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Protokollet omfattar §§ 138 – 157

Justeras

Anita Bdioui
Ordförande

Åke Svensson
Sekreterare

Reinhold Hellgren
Justerare
Tillkännagivande av justering av detta protokoll har anslagits på
kommunens anslagstavla den 12 april 2007 betygar

Åke Svensson
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Justering
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Reinhold
Hellgren med Kim G Ottosson som ersättare.
Noteras att § 139 behandlades som första ärende vid sammanträdet.
––––
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§ 138 Aktuellt från kommunstyrelsekontoret
Kommundirektören informerar om:
• Ny organisation för Försäkringskassan
I denna del lämnas information även av Leif Nilsson (s).
• Ny pensionsmyndighet
o Yttrande av Länsstyrelsen i Västernorrlands län över
betänkandet Ny pension – ny administration (SOU 2006:111)
––––
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Dnr 106/07 107

§ 139 Utveckling av Norra Kajen-området –
bildande av delägt exploateringsbolag,
fastighetsförsäljningar m.m.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Justerandes signatur

att

godkänna aktieägaravtal enligt redovisat förslag mellan
kommunen och Norrlandspojkarna Fastighets AB (org. nr
556448-0175) rörande bildande av ett aktiebolag med föreslagen
firma Norra Kajen Exploatering AB för utveckling och
exploatering av Norra Kajen-området med ett aktiekapital uppgående till en miljon kronor och med en överkursfond om 29
miljoner kronor;

att

godkänna det till aktieägaravtalet fogade förslaget till bolagsordning;

att

tillskjuta 15 miljoner kronor – varav dels 500 000 kronor för
tecknande av 50 aktier à 10 000 kronor i Norra Kajen Exploatering AB och dels såsom tillskott med 14,5 miljoner kronor
till bolagets överkursfond – och att finansiera kapitalinsatsen
genom disposition av 15 miljoner kronor av likvida medel;

att

ge kommunstyrelsen i uppdrag att ansvara för genomförandet av
bolagsbildningen i den del det ankommer på kommunen;

att

två kommunala ledamöter i exploateringsbolagets styrelse utses
av kommunfullmäktige under paragrafen Valärende;

att

bemyndiga fastighetsnämnden att till det nybildade bolaget
(Norra Kajen Exploatering AB) försälja fastigheterna Norrmalm
4:4, 4:5 och 4:7 för en sammanlagd köpeskilling om lägst 58
miljoner kronor;
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att

bemyndiga stadsbyggnadsnämnden att till envar tomträttshavare
i fastigheterna Skönsberg 1:4 och 1:6 samt Norrmalm 4:8 – dvs.
Sundsvalls Företagslokaler AB (556023-6621), Norra Kajen AB
(556706-0446), respektive Norra Kajen 4:8 AB (556706-1485),
vilka samtliga är dotterbolag till Norrlandspojkarna Fastighets
AB – försälja dessa tre fastigheter för en sammanlagd köpeskilling om 8,3 miljoner kronor;

att

bemyndiga stadsbyggnadsnämnden att till det nybildade bolaget
(Norra Kajen Exploatering AB) försälja fastigheten Skönsberg
1:5 för lägst 2,2 miljoner kronor samt obebyggda områden om
tillsammans 68 000 m² av fastigheterna Skönsberg 1:2
respektive Norrmalm 1:1 och 4:1 jämte utanförliggande vattenområde för en sammanlagd köpeskilling om lägst 3 miljoner
kronor; samt

att

bemyndiga stadsjuristen Åke Svensson och kommunjuristen
Johan Lindeberg att göra de ytterligare mindre ändringar i
bolagsordning eller aktieägaravtal som kan erfordras för att
uppnå registrering av bolaget.

Kommunstyrelsen beslutar vidare
att

bemyndiga kommunstyrelsekontoret att vidta de åtgärder som
enligt ovan ankommer på kommunstyrelsen för genomförande
av bolagsbildning och registrering m.m. till den del dessa
ankommer på Sundsvalls kommun.

Bakgrund
Enligt kommunens gällande översiktsplan skall Norra Kajen-området
omvandlas till stadsbebyggelse med blandat innehåll – bostäder,
arbetsplatser, handel och service. Ett antal pågående verksamheter
behöver därför omlokaliseras till andra delar av kommunen och omfattande planerings- och exploateringsinsatser påbörjas.
Bland annat mot denna bakgrund beslutade kommunfullmäktige
den 25 oktober 2004 att förvärva tomträtterna till fastigheterna
Norrmalm 4:4, 4:5 och 4:7 för en sammanlagd köpekilling på 50 Mkr. I
fastigheterna bedrev Tibnor AB grossistverksamhet med järn- och
stålvaror. Denna verksamhet är nu under avveckling.
Inom området äger kommunen vidare fastigheten Skönsberg 1:5 som
utgör tomtmark samt de obebyggda fastigheterna Norrmalm 4:1 och
Skönsberg 1:2 som utgör gatumark (motsvarande).
Justerandes signatur
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En annan stor fastighetsägare i området är Norrlandspojkarna Fastighets AB som via helägda dotterbolag innehar tomträtter i fastigheterna
Norrmalm 4:8, Skönsberg 1:4 och 1:6 samt äger fastigheten Rorgängaren 1. Bolagets avsikt är att snarast friköpa de fastigheter vari man innehar tomträtt. Muntlig överenskommelse har träffats mellan Norrlandspojkarnas Fastighets AB och stadsbyggnadskontorets markavdelning om att bolaget skall erlägga 8,3 miljoner kronor för ”friköp”
av tomträtterna. Kommunfullmäktige föreslås därför bemyndiga stadsbyggnadsnämnden att genomföra en sådan försäljning.
Sammantaget äger kommunen och Norrlandspojkarna Fastighets AB ett
sammanhängande område som kan användas som ett gemensamt exploateringsområde för Norra Kajen.
Förutom angivna fastigheter finns i vardera änden av området fastigheter som innehas med tomträtt av andra ägare. Därmed avses i väster
Norrmalm 4:2 – vari Beijer Byggmaterial AB har tomträtt – och i öster
Skönsberg 1:73 – vari Fastighets AB Norrporten har tomträtt.
Hela området, med undantag av kvarteret Rorgängaren, är enligt
gällande stadsplaner från 1966, 1972 respektive 1975 avsett för hamnändamål.
Överläggning
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 10 april 2007 inleder fastighetsdirektören med att kort ge en bakgrund till ärendet, ekonomidirektören redogör för ekonomiska konsekvenser enligt förslag i
ärendet och stadsbyggnadsdirektören påtalar att stadsbyggnadsnämnden
enligt kommunstyrelsekontorets förslag går miste om framtida intäkter
på 0,9 miljoner kronor per år.
Frågor ställs av Habib Effati ( ), Reinhold Hellgren (c), Ingrid Möller
(mp), Eva Lohman (m), Christina Nordenö (s), Lena Österlund (s), K
Lennart Andersson (s) och Lars Hillerström (mp).
Frågorna handlar bl.a. om att driva projektet ensam eller med partner,
om vad som händer om exploateringsbolaget inte kan fullfölja uppdraget, om allmän platsmark, om förslaget om utveckling av Norra
Kajen-området och dettas förhållande till Stadsvision Sundsvall, om
hur köpeskillingen 8,3 miljoner kronor bestämts för tomträttshavarnas
förvärv av de tre fastigheterna, om stadsbyggnadsnämndens bortfall av
kommande intäkter, om överkursfond, om tidplan, om framtida
kostnader för vägar och om möjligheter för att skapa utrymmen för
ungdomar inom området.
Justerandes signatur
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Frågorna besvaras av fastighetsdirektören, fastighetsstrategen,
stadsbyggnadsdirektören och ekonomidirektören.
Stadsjuristen förklarar att den sjunde att-satsen i kommunstyrelsekontorets förslag bör ändras eftersom det inte är Norrlandspojkarna
Fastighets AB som är tomträttshavare i fastigheterna Skönsberg 1:4
och, 1:6 samt Norrmalm 4:8 utan tre av bolagets dotterbolag. Han
förklarar att de tre bolagen Sundsvalls Företagslokaler AB, Norra
Kajen AB och Norra Kajen 4:8 AB är tomträttshavare i var sin fastighet
och att dessa tre bolag därför bör anges i den sjunde att-satsen i stället
för Norrlandspojkarna Fastighets AB.
Magnus Sjödin (m) yrkar bifall till kommunstyrelsekontorets förslag. I
det yrkandet instämmer Reinhold Hellgren (c) och Martin Johansson
(s).
Kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag
med den justering som följer av stadsjuristens påpekande.
Jäv
Andreas Nelvig anmäler jäv och är inte närvarande när kommunstyrelsen fattar beslut i ärendet.
Beslutsunderlag
• Finansutskottets protokoll 2007-03-28, § 91
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-03-19
• Fastighetsnämndens protokoll 2007-02-22, § 23
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2007-03-19
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2007-03-14, § 62
• Utkast 2007-01-31 ur ”Aktieägaravtal”
• Bolagsordning för Norra Kajen exploatering AB
• Värdeutlåtande avseende ”Norra kajen”, 2006-12-28
• Kassaflödeskalkyl – Skönsberg 1:4
• Kassaflödeskalkyl – Skönsberg 1:6
• Marknadsvärdet avseende Skönsberg 1:5
• Kassaflödeskalkyl – Norrmalm 4:4, 4:5 och 4:7
• Kassaflödeskalkyl – Norrmalm 4:8
• Kassaflödeskalkyl – Rorgängaren 1
––––
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Dnr 128/07 007

