sammanträdet
förklarar sekreteraren att det inte finns någon miljökonsekvensbeskrivning bland de handlingar som kommunen fått i ärendet.
Kommundirektören uppger därefter att han under pausen varit i kontakt
med en företrädare för projektet och att hon uppgett att det finns en
miljökonsekvensbeskrivning som bl.a. ingått i miljödomstolens beslutsunderlag och att handlingarna omgående kommer att skickas till
kommunen.
Lars Hillerström (mp) vidhåller yrkandet om återremiss.
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet och att kommunstyrelsen åter behandlar ärendet vid det extra sammanträdet som skall
hållas den 27 februari 2006.
Beslutsunderlag
• Finansutskottets protokoll 2006-02-07, § 18
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-01-23
• Ansökan från Njurunda Skärgård Ekonomiska förening 2005-10-25
med projektspecifikation
––––
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Dnr 17/06 106

§ 27

Överenskommelse om samarbete mellan
Sundsvalls kommun och Vägverket Region
Mitt

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt utvecklingsutskottets förslag
att

godkänna föreslagen överenskommelse om samarbete mellan
Sundsvalls kommun och Vägverket Region Mitt; samt

att

uppdra åt kommundirektören att för Sundsvalls kommuns
räkning underteckna denna överenskommelse.

Bakgrund
Kommunstyrelsekontoret har under 2005 tillsammans med Vägverket
Region Mitt arbetat fram ett förslag till samarbetsöverenskommelse
mellan Sundsvalls kommun och Vägverket. Syftet med överenskommelsen är att effektivisera och samordna parternas arbete för att nå
en hållbar samhällsutveckling inom vägtrafikområdet.
Ett förslag till överenskommelse mellan parterna har arbetats fram och
förankrats i förvaltningarna. I arbetet har representanter för fastighetskontoret, stadsbyggnadskontoret, miljökontoret och kommunstyrelsekontoret ingått. Huvuddokument reglerar omfattning och inriktning på
samarbetet. Till överenskommelsen kommer att finnas en bilaga avseende insatsområden och en bilaga som utgör handlingsplaner, som
årligen ska revideras.
Beslutsunderlag
• Utvecklingsutskottets protokoll 2006-01-17, § 5
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-12-21
• Överenskommelse om samarbete mellan Sundsvalls kommun och
Vägverket Region Mitt, med bilaga, 2006-01-09
––––
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Dnr 219/05 256

§ 28

Begäran från Neste LPG AB om ingående av
avtal med Sundsvalls kommun angående
upplåtelse av tomträtt avseende fastigheten
Korsta 8:11

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår enligt finansutskottets förslag kommunfullmäktige besluta
att

inte ingå avtal om upplåtelse av tomträtt avseende fastigheten
Korsta 8:11 med Neste LPG AB, 556254-2547; och

att

lämna Neste LPG AB:s begäran om förlängning av gällande
arrendeavtal utan åtgärd då rätten att besluta om arrendeupplåtelse för det aktuella markområdet tillkommer Sundsvalls
Hamn AB i enlighet med p. 9.1 i samarbets- och nyttjanderättsavtalet mellan Sundsvalls kommun och Sundsvalls Hamn AB.

Bakgrund
Kommunfullmäktige i Sundsvalls kommun beslutade den 28 november
2005, § 538, att till kommunstyrelsen återremittera ärende angående
begäran från Neste LPG AB (bolaget) om ingående av avtal med
Sundsvalls kommun angående upplåtelse av tomträtt avseende fastigheten Korsta 8:11. Grunden för beslutet var att kommunstyrelsen skall
undersöka om bolaget tidigare har framställt en begäran om upplåtelse
av tomträtt.
Överläggning
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 13 februari 2006 önskar
Reinhold Hellgren (c) att det i protokollet antecknas att partiet tycker
att det är beklagligt att Hamnstyrelsen inte har agerat i frågan om
tomträttsavtal.
Lars Persson (fp), Magnus Sjödin (m), Lars Hillerström (mp) och Hans
Brynielsson (kd) förklarar att de instämmer i det som anförs i protokollsanteckningen.
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag.
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Beslutsunderlag
• Finansutskottets protokoll 2006-01-24, § 9
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-01-16 med PM daterad
2005-12-29
• Kommunfullmäktiges protokoll 2005-11-28, § 538
• Utvecklingsutskottets protokoll 2005-10-18, § 144
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-10-25
• Avtal om anläggningsarrende daterat 1988-11-11
• Överenskommelse och servitutsavtal daterat 1988-11-11
• Neste LPG AB:s skrivelse 2005-10-21
• Neste LPG AB:s skrivelse 2005-05-11
––––
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Dnr 4/06 253