§ 140 Årsredovisning 2006 för Kommunalförbundet
Nordiska Kammarorkestern Sundsvall
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår enligt samordningsutskottets förslag
kommunfullmäktige besluta
att

bevilja förbundsdirektionen i Kommunalförbundet Nordiska
Kammarorkestern Sundsvall ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2006 enligt revisorernas förslag i revisionsberättelsen; och

att

godkänna årsredovisning 2006 för Kommunalförbundet
Nordiska Kammarorkestern Sundsvall.

Bakgrund
Kommunalförbundet Nordiska Kammarorkestern Sundsvall har överlämnat sin årsredovisning för 2006 till kommunen. Sundsvalls kommun
och Landstinget Västernorrland är medlemmar i förbundet. Kommunens andel uppgår till 68 % och landstingets andel till 32 %.
Resultatet uppgår till 366 tkr. Kommunalförbundets egna kapital uppgick till 2 582 tkr i bokslutet för 2006.
Kommunalförbundets syfte är att, till gagn för invånarna i Västernorrlands län, bredda och berika möjligheterna till musikupplevelser av hög
kvalité och att befästa musikverksamheten som uttrycksmedel och
konstform.
Kommunalförbundets revisorer har den 16 mars 2007 avlämnat en revisionsberättelse för verksamheten 2006. Revisorerna tillstyrker att
kommunalförbundets årsredovisning fastställs och att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet.
Kommunstyrelsekontoret har översiktligt granskat årsredovisningen.
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Lag om kommunal
redovisning (1997:614), och utifrån de rekommendationer som lämnats
av Rådet för kommunal redovisning. Dessa gäller också i tillämpliga
delar för kommunalförbund.
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Kommunstyrelsekontoret föreslår att årsredovisningen fastställs och att
förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet enligt revisorernas förslag.
Överläggning
Inlägg görs av Kim G Ottosson (v).
Beslutsunderlag
• Samordningsutskottets protokoll 2007-04-03, § 72
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-03-21
• Årsredovisning för Kommunalförbundet Nordiska Kammarorkestern Sundsvall 2006
• Revisionsberättelse för Kommunalförbundet Nordiska Kammarorkestern Sundsvall år 2006, 2007-03-16
• Kommunalförbundet Nordiska Kammarorkestern
Sundsvall/Rapport över granskning av bokslut per 2006-12-31,
KPMG 2007-03-16
––––
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Dnr 118/07 042

§ 141 Årsredovisning 2006 för Sundsvall–Timrå
räddningstjänstförbund
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår enligt samordningsutskottets förslag
kommunfullmäktige besluta
att

bevilja förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda i
Sundsvall-Timrå räddningstjänstförbund ansvarsfrihet enligt
revisorernas förslag i revisionsberättelsen;

att

godkänna årsredovisning 2006 för Sundsvall-Timrå räddningstjänstförbund;

att

kommunfullmäktiges beslut den 29 januari 2007, § 63, om att
medge utökning av räddningstjänstförbundets budgetram med
1 300 000 kronor år 2007, ska upphävas; samt

att

Sundsvalls kommuns andel 2007 om 1 049 750 kronor därmed
inte behöver finansieras i kompletteringsbudget.

Bakgrund
Sundsvall-Timrå Räddningstjänstförbund har överlämnat sin årsredovisning för 2006 till kommunen.
Ändamålet med förbundet är att hålla en för Sundsvalls och Timrå
kommuner gemensam räddningstjänst som enligt lag eller annan författning åvilar var och en av medlemskommunerna. Under 2006 har
Sundsvalls kommun svarat för 80,25 % och Timrå kommun för
19,75 % av bidraget till förbundet.
Årets resultat för räddningstjänstförbundet är ett överskott på 2 920 tkr.
I avstämningen mot balanskravet har Räddningstjänstförbundet reserverat 1 300 tkr för kostnader för det nya politiska uppdrag som förbundet fått av medlemmarna 2007. Vidare har reservationer gjorts för
framtida underhåll, kompetensutveckling och räddningsbeklädnad.
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Det egna kapitalet uppgår till 9 353 tkr. Räddningstjänstförbundet har
under 2006 uppfyllt kravet på en ekonomi i balans.
Räddningstjänstförbundets revisorer har den 8 mars 2007 avlämnat en
revisionsberättelse för verksamheten 2006. Revisorerna tillstyrker att
förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda i räddningstjänstförbundet beviljas ansvarsfrihet.
Kommunstyrelsekontoret har översiktligt granskat årsredovisningen.
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Lag om kommunal
redovisning (1997:614), och utifrån de rekommendationer som lämnats
av Rådet för kommunal redovisning. Dessa gäller också för kommunalförbund.
Genom att räddningstjänstförbundet i avstämningen mot balanskravet
har reserverat 1 300 000 kronor för genomförandet av det nya politiska
uppdraget under 2007, behöver medlemskommunerna inte tillskjuta
dessa medel under 2007. Kommunstyrelsekontoret föreslår därför att
det beslut som kommunfullmäktige fattade 2007-01-29, § 63, om att
Sundsvalls kommuns andel 2007 på 1 049 750 kronor finansieras i
kompletteringsbudget, kan upphävas. För kommande år ska tillkommande kostnader inarbetas i Mål- och resursplan 2008—2010.
Beslutsunderlag
• Samordningsutskottets protokoll 2007-04-03, § 71
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-03-21
• Årsredovisning 2006 Sundsvall-Timrå räddningstjänstförbund
• Sundsvall-Timrå räddningstjänstförbunds skrivelse 2007-03-08
• Revisionsberättelse för Sundsvall-Timrå räddningstjänstförbund år
2006, 2007-03-08
• Revisionsrapport/Granskning av årsredovisning 2006 SundsvallTimrå räddningstjänstförbund, Öhlings PricewaterhouseCoopers,
mars 2007
––––
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Dnr 124/07 042

§ 142 Utvärdering av kommunens samlade system
för intern kontroll 2006
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår enligt samordningsutskottets förslag
kommunfullmäktige besluta
att

godkänna kommunstyrelsens utvärdering av kommunens samlade system för intern kontroll 2006.

Bakgrund
Enligt reglemente för intern kontroll ska nämnderna rapportera uppföljning av den interna kontrollen. Kommunstyrelsen ska utifrån nämndernas redovisning årligen utvärdera kommunens samlade system för
intern kontroll. Rapporten beskriver ett aktivt arbete med intern kontroll som utförts under 2006 inom respektive nämnd. Mot bakgrund av
detta kan kommunstyrelsekontoret konstatera att Sundsvalls kommuns
interna kontroll i stort sett fungerar tillfredsställande. Nämndernas
planer ska föregås av en dokumenterad risk- och väsentlighetsbedömning. Flertalet nämnder har arbetat med detta för plan 2007. Någon
enstaka nämnd bör införa risk- och väsentlighetsbedömning i sitt
arbete. Uppföljningsarbetet har ytterligare breddats enligt rapporterna i
jämförelse med tidigare år. Men även här kan det ske förbättringar
inom någon enstaka nämnd.
Beslutsunderlag
• Samordningsutskottets protokoll 2007-03-20, § 62
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-02-26 samt bilaga
––––
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Dnr 137/07 041

§ 143 Kompletteringsbudget år 2007 för
kommunstyrelsekontoret
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag
att

överföra kommunstyrelsekontorets driftresultat 2006 till 2007
års kompletteringsbudget enligt kontorets förslag; samt

att

eventuella omfördelningar under året delegeras till kommundirektören.

Bakgrund
Kommunstyrelsekontoret har överlämnat förslag till kompletteringsbudget för kommunstyrelsekontoret.
Beslutsunderlag
• Finansutskottets protokoll 2007-03-28, § 86
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-03-20
––––
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Dnr 32/07 040

§ 144 Mål och resursplan 2008 med plan för 20092010 – kommunstyrelsen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

överlämna förslag till Mål och resursplan för 2008 med plan för
2009-2010 samt redovisning av 17 uppdrag till budgetberedningen för vidare handläggning;

att

notera att de 17 uppdragen är slutförda;

att

ge kommunstyrelsekontoret i uppdrag att under år 2007 lämna
förslag på hur en central budget för kommunkoncernens projekt
som rör intern verksamhetsutveckling kan skapas.

Kommunstyrelsen beslutar vidare
att

att fastställa direktiv för Mål och resursplan för 2008 med plan
för 2009-2010 enligt reviderat förslag som ingavs vid
sammanträdet den 10 april 2007.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

kommunfullmäktige i sitt beslut om Mål och resursplan för 2008
med plan för 2009-2010 den 18 juni 2007 fastställer de processmål som skall gälla för mål och resursplanen, men att indikatorer till dessa beslutade processmål fastställs av kommunfullmäktige den 26 november 2007; samt

att

uppdra till kommunstyrelsen att ansvara för arbetet med indikatorer för Mål och resursplan för 2008 med plan för 2009-2010.