§ 29

Stadshuset – utvecklingsbolag och
överlåtelse

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
dels
att

att

tillskjuta 2 miljoner kronor som aktiekapital i bolaget och att
finansiera kapitalinsatsen genom disposition av 2 miljoner
kronor av likvida medel;

att

bolagets firma skall vara Stadshuset i Sundsvall AB;

att

ge kommunstyrelsen i uppdrag att ansvara för genomförandet
av bolagsbildningen;

att

styrelse m.m. för bolaget utses av kommunfullmäktige under
paragrafen Valärende; dels

dels
att

att

Justerandes signatur

kommunen bildar ett utvecklingsbolag i form av ett aktiebolag
för fastigheten Stadshuset 1;

bemyndiga fastighetsnämnden att, sedan utvecklingsbolaget
registrerats, överlåta fastigheten Stadshuset 1 till utvecklingsbolaget för en köpeskilling om 12,7 Mkr och att ingå erforderliga avtal i enlighet med vad som uttalas i kommunstyrelsekontorets skrivelse den 31 januari 2006;
utvecklingsbolaget bemyndigas uppta lån i kommunens internbank om 10,7 Mkr för fastighetsförvärvet;
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samt slutligen
sedan bolagsbildning och fastighetsöverlåtelse skett överlåta
att
91 % av aktierna i detta utvecklingsbolag till Fastighetsaktiebolaget Norrporten, 556458-6138, för det nominella värdet om
1 820 000 kr. Lånet om 10,7 Mkr löses av Fastighetsaktiebolaget Norrporten i samband med aktieöverlåtelsen;
att

en styrelseledamot och en suppleant i det gemensamma bolaget
utses av kommunfullmäktige under paragrafen Valärende.

Bakgrund
Stadshuset har en sammanlagd yta på knappt 5 500 m2 och kostar kommunen årligen netto ca 3,3 miljoner kr, varav kommunstyrelsen finansierar 2,55 miljoner kr av förlusten och fastighetsnämnden 0,75 miljoner kr per år.
Fastighetsnämnden beslutade den 3 december 2003 att fastighetskontoret skulle se över möjligheterna att endera sälja fastigheten eller
finna en samarbetspartner, allt i syfte att minska kommunens åtaganden och kostnader för fastigheten. Ytterligare en bidragande orsak till
att se över möjligheterna till försäljning eller partnerskap har varit den
kritik som finns att huset upplevs som "dött" eller snarare att det upplevs att det är låg aktivitet i densamma. Att renovera byggnaden för att
flytta in kommunal verksamhet har inte varit aktuellt.
Fastighetskontoret har haft kontakter med ett antal fastighetsägare i
Norrland för att diskutera ett eventuellt övertagande alternativt ett
framtida partnerskap. Intresse att reellt ingå i ett samarbete har dock
bara framkommit i kontakterna med Fastighetsaktiebolaget Norrporten.
Här bedömer Fastighetsaktiebolaget Norrporten det intressant att öka
de kommersiella ytorna runt torget och fastigheten ingår därmed som
en naturlig del av bolagets långsiktiga planer.
Ett antal lösningar har under år 2005 diskuterats med Norrporten där
allt ifrån en ren försäljning till ett delägarskap har penetrerats.
Överläggning
Habib Effati (v) framför vid kommunstyrelsens sammanträde den 13
februari 2006 att vänsterpartiet vill avvakta stadsvisionens arbete för att
se om det finns andra möjligheter och att partiet därför inte deltar i
beslutet.
Lars Persson (fp) yrkar bifall till finansutskottets förslag.
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Stadsjuristen påpekar att en att-sats om bolagets firma fallit bort i
finansutskottets protokoll.
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag kompletterat
med en att-sats om bolagets firma.
Protokollsanteckning
Lars Persson (fp) förklarar att han vill ha följande antecknat i
protokollet under rubriken Protokollsanteckning: Folkpartiet är
principiellt mycket tveksamma till att kommunal verksamhet drivs i
bolagsform. Av demokratiska och öppenhetsskäl är förvaltningsformen
att föredra. I detta specifika fall har dock den enda framkomliga vägen
varit att organisera verksamheten i ett aktiebolag, och därför yrkar vi
bifall till finansutskottets förslag.
Beslutsunderlag
• Finansutskottets protokoll 2006-02-07, § 20
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-01-31
• Fastighetsnämndens protokoll 2005-12-21, § 118
• Fastighetskontorets skrivelse 2005-11-25
––––
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Dnr 204/03 012

§ 30

Utvärdering och beskrivning av kommunens
projekt för att öka ungdomars inflytande i
Sundsvall

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår enligt utvecklingsutskottets förslag
kommunfullmäktige besluta
med godkännande lägga utvärdering och beskrivning som grund
för fortsatt arbete med ungdomars inflytande.

att

Bakgrund
Under perioden 2001-2005 bedrevs ett projekt med syfte att öka ungdomars inflytande i Sundsvall. Behovet av detta projekt hade växt fram
som en erfarenhet av flera tidigare initiativ inom området.
Projektets uppgift har varit att finna vilka vägar som kan fungera för att
ge ungdomar möjlighet till inflytande i Sundsvall. Arbetet har inneburit
bl.a.
-

-

Arbeta inom kommunens organisation genom att verka för att
kontakt med ungdomar bör vara en naturlig del i arbetet för
politiker och tjänstemän
Möta medlemmar i de politiska ungdomsförbunden
Genomföra ungdomsfullmäktige
Stödja ungdomsrådet i dess verksamhet
Låta ungdomar ge sin syn på aktuella frågor genom utställningar
Samla erfarenheter till grund för ett samlat program om ungdomars inflytande

Under arbetets gång har arbetet förändrats bl.a. genom att inriktningen
förskjutits från att verka inom kommunens organisation till att ha direkt
kontakt med ungdomar och andra organisationer.
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Redan från början följdes projektets arbete av en extern utvärderare,
docent Göran Bostedt. Utvärderingen har skett i form av att Göran
Bostedt kontinuerligt har följt projektets arbete och genom sina iakttagelser och reflexioner har kunnat påverka arbetets inriktning. Dessutom har Göran Bostedt gjort en sammanställning ”Ungdomars möjlighet till makt och inflytande i Sundsvalls kommun” som finns i bilaga.
Erfarenheterna av att låta ett utvecklingsprojekt följas av en extern utvärderare är goda och arbetssättet rekommenderas även till andra.
Beslutsunderlag
• Utvecklingsutskottets protokoll 2006-01-31, § 13
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-01-13
• Ungdomars möjlighet till makt och inflytande i Sundsvalls
kommun, 2005-10-10
––––
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Dnr 366/05 214

§ 31

Detaljplan för Granlo 3:412 och 3:415

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår enligt utvecklingsutskottets förslag (under
förutsättning av stadsbyggnadsnämndens godkännande) kommunfullmäktige besluta
att

antaga detaljplan för Granlo 3:412 och 3:415.

Bakgrund
Stadsbyggnadskontoret har 2005-08-31 upprättat och 2005-10-10 reviderat rubricerat förslag till detaljplan. Syftet med planen är att ge
Sundsvall Energi AB möjlighet att uppföra en hetvattentank i anslutning till befintlig värmecentral.
Planområdet är beläget på nordsluttningen av Norra Stadsberget, i anslutning till verksamhetsområde i Granloholm.
Överläggning
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 13 februari 2006 förklarar
stadsjuristen att kommunstyrelsekontoret har fått ett protokoll från
stadsbyggnadsnämndens sammanträde den 8 februari 2006 som inte är
justerat. Ett par ledamöter uppger att protokollet numera är justerat.
Beslutsunderlag
• Utvecklingsutskottets protokoll 2006-01-31, § 17
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-01-20
• Stadsbyggnadskontorets Detaljplan för Granlo 3:412 och 3:415,
2005-12-06
––––
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Dnr 342/05 214

§ 32

Detaljplan för Klinten, bostäder vid Norra
Bergets fot, Norrmalm 1:23 m.fl.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår enligt utvecklingsutskottets förslag
kommunfullmäktige besluta
att

antaga detaljplan för Klinten, Norrmalm 1:23 m.fl. fastigheter,
belägna vid Norra Bergets fot.

Bakgrund
Stadsbyggnadskontoret har 2005-03-07 upprättat och 2005-12-30 reviderat rubricerat förslag till detaljplan. Syftet med föreliggande förslag
till detaljplan är att kunna ge plats för centralt belägna bostäder, något
som är av betydelse för Sundsvalls utveckling. Klinten är belägen med
utsikt över stadsdalgången. Närheten till stadscentrum och Mittuniversitetet gör att nya bostäder kan bli attraktiva.
Beslutsunderlag
• Utvecklingsutskottets protokoll 2006-01-31, § 18
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-01-20
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2006-01-11, § 12
• Detaljplan för Klinten, 2005-12-27
• Planbeskrivning för Klinten, 2005-03-07, rev 2005-12-30
• Genomförandebeskrivning, 2005-03-07, rev 2005-12-30
• Samrådsredogörelse del 1 2005-03-07
• Samrådsredogörelse del 2 2005-05-09
• Utlåtande 2006-01-11
––––
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Dnr 18/06 251