Bakgrund
Vid finansutskottets sammanträde den 23 januari 2007, § 53, överlämnade kommunstyrelsekontoret planeringsförutsättningar för Mål och
resursplan 2008 med plan för 2009-2010.
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Vid finansutskottets sammanträde den 6 februari 2007 överlämnade
dels socialdemokraterna, vänsterpartiet, och miljöpartiet de gröna och
dels Allians för Sundsvall, moderaterna, folkpartiet, centerpartiet och
kristdemokraterna, sina förslag till direktiv.
Kommunstyrelsen beslutade därefter på ett extra sammanträde den 26
februari 2007, § 110 (efter att ha bordlagt ärendet den 12 februari 2007,
§ 93)
att planeringsförutsättningarna för Mål och resursplan för 2008
med plan för 2009-2010 skall utgöra en grund för nämndernas fortsatta arbete; samt
att fastställa direktiv för Mål och resursplan för 2008 med plan för
2009-2010 enligt reviderat förslag den 20 februari 2007.
Direktiven innehöll bl.a. 70 uppdrag, varav 17 avser kommunstyrelsen
och där svar skall lämnas i en kortare rapport.
Kommunstyrelsen godkände ett förslag från kommunstyrelsekontoret
om upplägg och om omfattning på arbetet med uppdragen. Förslaget
innebar för de kortare rapporterna bl.a. att dessa får vara max 1-2 A4sidor och att max 10-20 arbetstimmar får läggas ned på respektive förslag inklusive kartläggning, träffar och rapportskrivning.
Kommunstyrelsekontorets arbete har i huvudsak bestått av två delar.
Den ena delen har gällt arbetet med Mål och resursplan för 2008 med
plan för 2009-2010, utifrån de planeringsförutsättningar och direktiv
som kommunstyrelsen beslutade om. Den andra delen har gällt de 17
uppdragen som rör kommunstyrelsens verksamhetsområde, men
kommunstyrelsekontoret har även medverkat i ett par av de andra
nämndernas utredningsuppdrag.
Det är 42 processmål i kommunstyrelsens direktiv. Antalet processmål
liksom innehåll i dessa kan komma att ändras framöver. Hur många
processmål det slutligen blir och deras innehåll avgörs först i och med
kommunfullmäktiges beslut i juni.
Att ta fram indikatorer för de processmål som nu gäller har skett på de
olika förvaltningarna och i nämnderna. Det arbetet har vållat vissa problem då endast ett fåtal av de indikatorer som användes i Mål och resursplan 2007-2009 kan återanvändas.
En sammanställning av dessa indikatorer har planerats ske inför
budgetberedningen och även inför kommunfullmäktiges beslut den 18
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juni 2007. De kommer att presenteras under respektive huvuduppdrag
eller under ledningsstöd eller verksamhetsstöd.
Beslutsprocessen till kommunfullmäktige i juni inleds den 22 maj 2007
med finansutskottet där kommunstyrelsekontorets beslutsunderlag
måste vara klart under vecka 19 eller senast den 11 maj 2007.
Kommunstyrelsekontoret ser därför redan nu att det kan vara vissa problem med att besluta om indikatorerna redan i juni detta år. Det beror
dels på att antalet indikatorer kan uppgå till närmare 100, dels på att det
av kommunfullmäktiges beslut måste framgå vilka av indikatorerna
som skall utgöra underlag för uppföljning i delårsrapporter och i årsredovisning.
Kommunstyrelsekontoret föreslår därför att kommunfullmäktige i juni
2007 beslutar om processmålen och allt övrigt som ingår i mål och
resursplanen, men att indikatorerna behandlas av kommunfullmäktige
först i november 2007. Kontoret föreslår vidare att kommunfullmäktige
i juni ger kommunstyrelsen i uppdrag att ansvara för arbetet med indikatorerna till mål och resursplanen.
Kommunstyrelsekontoret anser att de 17 avgivna rapporterna uppfyller
de krav som kommunstyrelsen ställde den 26 februari 2007 och
kontoret betraktar därför den delen av arbetet med mål och resursplanen som avslutad. Kommunstyrelsen bör i sitt beslut notera att uppdragen är slutförda.
Kommunstyrelsekontoret begär medel för en tjänst som IT-strateg med
ansvar för geografiska informationssystem, GIS.
Kommunstyrelsekontoret ser att ett allt större problem för kommunens
förvaltningar är att det saknas centrala medel för gemensamma projekt
eller motsvarande som avser intern verksamhetsutveckling av viss
omfattning i tid och resurser. Med intern verksamhetsutveckling menas
i detta sammanhang även projekt som rubriceras som IT-projekt, men
som alltid ytterst rör verksamhetsutveckling, liksom projekt som rör
personalutveckling.
Kontoret som med tillfredsställelse märker av den starka utveckling
som är på gång i Sundsvall, den entusiasm som råder, ser det som
naturligt att kommunen kan understödja den utvecklingen. Men ges inte
förutsättningarna så kan kommunen inte anpassa sitt sätt att arbeta, sitt
sätt att informera samt sitt sätt att möta brukare och kommunmedborgare på. Inre verksamhetsutveckling är nödvändig som stöd för
det påtagliga uppsvinget som nu sker i Sundsvall.
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Kontoret vill på grund av vad som sägs i förvaltningsskrivelsen föreslå
att kommunstyrelsen ger kontoret i uppdrag att under 2007 lämna
förslag på hur en central budget för kommunkoncernens projekt som
rör intern verksamhetsutveckling kan skapas. I uppdraget ingår att
lämna förslag såväl på hur nya projekt skall presenteras som på hur
prioriteringar bland olika projekt skall ske.
Överläggning
Kommundirektören och stadsjuristen redogör i korthet för kommunstyrelsekontorets skrivelse jämte bilagor. De framhäver bl.a. behovet av
centrala medel för gemensamma projekt eller motsvarande som avser
intern verksamhetsutveckling av viss omfattning i tid och resurser och
behovet av en tjänst som IT-strateg med ansvar för geografiska
informationssystem. De går även igenom kontorets förslag om att
fullmäktige i november 2007 beslutar om indikatorer.
Reinhold Hellgren (c) och Magnus Sjödin (m) yrkar bifall till tidigare
avgivna direktiv av Allians för Sundsvall.
På fråga av João Pinheiro (s) förtydligar kommundirektören och
stadsjuristen att frågan om medel för verksamhetsutveckling även
rymmer frågor om driftkostnader och andra kostnader som följer av att
en verksamhet förändras eller att en ny verksamhet införs.
Stadsjuristen svarar på en fråga av Lars Hillerström (mp) om de 17
uppdragen.
Inlägg görs av Kim G Ottosson (v).
Anita Bdioui (s) hänvisar till ett dokument från den politiska
majoritetens sida som delats ut till ledamöterna inför sammanträdet och
förklarar att dokumentet innehåller förslag på ändrade processmål i
förhållande till vad som antogs av kommunstyrelsen som direktiv för
Mål och resursplan för 2008 med plan för 2009-2010 vid
sammanträdet den 26 februari 2007.
Sammanträdet ajourneras klockan 11.05-11.25.
När sammanträdet återupptas görs inlägg av Anita Bdioui (s), Reinhold
Hellgren (c), Gunilla Molin (kd), Habib Effati ( ) och Lena Österlund
(s). Inläggen rör framför allt frågor om processmål och indikatorer samt
arbetet med att formulera dessa.
Anita Bdioui (s) yrkar att det direktiv för Mål och resursplan för 2008
med plan för 2009-2010 som kommunstyrelsen tidigare beslutat om
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skall revideras så att de ändringar som finns intagna i det dokument
som majoriteten redovisat vid sammanträdet skall intas i direktivet och
alltså framdeles ingå i direktivet för arbetet med Mål och resursplan för
2008 med plan för 2009-2010.
Ordföranden ställer först kommunstyrelsekontorets förslag mot
yrkandet av Reinhold Hellgren (c) m.fl. och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag.
Hon ställer därefter proposition på yrkandet om revidering av direktiv
för Mål och resursplan för 2008 med plan för 2009-2010 och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet.
Det noteras att kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige om
beslutstidpunkt för indikatorer får prövas av kommunfullmäktige i juni
2007.
Reservation
Mot beslutet anmäls reservation av Magnus Sjödin (m), Andreas Nelvig
(m), Eva Lohman (m), Mats Mehlin (c), Reinhold Hellgren (c) och Hans
Brynielsson (kd) till förmån för eget yrkande.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-04-04 med bilagorna 1-4
––––
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Dnr 139/07 003

§ 145 Förslag till attestreglemente
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår enligt finansutskottets förslag kommunfullmäktige besluta
att

attestreglementet skall gälla från och med den 1 maj 2007;

att

attestreglementet enligt beslut i kommunstyrelsen den 11 april
2005, § 60, och kommunfullmäktige den 25 april 2005, § 430,
upphävs i och med antagandet av nytt attestreglemente.