§ 33

Exploateringsavtal och exploateringskalkyl
för Klinten, bostäder vid Norra Bergets fot,
Norrmalm 1:23 m.fl.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

godkänna upprättad exploateringskalkyl samt exploateringsavtal med exploatören PEAB Sverige AB, 556099-9202;

att

bemyndiga stadsbyggnadsnämnden att underteckna upprättat
exploateringsavtal;

att

anvisa stadsbyggnadsnämnden 5 177 000 kronor för att genomföra exploatering av Klinten, bostäder vid Norra Bergets fot,
Norrmalm 1.23 m.fl., i enlighet med föreliggande kalkyl; och

att

täcka anslaget med tomtlikvider och anslutningsavgifter enligt
VA-taxa; samt

att

bemyndiga stadsbyggnadsnämnden att försälja fastigheten
Norrmalm 1:23 samt tre mindre områden av fastigheten
Norrmalm 1:1 för femhundra kronor per m² bruttoarea
(m²BTA).

Bakgrund
Stadsbyggnadsnämnden har upprättat förslag till exploateringskalkyl
för Klinten, bostäder vid Norra Bergets fot, Norrmalm 1:23.
Exploateringskostnaderna beräknas totalt till 7 697 000 kronor. Kostnaderna beräknas att täckas av tomtlikvider och anslutningsavgifter.
Kommunens kostnader för exploateringen som inte finns budgeterade
sedan tidigare uppgår till 5 177 000 kronor.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2006-02-13

31

Kommunstyrelsekontoret föreslår att stadsbyggnadsnämnden anvisas
5 177 000 kronor för att genomföra exploateringen enligt upprättad
kalkyl och att anslaget täcks med tomtlikvider och anslutningsavgifter.
Överläggning
Stadsjuristen påpekar att kommunstyrelsens beslut utöver finansutskottets förslag även bör omfatta följande tre att-satser som ingår i
stadsbyggnadsnämndens förslag till beslut för kommunfullmäktige (attsatserna 1-2 och 4 i handlingarna på sid. 347 och 348):
att godkänna upprättad exploateringskalkyl samt exploateringsavtal med exploatören PEAB Sverige AB;
att bemyndiga stadsbyggnadsnämnden underteckna upprättat
exploateringsavtal;
att bemyndiga stadsbyggnadsnämnden försälja fastigheten
norrmalm 1:23 samt tre mindre områden av fastigheten Norrmalm
1:1 för femhundra kronor per m² bruttoarea (m²BTA).

Efter diskussion beslutar kommunstyrelsen enligt finansutskottets
förslag med tillägg av de tre att-satserna som ingår i stadsbyggnadsnämndens förslag.
Beslutsunderlag
• Finansutskottets protokoll 2006-02-07, § 23
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-01-23
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2006-01-12
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2006-01-11, § 13 med stadsbyggnadskontorets skrivelse 2006-01-04 samt bilaga 1 (exploateringskalkyl) och exploateringsavtal + bilaga A (karta)
––––
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Dnr 436/04 105

§ 34

Utredning kring scenkonsten och filmen –
gemensam organisation i Sundsvall

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar efter en mindre ändring enligt
finansutskottets förslag
att

ställa sig bakom den presenterade inriktningen på den fortsatta
utredningen;

att

kommunens kostnad på 350 Tkr, av utredningens totala kostnad
på 700 Tkr, finansieras i Kompletteringsbudgeten för 2006,
Nya ärenden;

att

ge kommundirektör Peter Gavelin i uppdrag att teckna överenskommelse med Landstinget i Västernorrland angående den
fortsatta utredningen rörande gemensam organisation för scenkonsten och filmen;

att

uppdra till kultur- och fritidsnämnden att utse kommunens
företrädare i styrgrupp för utredningen; samt

att

utse direktören för kultur- och fritidsförvaltningen Ulla Näsman
till kommunens representant i ledningsgruppen för utredningen,
men att till dess hon finns på plats uppdra till skoldirektör
Christin Strömberg att vara kommunens representant.

Bakgrund
Utifrån finansutskottets beslut den 21 juni 2005 angående gemensam
organisation för kulturinstitutionerna i Västernorrland har ett förslag till
överenskommelse kring ett utredningsuppdrag utarbetats. Överenskommelsen innefattar uppdragsformulering, tidsplan, organisation samt
fördelning av kostnader.
Överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning den 13 februari 2006 påpekar
Margareta Johansson (s) att Ulla Näsmans titel inte är kulturdirektör
utan direktör för kultur- och fritidsförvaltningen.
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Magnus Sjödin (m) påpekar att det i förvaltningsskrivelsen på något
ställe står ”ett gemensamt bolag” men att det egentligen skall stå ”en
gemensam organisation” (handlingarna sidan 361).
Lars Persson (fp) påpekar att det i rubriken för ärendet talas om
scenkonstbolag och att rubriken på ärendet därför bör ändras.
Kommunstyrelsen beslutar dels enligt finansutskottets förslag men med
den ändringen Margareta Johansson påtalat, dels att ärendets rubrik
skall ändras.
Beslutsunderlag
• Finansutskottets protokoll 2006-02-07, § 19
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-01-30
• Finansutskottets protokoll 2005-06-21, § 164
––––
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Dnr 302/05 030

§ 35

Svar på motion (v) om kommunala åtgärder
för att förhindra lönedumpning eller andra
försämrade arbetsvillkor vid upphandling

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår enligt finansutskottets förslag kommunfullmäktige besluta
att

avslå yrkandet om att kommunen i sina upphandlingar skriver
in ett direkt krav på att svenskt kollektivavtal ingår; men

att

rekommendera kommunens nämnder och styrelser att vid varje
större tjänsteupphandling pröva att kräva att leverantör och av
denne anlitad underleverantör omfattas av svenskt kollektivavtal eller motsvarande villkor.

Bakgrund
I juni 2005 lämnade Habib Effati (v) in ifrågavarande motion i vilken
yrkas att Sundsvalls kommun i sina upphandlingar skriver in ett direkt
krav på att svenskt kollektivavtal ingår.
Finansutskottet beslutade den 13 december 2005, § 331, att återremittera ärendet till kommunstyrelsekontoret för att få belyst hur
Örnsköldsviks kommun och andra kommuner hanterar denna fråga.
Överläggning
Habib Effati (v) yrkar under kommunstyrelsens överläggning den 13
februari 2006 bifall till finansutskottets förslag.
Per Wahlberg (m) yrkar att den andra att-satsen skall ha den lydelse
som framgår av kommunstyrelsekontorets förslag. I det yrkandet
instämmer Lars Persson (fp), Reinhold Hellgren (c) och Hans
Brynielsson (kd).
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag.
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Reservation
Mot beslutet anmäls reservation av Magnus Sjödin (m), Per Wahlberg
(m), Lars Persson (fp), Mats Zetterberg (fp), Reinhold Hellgren (c) och
Hans Brynielsson (kd) till förmån för framställt yrkande.
Beslutsunderlag
• Finansutskottets protokoll 2006-01-24, § 8
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-01-16 med PM daterad
2006-01-11
• Finansutskottets protokoll 2005-12-13, § 331
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-11-01 med PM daterad
2005-11-01
• Motion angående kommunala åtgärder för att förhindra lönedumpning eller andra försämrade arbetsvillkor vid upphandling
2005-06-20
––––
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Dnr 268/05 030

§ 36

Svar på motion (kd) och (mp) om rättvis
handel, vårt val kan rädda liv

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

uppdra åt kommunstyrelsen att bevaka rättsläget; och

att

i övrigt avslå motionen

Bakgrund
Sundsvalls kommun har i samband med upphandlingar alltid lagt stor
vikt vid lagtexten i lagen om offentlig upphandling. Nuvarande rättsläge för upphandling medför att beredningsgruppen för motionen bedömer att tillåtande av upphandling av Rättvisemärkta produkter kan
riskera att strida mot likabehandlingsprincipen i Lagen om offentlig
upphandling. Nya EG-direktiv som medger möjlighet att ta sociala
hänsyn vid upphandling har emellertid kommit och implementeringsprocessen av direktivet till svensk lagstiftning har påbörjats. Kommunen bör därför bevaka rättsläget och följa de förändringar som kommer
att ske i lagstiftningen.
Överläggning
Finansutskottet enades den 7 februari 2006 om att utan eget förslag
överlämna ärendet till kommunstyrelsen.
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 13 februari 2006 yrkar Hans
Brynielsson (kd) bifall till motionen. Lars Hillerström (mp) och
Reinhold Hellgren (c) instämmer i yrkandet.
Inlägg görs av Leif Nilsson (s), Christer Berglund (s), Lena Österlund
(s), Margareta Johansson (s), Lars Persson (fp) och Habib Effati (v).
Kommentar lämnas av stadsjuristen.
Ledamöterna, som stöder intentionerna i motionen, diskuterar bl.a. om
motionen kan skrivas om och om innebörden av att det i motionen
anges ”Rättvisemärkt”.
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Christer Berglund (s) yrkar dels bifall till kommunstyrelsekontorets
första att-sats med den ändringen att ”… och följa de förändringar som
kommer att ske i lagstiftningen” stryks, dels bifall till kontorets tredje
att-sats.
Ordföranden ställer de två yrkandena mot varandra, dvs. bifall till
motionen och bifall till Christer Berglunds yrkande. Han finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt Christer Berglunds yrkande.
Beslutsunderlag
• Finansutskottets protokoll 2006-02-07, § 26
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-10-24
• Socialnämndens protokoll 2005-09-21, § 195 med socialtjänstens
skrivelse 2005-08-15
• Remissvar från centerpartiet (c) 2005-09-30
• Motion från Kristdemokraterna (kd) och Miljöpartiet (mp)
2005-06-02
––––