Bakgrund
Kommunstyrelsekontoret har lämnat ett förslag till nytt attestreglemente. Förändring av attestreglementet är till största delen förtydliganden för att motsvara de krav som finns kring hanteringen av
skanning av leverantörsfakturor. Förslaget till attestreglemente återremitterades för att belysa de krav som ställs på en beslutsattestant.
Ansvarsfördelningen skall vara tydlig så att respektive granskare och
attestant vet vilket ansvar som åligger dem. Kontrollerna skall utföras
och är viktiga för att attestanter skall kunna utföra sitt uppdrag.
Beslutsunderlag
• Finansutskottets protokoll 2007-03-28, § 87
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-03-04
• Attestreglemente, enligt beslut KF 2007-xx-xx, att gälla fr.o.m.
2007-05-01
––––

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2007-04-10

21

Dnr 140/07 049

§ 146 Finanspolicy Sundsvalls kommunkoncern
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår enligt finansutskottets förslag kommunfullmäktige besluta
att

anta ”Finanspolicy Sundsvalls kommunkoncern” att gälla från
och med den 1 maj 2007 enligt kommunstyrelsekontorets
förslag;

att

”Fastställande av nya regler för medelsförvaltningen i Sundsvalls kommun och dess helägda bolag” antagna av kommunfullmäktige den 16 december 1996, § 373, upphör att gälla när
kommunfullmäktige fattat beslut om ny finanspolicy;

att

”Regler för borgensåtagande” antagna av kommunfullmäktige
den 22 november 1993, § 405, upphör att gälla när kommunfullmäktige fattat beslut om ny finanspolicy.

Bakgrund
Kommunstyrelsekontoret har utarbetat ett förslag till nya regler för
kommunkoncernens medelsförvaltning, ”Finanspolicy Sundsvalls
kommunkoncern”. Finanspolicyn går i stort ut på att beskriva hur den
finansiella verksamheten och dess risker inom kommunkoncernen skall
hanteras.
I stora drag har finanspolicyn genomgått en uppdatering på alla områden eftersom policyn är tio år gammal. Det som är helt nytt i finanspolicyn är handeln med el och hur elprisrisken skall hanteras som uppstår i samband med elhandel. Kommunstyrelsen beslutade i september
2006 att Sundsvalls kommun skall bedriva finansiell handel med el,
därav det nya området kring el.
De största förändringarna är att bolagens upplåning alltid skall ske
genom förmedlade lån från internbanken och att bolagen får låna av
internbanken upp till en beslutad låneram som kommunstyrelsen fastställer. Eftersom kommunens upplåningskostnad är lägre än bolagens,
erhåller bolagen bäst villkor genom upplåning via internbanken.
Genom att använda en låneram blir beslutsgången enklare och
snabbare.
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Beslutsunderlag
• Finansutskottets protokoll 2007-03-28, § 88
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-02-20
• Finanspolicy Sundsvalls kommunkoncern/Fastställd av Kommunfullmäktige 2007-xx-xx
––––
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Dnr 141/07 040

§ 147 Tillämpningsanvisningar till finanspolicy
Sundsvalls kommunkoncern samt ändring av
kommunstyrelsens delegationsordning
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar – under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att anta Finanspolicy Sundsvalls kommunkoncern
att

anta ”Tillämpningsanvisningar finanspolicy Sundsvalls kommunkoncern” att gälla från och med den 1 maj 2007 enligt
kommunstyrelsekontorets förslag;

att

”Anvisningar för tillämpningen av regler för medelsförvaltningen” antagna den 26 november 1996, § 203, upphör att gälla
när kommunstyrelsen fattat beslut om tillämpningsanvisningar
till finanspolicy;

att

”Anvisningar för tillämpningen av regler för borgensåtagande”
antagna av kommunfullmäktige den 2 november 1993, § 176,
upphör att gälla när kommunstyrelsen fattat beslut om
tillämpningsanvisningar till finanspolicy;

att

”Regler för kort som betalningsmedel” antagna av kommunstyrelsen den 11 oktober 2004, § 187, upphör i och med
antagandet av tillämpningsanvisningar till finanspolicy;

att

anta ”Fullmakt för medelsförvaltning”, daterad den 29 januari
2007, att gälla från och med den 1 maj 2007; fullmakt antagen
av kommunstyrelsen den 10 november 2003, § 234, upphävs i
samband med detta beslut;

att

ändra kommunstyrelsens delegationsordning genom
1. att ett nytt sista stycke införs på s. 1 i vilket anges att ”Vid
sidan av delegation enligt denna delegationsordning har beslutanderätt inom medelsförvaltningens område överförts från
kommunstyrelsen genom utfärdande av fullmakt. Utfärdad fullmakt enligt ovan framgår av bilaga till denna delegationsordning”
2. att bestämmelserna i p. 1.1.1 till och med 1.1.8 stryks; samt
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ändringarna i kommunstyrelsens delegationsordning skall gälla
från och med den 1 maj 2007.

Bakgrund
Kommunstyrelsekontoret har utarbetat ett förslag till nya regler för
kommunkoncernens medelsförvaltning, ”Finanspolicy Sundsvalls
kommunkoncern”. Finanspolicyn går i stort ut på att beskriva hur den
finansiella verksamheten och dess risker inom kommunkoncernen skall
hanteras. Förslag till nya tillämpningsanvisningar till finanspolicyn har
framtagits. Tillämpningsanvisningarna beskriver mer i detalj hur
kommunkoncernen skall tillämpa de regler som finns i finanspolicyn.
I stora drag har tillämpningsanvisningarna genomgått en uppdatering
på alla områden eftersom de befintliga anvisningarna är tio år gammal.
Det som är helt nytt i anvisningarna är handeln med el och hur elprisrisken skall hanteras som uppstår i samband med elhandel. Kommunstyrelsen beslutade i september 2006 att Sundsvalls kommun skall bedriva finansiell handel med el, därav det nya området kring el.
De största förändringarna är att bolagens upplåning alltid skall ske
genom förmedlade lån från internbanken och att bolagen får låna av
internbanken upp till en beslutad låneram som kommunstyrelsen fastställer. Eftersom kommunens upplåningskostnad är lägre än bolagen,
erhåller bolagen bäst villkor genom upplåning via internbanken. Genom att använda en låneram blir beslutsgången enklare och snabbare.
Genom att fullmakten för medelsförvaltning föreslås ändras uppstår
behov av att även ändra kommunstyrelsens delegationsordning då
denna innehåller bestämmelser som överensstämmer med befintlig
fullmakt. Dessa bestämmelser föreslås helt utgå ur delegationsordningen då denna dubbelreglering inte är motiverad.
Beslutsunderlag
• Finansutskottets protokoll 2007-03-28, § 89
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-03-05
• Tillämpningsanvisningar till finanspolicy för Sundsvalls kommunkoncern/Fastställd av Kommunstyrelse 2007-xx-xx
• Fullmakt för medelsförvaltning 2007-01-29
• Utdrag ur gällande Delegation av kommunstyrelsens beslutanderätt
––––
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Dnr 412/03 514

§ 148 Organisation av kommunens parkeringsverksamhet
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

bordlägga ärendet.