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2006-02-13

38

Dnr 76/06 163

§ 37

Ledningsplan för Sundsvalls kommun vid
extraordinär händelse samt höjd beredskap

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår enligt finansutskottets förslag kommunfullmäktige besluta
att

revidera ledningsplanen i enlighet med dagens diskussion.

Bakgrund
Enligt 2 § lag (2002:833) om extraordinära händelser i fredstid hos
kommuner och landsting skall kommunen för varje ny mandatperiod
fastställa en plan för hur den skall hantera extraordinära händelser.
Genom beslut den 30 september 2002, § 634, antog fullmäktige ledningsplan för Sundsvalls kommun vid extraordinär händelse samt höjd
beredskap (ledningsplanen). Under innevarande mandatperiod har
fullmäktige åter antagit ledningsplanen, efter några redaktionella
ändringar, genom beslut den 31 mars 2003, § 74. Inom kommunstyrelsekontoret har under 2005 en översyn av ledningsplanen genomförts. Översynsarbetet har lett fram till förslag om ändring av ledningsplanen i några avseenden.
Överläggning
Ur finansutskottets protokoll
Kommundirektören föreslår att kommundirektören ska ha möjlighet att
tillkalla krisledningsnämnden vid frånvaro av nämndens ordförande
och vice ordförande. Han föreslår därför att planen kompletteras med
följande stycke:
”Ordföranden i krisledningsnämnden bedömer när en extraordinär
händelse medför att nämnden skall träda i funktion. Vid förhinder för
ordföranden skall bedömningen utföras av i första hand krisledningsnämndens vice ordförande, i andra hand av kommundirektören och i
tredje hand av kommundirektörens ersättare”.
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Utskottet instämmer i förslaget men noterar att även krisledningsnämndens reglemente troligen då behöver ändras. Utskottet uppdrar
därför till kontoret att kontrollera detta till kommunstyrelsens sammanträde.
Kommunstyrelsen
Ärendet handläggs gemensamt med § 44 om krisledningsnämndens
reglemente.
Stadsjuristen åtar sig efter fråga av Lars Persson (fp) att kontrollera
eventuella bestämmelser om kallelseförfarandet.
Beslutsunderlag
• Finansutskottets protokoll 2006-02-07, § 24
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-12-14
• Ledningsplan (reviderad efter finansutskottets sammanträde den 7
februari 2006) för Sundsvalls kommun vid extraordinär händelse
samt höjd beredskap
––––
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Dnr 77/06 026

§ 38

Jämtställdhetsplan för 2006 - kommunstyrelsekontoret

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag
att

anta jämställdhetsplan år 2006 för kommunstyrelsekontoret.

Bakgrund
Enligt 13 § jämställdhetslagen (1991:443) skall arbetsgivaren varje år
upprätta en plan för sitt jämställdhetsarbete. Förvaltningens samverkansgrupp har tagit fram ett förslag på jämställdhetsplan för
kommunstyrelsekontoret som ska gälla för år 2006.
Beslutsunderlag
• Finansutskottets protokoll 2006-02-07, § 25
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-01-20 med jämställdhetsplan 2006-01-27
––––
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Dnr 386/04 108

§ 39

Redovisning över inkomna synpunkter till
Synpunkt Sundsvall

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag
att

godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna.

Bakgrund
Synpunkt Sundsvall, genom vilket allmänheten kan lämna förslag på
förbättringar, beröm eller klagomål till kommunkoncernen, har snart
varit i drift i ett år. Hittills har sammanlagt 789 synpunkter kommit in
till koncernen.
Varje styrelse och nämnd har att varje tertial behandla en redovisning
över de synpunkter som kommit in till verksamhetsområdet. Denna
redovisning ska kompletteras med en årlig förvaltningsövergripande
uppföljning som kommunstyrelsen har att behandla i november månad.
Eftersom systemet infördes först förra året kommer kommunstyrelsekontoret att till april, vilket är nästa rapporttillfälle, lämna en uppföljning över de typer av synpunkter som kommit in till kommunkoncernen, hur synpunkterna har behandlats och hur arbetet med
Synpunkt Sundsvall fortgår.
Beslutsunderlag
• Finansutskottets protokoll 2006-02-07, § 27
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-01-23
––––
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Dnr 100/05 030

§ 40

Direktiv för utredning om förutsättningarna
för ett kommunalt konkurrensutsättningsprogram

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag
att

fastställa nedanstående förslag till direktiv för utredning av
förutsättningarna för ett kommunalt konkurrensutsättningsprogram.

Bakgrund
Kommunfullmäktige har uppdragit åt kommunstyrelsen att fastställa
direktiv för och ansvara för att genomföra en utredning av förutsättningarna för ett kommunalt konkurrensutsättningsprogram (kommunfullmäktiges protokoll 2005-10-31, §§ 513-514).
Utredningen omfattar de frågeställningar som tagits upp i såväl motionen (m) om ett kommunalt konkurrensutsättningsprogram som i motionen (fp) om att utveckla entreprenörskapet i Sundsvalls kommun.
Beslutsunderlag
• Finansutskottets protokoll 2006-02-07, § 28
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-01-19, reviderad
2006-02-01
––––
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Dnr 38/06 002

§ 41

Delegationsbeslut – utskotten

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

till sina handlingar lägga beslut som fattats med stöd av kommunstyrelsens delegationsbemyndigande av utskotten:
Finansutskottet den 24 januari 2006; samt
Utvecklingsutskottet den 17 och 31 januari 2006.

––––
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Dnr 78/05 002

§ 42

Delegationsbeslut – personalfrågor

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

till sina handlingar lägga tre beslut om ålderspension som fattats
den 16 januari 2006, nr 1-3, med stöd av kommunstyrelsens
delegationsbemyndigande i personalfrågor.

––––
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Dnr 39/06 002

§ 43

Delegationsbeslut enligt punkt 2.1 –
beslutade upphandlingar

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

till sina handlingar lägga tre beslut från den 2 december 2005 –
den 3 februari 2006 som fattats med stöd av punkt 2.1 i
Delegation av kommunstyrelsens beslutanderätt.

––––
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Dnr 557/02 003

§ 44

Ändring av 13 § i krisledningsnämndens
reglemente

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

för det fall fullmäktige antar förslag till ledningsplan för Sundsvalls kommun vid extraordinär händelse samt höjd beredskap i
dess lydelse efter finansutskottets sammanträde den 7 februari
2006, ändra 13 § i krisledningsnämndens reglemente i enlighet
med förslag som framgår på s. 2 i denna förvaltningsskrivelse.