Bakgrund
I april 2004 presenterade Thore Hallbäck, på kommunstyrelsens uppdrag, en utredning avseende organisation av parkeringsverksamheten i
Sundsvalls kommun. Av i utredningen framförda skäl förordas att ansvaret för all parkering sammanförs till stadsbyggnadsnämnden och
stadsbyggnadskontoret.
Därmed skapas, enligt utredaren, optimala möjligheter till samordning
mellan den fysiska planeringen, trafikplanering samt planering och drift
av parkeringsverksamheten. Stadsbyggnadsnämnden skulle sedan ha att
pröva om all parkeringsverksamhet skall utföras i egen regi eller om
delar av verksamheten skall upphandlas i konkurrens.
Kommunstyrelsekontoret har tidigare framfört att övervägande skäl
talar för att allt ansvar för den fysiska planeringen i olika former samt
för drift och övervakningen av parkeringen i Sundsvalls kommun samlas i en och samma organisation. Därmed skapas också förutsättningar
för en hög effektivitet i verksamheten. Vidare har framförts att stadsbyggnadsnämnden och därmed stadsbyggnadskontoret framstår som
det naturliga alternativet att ta det samlade ansvaret.
Kommunfullmäktige beslöt den 25 oktober 2004 uppdra åt stadsbyggnadsnämnden att bl.a. genomföra en utredning avseende hur trafikplanering och parkering skall formas för att stödja de övergripande
målen för stadens utveckling. Stadsbyggnadskontoret har överlämnat
delrapport för detta utredningsuppdrag. Förslaget diskuterades på
finansutskottet den 4 april 2006, § 70. Ärendet togs åter upp av finansutskottet den 26 september 2006, § 189. Utskottet beslöt då att bordlägga ärendet.
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Vid kommunstyrelsens finansutskotts sammanträde den 28 november
2006 överlämnade den politiska majoriteten (socialdemokraterna,
miljöpartiet och vänsterpartiet) en skrivelse innehållande ett principiellt
ställningstagande till organisering av parkeringsverksamheten.
Förslaget innebar att kommunens parkeringsverksamhet organiseras på
följande sätt.
1.
2.
3.
4.

5.

Parkera bibehålls som bolag med ansvar för parkeringsanläggningar.
Stadsbyggnadsnämnden övertar det operativa ansvaret, inklusive personal, för
drift och tillsyn av parkeringsplatser på allmän platsmark.
Stadsbyggnadsnämndens ansvar för kommunens parkeringsplanering tydliggörs.
Friköpsavtal skall vara ett verktyg för kommunens parkeringsplanering. Avtalen
administreras av stadsbyggnadsnämnden, som kan ge Parkera i uppdrag att verkställa åtgärder som nämnden beslutat.
De kommersiella fastigheter som finns i kommunen (fastighetskontoret) bör föras
över till SKIFU (förutsatt att det inte medför betydande kostnader).

Utifrån ovanstående ställningstagande ges kommunstyrelsekontoret i uppdrag att
belysa vilka förändringar i organisation och styrdokument m.m. som behövs för att
genomföra detta, samt att återkomma till finansutskottet med förslagen.

Finansutskottet beslöt den 28 november 2006, § 19, att ge kommunstyrelsekontoret i uppdrag belysa vilka förändringar i organisation och
styrdokument m.m. som skulle behövas för att genomföra majoritetens
förslag samt att kontoret tar de sedvanliga kontakterna med facken och
att kontoret återkommer snarast möjligt till finansutskottet med förslagen.
Underhand har upplysts att med begreppet ”parkeringsanläggningar” i
punkt 1 ovan åsyftas av Parkera ägda parkeringsfastigheter samt de
parkeringsanläggningar som upplåtits genom avtal till bolaget.
Överläggning
Efter yrkande av Anita Bdioui (s) beslutar kommunstyrelsen att
bordlägga ärendet.
Beslutsunderlag
• Finansutskottets protokoll 2007-03-13, § 79
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-03-05
• Förslag till tillägg i reglemente för SBN, bolagsordning för
Sundsvall Parkera AB samt bolagsspecifikt ägardirektiv för SKIFU
• Förteckning över överlåtna fastigheter
• Yttrande från stadsbyggnadskontoret 2007-01-29
––––
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Dnr 412/05 101

§ 149 Förslag om ny central informationsavdelning
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår enligt finansutskottets förslag kommunfullmäktige besluta
att

en central sektoriserad informationsavdelning med ansvar för
information och marknadsföring inrättas vid kommunstyrelsekontoret;

att

den nya avdelningen 2007 får en chef och 13 medarbetare;

att

sex befattningar inklusive verksamhetsmedel vid kommunstyrelsekontoret förs till avdelningen;

att

medel för två befattningar, samt 200 000 kr i verksamhetsmedel,
förs till kommunstyrelsen från vardera barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden;

att

medel för en befattning, samt verksamhetsmedel på 100 000 kr,
förs till kommunstyrelsen från vardera kultur- och fritidsnämnden, fastighetsnämnden och stadsbyggnadsnämnden;

att

medel för 0,5 befattning, samt verksamhetsmedel på 50 000 kr,
förs till kommunstyrelsen från vardera miljönämnden och
nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration;

att

föreslagen utökning av den nya informationsavdelningen med
två tjänster, samt verksamhetsmedel, totalt 1,7 Mkr, behandlas
vid arbetet med mål- och resursplan för 2009 efter en utvärdering av den nya organisationen.

Bakgrund
Vid kommunens åtta förvaltningar finns idag tjänster för information
och marknadsföring motsvarande ca 14 heltidstjänster. Finansutskottet
har givit kommunstyrelsekontoret i uppdrag att utreda inrättandet av en
central sektoriserad informationsavdelning, dels utifrån nuvarande
kostnader, dels utifrån en mer offensiv informationshantering. Kontoret
redovisar sin utredning i Rapport om ny informationsavdelning,
2007-03-16.
Justerandes signatur
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Kommunstyrelsekontoret föreslår att en ny informationsavdelning, med
14 tjänster, inrättas vid kontoret, som därmed får fem avdelningar.
Medel för tjänster och en del verksamhetsmedel förs enligt förslaget
från nämnderna till kommunstyrelsen.
Nuvarande informationsenhet, samt marknadsförare och inflyttningslots vid kontoret förs också till avdelningen.
Kommunstyrelsekontoret anser att kommunikationen från kommunkoncernen gentemot kommunens medborgare, näringsliv och studenter,
internt inom organisationen och vidare externt mot människor, företag
och myndigheter i hela landet, får allt större betydelse. God information
är grunden för att kommuninvånare, företag och organisationer lättare
ska kunna få tillgång till kommunens tjänster och stöd. God – och gärna
vass – marknadsföring är ett måste för att varumärket Sundsvall ska
synas i konkurrensen med andra större städer och universitetsorter.
Kontoret föreslår därför en förstärkning med två tjänster samt verksamhetsmedel från 2008. Kostnaden för utökningen på 1,7 Mkr/år föreslår
kontoret prövas i arbetet med kommunens mål- och resursplan 2008.
Genom den nya informationsavdelningen ska Sundsvall placera sig i
toppen bland Sveriges kommuner när det gäller intern och extern kommunikation.
Överläggning
Kommundirektören besvarar en fråga av Gunilla Molin (kd) om en
uppgift i förvaltningsskrivelsen.
Beslutsunderlag
• Finansutskottets protokoll 2007-03-28, § 81
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-03-29
• Rapport om ny informationsavdelning – 2007-03-16
––––
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Dnr 90/05 080