Bakgrund
Enligt 2 § lag (2002:833) om extraordinära händelser i fredstid hos
kommuner och landsting skall kommunen för varje ny mandatperiod
fastställa en plan för hur den skall hantera extraordinära händelser.
Genom beslut den 30 september 2002, § 634, antog fullmäktige ledningsplan för Sundsvalls kommun vid extraordinär händelse samt höjd
beredskap (ledningsplanen). Under innevarande mandatperiod har
fullmäktige åter antagit ledningsplanen, efter några redaktionella ändringar, genom beslut den 31 mars 2003, § 74. Inom kommunstyrelsekontoret har under 2005 en översyn av ledningsplanen genomförts.
Översynsarbetet har lett fram till förslag om ändring av ledningsplanen
i några avseenden. Förslaget har den 7 februari 2006 behandlats i
finansutskottet som beslutade (§ 24) att revidera ledningsplanen i
enlighet med kommunstyrelsekontorets förslag samt att därutöver även
ändra lydelsen av andra stycket p. 2.3 (s. 5) ”Krisledningsnämndansvar, sammansättning och uppgifter” samt att inför ärendets behandling i kommunstyrelsen se över om krisledningsnämndens reglemente bör ändras.
Kommunstyrelsekontorets överväganden
Den ändring som föreslås av finansutskottet avseende p. 2.3 i ledningsplanen grundas på förslag av kommundirektören och är sammanfattningsvis den följande.
Enligt ledningsplanen i dess nuvarande lydelse ankommer det på ordföranden i krisledningsnämnden och vid dennes förhinder på krisledJusterandes signatur
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ningsnämndens vice ordförande, att bedöma när en extraordinär händelse medför att nämnden skall träda i funktion. För att skapa bättre
beredskap för att kunna fatta detta beslut bör enligt förslaget kretsen av
personer med behörighet att bedöma när en extraordinär händelse är för
handen utvidgas. Enligt förslaget skall bedömningen, vid förhinder för
ordföranden, utföras av i första hand krisledningsnämndens vice ordförande, i andra hand av kommundirektören och i tredje hand av
kommundirektörens ersättare.
För det fall p. 2.3 i ledningsplanen utformas i enlighet med ovanstående
förslag fordras att 13 § i krisledningsnämndens reglemente ändras.
Bestämmelsens nuvarande lydelse är den följande:
”Nämndens ordförande, eller om han eller hon har förhinder vice ordföranden, bedömer när en extraordinär händelse medför att nämnden
skall träda i funktion. Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till
sammanträdena. När varken ordföranden eller vice ordföranden kan
kalla till sammanträde skall den till tjänsteåldern äldste ledamoten göra
detta”.
Bestämmelsen föreslås ändras till följande lydelse:
”Nämndens ordförande bedömer när en extraordinär händelse medför att
nämnden skall träda i funktion. Vid förhinder för ordföranden skall bedömningen utföras av i första hand krisledningsnämndens vice ordförande, i andra
hand av kommundirektören och i tredje hand av kommundirektörens ersättare.
Den som enligt ovan har att bedöma när nämnden skall träda i funktion ansvarar för att kallelse utfärdas till nämndens sammanträden.”
Genom ändringen bringas krisledningsnämndens reglemente i överensstämmelse med den av finansutskottet föreslagna lydelsen av p. 2.3 i ledningsplanen. Därutöver föreslås att ansvaret för att kalla till krisledningsnämndens sammanträden läggs på den person som har att bedöma när
nämnden skall träda i funktion.

Överläggning
Kommunstyrelsen handlägger ärendet gemensamt med § 37 om
ledningsplan för Sundsvalls kommun vid extraordinär händelse samt
höjd beredskap.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-02-08
––––
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Dnr 93/06 107

§ 45

Delegationsbeslut enligt punkt 7 –
ordförandebeslut

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

till sina handlingar lägga ett den 9 februari 2006 av kommunstyrelsens tjänstgörande ordförande fattat beslut. Beslutet har
fattats med stöd av punkt 7 i Delegation av kommunstyrelsens
beslutanderätt och avser stämmoombud m.m. till extra
bolagsstämma i AB Indalslidens Turistanläggningar Vetten AB.

––––
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Dnr 36/06 006

FÖR KÄNNEDOM
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

lägga kännedomsärendena till handlingarna.

Kännedomsärenden:
PROTOKOLL
• Presidiekonferensens protokoll den 10 januari 2006
• Utdrag ur utvecklingsutskottets sammanträde den 17 januari 2006,
§ 3 - ”Diskussion om kollektivtrafiken” (Ks dnr 137/05 105) –
bifogas med kallelsen till kommunstyrelsens ledamöter och ersättare
KOMMUNFÖRBUNDET VÄSTERNORRLAND
• Förbundsmöte 2006 den 16 mars 2006 i Härnösand
MITTSVERIGE VATTEN AB
• Ändring av § 8 i uppdrags- och samarbetsavtalet mellan Sundsvall
Vatten AB och MittSverige Vatten AB (Ks dnr 42/03 106)
SOCIALPSYKIATRISKT FORUM
• Inbjudan till seminarium ”Hemlös – med påtagliga psykiska symtom. Visst finns det mycket vi kan göra!” den 6 mars 2006
SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING
• Inbjudan till konferensen ”Öka kommunernas inflytande i arbetsmarknadspolitiken” den 30-31 mars 2006 i Sollentuna
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SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING + RÄDDNINGSVERKET
• Inbjudan till konferensen ”Det goda seniorlivet – skadeförebyggande arbete i praktiken” på följande datum och platser den:
o 8 mars i Lund
o 9 mars i Karlstad
o 14 mars i Göteborg
o 16 mars i Stockholm
o 21 mars i Luleå
o 22 mars i Umeå
SUNDSVALLS KOMMUN KOMMUNREVISIONEN
• Revisionsrapport avseende granskning av miljönämndens tillsyn
enligt livsmedelslagen
(Ks dnr 56/06 007)
• Påminnelse om svar på revisionsrapport avseende granskning av
intern kontroll
(Ks dnr 52/05 007)
––––
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