§ 150 Demokratiberedningens delrapport 2 om
medborgarförslag, rådslag och Synpunkt
Sundsvall
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår enligt finansutskottets förslag kommunfullmäktige besluta
att

medborgarförslag enl. 5 kap. 23 § 5 p kommunallagen inte införs;

att

det inte skall vara obligatoriskt för kommunen att genomföra
rådslag om 5 % av de röstberättigade kommunmedlemmarna
kräver det;

att

handläggningen av inkomna synpunkter i Synpunkt Sundsvall
görs tillgänglig via kommunens hemsida genom att den koncernövergripande årsrapporten samt rapporterna till nämnderna publiceras där;

att

400 000 kronor avsätts till Synpunkt Sundsvall för att få systemet prioriterat inom kommunens verksamhet. Medlen tas ur
kommunfullmäktiges anslag för utbildning och projekt inkl.
ackumulerat överskott sedan tidigare år;

att

uppdra åt kommunstyrelsen att se över demokratiberedningens
förslag om att införa tydliga regler om vilka synpunkter som
kräver politisk behandling och vilka som kan besvaras av
tjänstemän;

att

inkomna synpunkter redovisas regelbundet till kommunstyrelsen, berörd nämnd eller bolagsstyrelse; samt

att

redovisning av verksamheten sker en gång per år till kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del
att

Justerandes signatur

uppdra åt kommunstyrelsekontoret att, med hänvisning till den
tredje att-satsen ovan, undersöka om det är möjligt att ha tätare
rapporter än en gång per år.
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Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade den 18 december 2006, § 40, att för
mandatperioden 2007-2010 tillsätta en demokratiberedning med 11
ledamöter. Beredningen har bland annat att utreda om medborgarförslag och rådslag ska införas, samt att utvärdera lokala demokratiutvecklande projekt så som Synpunkt Sundsvall.
Beredningen har nu överlämnat delrapport 2 i vilken beredningen föreslår följande åtgärder:
att

medborgarförslag enl. 5 kap. 23 § 5 p kommunallagen inte införs,

att

handläggningen av inkomna synpunkter i Synpunkt Sundsvall
görs tillgänglig via kommunens hemsida. Kommunens medborgare och förtroendevalda kan på så sätt se vilka synpunkter
som kommit in och hur de hanteras,

att

informationen om Synpunkt Sundsvall prioriteras i kommunens
informationsverksamhet,

att

tydliga regler införs om vilka typer av synpunkter som kräver
politisk behandling och vilka som kan besvaras av tjänstemän,

att

inkomna synpunkter redovisas regelbundet till kommunstyrelsen, berörd nämnd eller bolagsstyrelse,

att

redovisning av verksamheten sker en gång per år till kommunfullmäktige.

att

det inte skall vara obligatoriskt för kommunen att genomföra
rådslag om 5 % av de röstberättigade kommunmedlemmarna
kräver det.

Det ursprungliga förslaget om medborgarförslag och rådslag kommer
från centerpartiets motion om ”Ge medborgarna möjlighet att lämna
förslag direkt till kommunfullmäktige” (dnr 136/03 030) och motionen
från Sverker Ottosson (mp) om ”stärk demokratin och öka engagemanget, inför Rådslag” (dnr 447/04 030).
I motionen ”Ge medborgarna möjlighet att lämna förslag direkt till
kommunfullmäktige” yrkas:

Justerandes signatur

att

kommunfullmäktige ger medborgare som är folkbokförda i
kommunen rätt att lämna förslag direkt till kommunfullmäktige, enligt kommunallagen (5 kap. 23 § 5 p.),

att

förslagsställare även ska kunna yttra sig då kommunfullmäktige behandlar förslaget.
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I motionen ”stärk demokratin och öka engagemanget, inför
rådslag” yrkas att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen/valnämnden i uppdrag
att

ta fram underlag kring Kalix Rådslagsmodell

att

utreda kostnaderna för liknande Rådslag i Sundsvalls
kommun, med avseende på hela och även delar av kommunen,

att

för kommunens berörda instanser upprätta en handlingsplan
som lätt kan genomföras vid ett Rådslag

Det yrkas även att kommunfullmäktige beslutar
att

Rådslag skall genomföras om 5 % av kommunens befolkning
kräver det.

Kommunfullmäktige behandlade motionerna den 29 november 2004,
§ 35, och ansåg dem besvarade med hänvisning till demokratiberedningens uppdrag.
Överläggning
Stadsjuristen besvarar frågor från Gunilla Molin (kd) om att lägga ut
inkomna synpunkter på kommunens hemsida.
Reinhold Hellgren (c) vill ha medborgarförslag och yrkar – med
ändring av den första att-satsen – på att det ska införas. Han yrkar bifall
till övriga att-satser.
Magnus Sjödin (m) yrkar bifall till finansutskottets förslag.
Inlägg görs Habib Effati ( ) och Sverker Ottosson (mp).
Ordföranden ställer inledningsvis finansutskottets förslag avseende den
första att-satsen mot Reinhold Hellgrens (c) yrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag.
Kommunstyrelsen beslutar i övrigt enligt finansutskottets förslag.
Efter diskussion enas kommunstyrelsen om att uppdra till kommunstyrelsekontoret att, med hänvisning till den tredje att-satsen, undersöka
om det är möjligt att ha tätare rapporter än en gång per år.
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Reservation
Reinhold Hellgren (c) och Mats Mehlin (c) reserverar sig mot beslutet
till förmån för eget förslag.
Beslutsunderlag
• Finansutskottets förslag 2007-03-28, § 83
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-03-21
• Demokratiberedningens skrivelse 2007-02-16 med Demokratiberedningens delrapport 2
• Direktiv för demokratiberedning 2007—2010, daterad 2006-10-13
––––
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Dnr 39/07 030

§ 151 Svar på motion (sd) om medborgarinflytande
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår enligt finansutskottets förslag kommunfullmäktige besluta
att

motionen avslås.

Bakgrund
Sverigedemokraterna yrkar i motionen om medborgarinflytande att
kommunfullmäktige ska införa ett rådfrågande och ett beslutande röstsystem för kommunmedborgarna.
Motionen har remitterats till demokratiberedningen och valnämnden.
Demokratiberedningen yrkar att motionen ska avslås.
Valnämnden har yttrat att nämnden inte tar ställning i sakfrågan om att
införa ett rådfrågande och ett beslutande röstsystem för kommunmedborgarna, samt att nämnden i sig är positiv till elektroniskt röstningsförfarande men att frågan om elektronisk röstning vid allmänna val är
en fråga som ägs av Valmyndigheten och regleras i vallagen.
Kommunstyrelsekontoret har inga invändningar mot demokratiberedningens förslag.
Beslutsunderlag
• Finansutskottets protokoll 2007-03-28, § 84
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-03-15
• Demokratiberedningens skrivelse 2007-02-16
• Motion från Sverigedemokraterna (sd) 2007-01-28
––––

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2007-04-10

34

Dnr 19/06 106

§ 152 Remiss om helhetsbilden av Kommunalt
Samverkansorgan för Västernorrland (KSO)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

Sundsvalls kommun – med hänsyn till det pågående arbetet
utifrån Ansvarskommitténs slutbetänkande Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft (SOU 2007:10) – uttalar att
den inte föreslår något bildande av Kommunalt Samverkansorgan för Västernorrland (KSO).

Bakgrund
Finansutskottet beslutade den 21 februari 2006, § 32, om yttrande över
samverkansforums uppdrag att inleda arbetet inför bildandet av ett
Kommunalt Samverkansorgan i Västernorrland.
En skrivelse från Kommunförbundet Västernorrland inkom till
kommunen den 15 december 2006 med rubriken Remissunderlag för
politisk förankring och fördjupade diskussioner om form och innehåll
för ett Kommunalt Samverkansorgan i Västernorrland (KSO). Till
skrivelsen var fogat ett remissunderlag.
Överläggning
Anita Bdioui (s) yrkar att kommunen– med hänsyn till det pågående
arbetet utifrån Ansvarskommitténs slutbetänkande Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft (SOU 2007:10) – uttalar att den
inte föreslår något bildande av ett KSO. Magnus Sjödin (m), Sverker
Ottosson (mp) och Kim G Ottosson (v) instämmer i yrkandet.
Reinhold Hellgren (c) yrkar att kommunen skall säga ja till bildandet av
ett KSO.
Reservation
Reinhold Hellgren (c) och Mats Mehlin (c) reserverar sig mot beslutet
till förmån för eget förslag.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2007-03-12, § 118
Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens protokoll 2007-02-12, § 108
Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-01-02
Kommunförbundet Västernorrlands skrivelse med ”Remissupplaga
om helhetsbilden av KSO”
Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-02-03

––––
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Dnr 9/07 002

§ 153 Delegationsbeslut – utskotten
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

till sina handlingar lägga beslut som fattats med stöd av kommunstyrelsens delegationsbemyndigande av utskotten:
Finansutskottet den 13 och 28 mars 2007; samt
Samordningsutskottet den 6 och 20 mars 2007.

––––
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Dnr 10/07 002

§ 154 Delegationsbeslut enligt punkt 2.1 –
beslutade upphandlingar
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

till sina handlingar lägga ett beslut från den 29 mars 2007 som
fattats med stöd av punkt 2.1 i Delegation av kommunstyrelsens
beslutanderätt.

––––
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Dnr 11/07 002

§ 155 Delegationsbeslut – personalfrågor
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

till sina handlingar lägga två beslut om pension som fattats den
10 januari (nr 1) och 28 februari (nr 5) 2007, med stöd av
kommunstyrelsens delegationsbemyndigande i personalfrågor.

––––
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Dnr 144/07 112

§ 156 Delegationsbeslut enligt punkt 7 – förslag om
vigselförrättare/partnerskapsförrättare
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

att till sina handlingar lägga ett förslag till länsstyrelsen att utse
Pernilla Berg, Höjdgatan 11, 856 31 Sundsvall, till borgerlig
vigselförrättare i Sundsvalls kommun.

––––
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Dnr 158/07 199

§ 157 Direktiv för genomlysning av överförmyndarnämndens verksamhet
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt samordningsutskottets förslag
att

anta direktiv för genomlysning av överförmyndarnämndens
verksamhet; samt

att

uppdra till kommunstyrelsekontoret att genomföra utredningen.

Bakgrund
I en motion till kommunfullmäktige föreslog Folkpartiet Liberalerna att
kommunfullmäktige beslutar skyndsamt göra en genomlysning av överförmyndarnämndens verksamhet. Kommunfullmäktige beslutade den
26 mars 2007, § 102,
att bifalla motionen;
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att besluta om direktiv för
utredningen; samt
att redovisning sker till kommunfullmäktige senast under hösten
2007.
Beslutsunderlag
• Samordningsutskottets protokoll 2007-04-03, § 74
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-03-27
• Kommunstyrelsekontorets direktiv 2007-03-27
––––
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Dnr 6/07 006

För kännedom
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

lägga kännedomsärendena till handlingarna.

Kännedomsärenden
SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING
• Cirkulär 2007:21 TV-avgifter i särskilda boendeformer för service
och omvårdnad
• Cirkulär 2007:23 Arbetsdomstolens dom 2006 nr 123 angående
fråga om en kommun haft vägande skäl för att dels stadigvarande
förflytta en lärare dels att avskeda samma lärare
• Cirkulär 2007:24 Regeringens proposition ”Ytterligare reformer
inom arbetsmarknadspolitiken m.m.” (prop. 2006/07:89)
PROMIDNORD (ett Interreg IIIB-projekt inom Baltic Sea Region)
• Inbjudan till konferensen ”Ny MittNordisk Europaregion? – regionalt samarbete i norra Norden i ett europeiskt perspektiv”den 30
maj 2007 i Sundsvall
GÄVLEBORGS KOMMUNER OCH LANDSTING
• Inbjudan till kursen ”Hur skall vi hantera den offentliga upphandlingen i vår kommun?” den 10 maj 2007 i Sundsvall
KOMMUNLEX AB
• Inbjudan till seminariet ”Ny start för konkurrensutsättning och ökad
marknadsanvändning” den 13-14 juni 2007 i Stockholm
REVÄST (Styrelsen för regional forskning i Västsverige) i samarbete med VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN
• Inbjudan till konferensen ”Att bilda och driva en region” den 24-25
maj 2007 i Göteborg
• Inbjudan till konferensen ”Regioner för det framtida Sverige” den
26 april 2007 i Göteborg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2007-04-10

42

Deltagande i remisskonferens om Ansvarskommitténs
slutbetänkande Hållbar samhällsorganisation med
utvecklingskraft (SOU 2007:10)
• Kommunstyrelsen beslutade den 12 mars 2007, § 119, om
deltagande i denna konferens. Kommundirektören meddelar att
arrangören har hört av sig till kommunen och framfört att
Sundsvalls kommun, med hänsyn till begränsat utrymme, får
närvara vid konferensen med sex personer i stället för drygt 30
personer som anmälts. Efter diskussion enas kommunstyrelsen om
att kommunen skall representeras av tre personer från majoriteten,
två från oppositionen och en tjänsteman. Anmälan görs till
kommundirektören.
________
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