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Justering
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Leif Nilsson med
Magnus Sjödin som ersättare.
Noteras att § 312 behandlas efter § 314.
––––
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Dnr 243/07 107

§ 299 Presentation av Nordiska Kammarorkestern
Sundsvall
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund
Till dagens sammanträde har styrelseordföranden Kim G Ottosson och
orkesterchefen Lena Byström i Nordiska Kammarorkestern Sundsvall
bjudits in för att lämna information om kommunalförbundet.
Överläggning
Kim G Ottosson inleder och överlämnar sedan ordet till Lena Byström.
Nordiska Kammarorkestern Sundsvall är ett kommunalförbund mellan
Landstinget Västernorrland och Sundsvalls kommun. Orkesterns
uppgift är att bredda och berika möjligheterna till musikupplevelser av
hög kvalitet i Västernorrland.
Barn och ungdomar är en prioriterad målgrupp. Man arbetar bl a med
vänskoleprojekt, besök till förskolor och repetitionsbesök. En särskild
producenttjänst finns för arbetet med barn och ungdomar, vilket är
unikt för en orkester av denna storlek.
I juni 2007 genomförde Nordiska Kammarorkestern en uppskattad
turné i Japan, Kina och Sydkorea. Turnén erbjöd bra möjligheter att
marknadsföra Sundsvall och knyta kontakter.
Från och med 2008 ingår Nordiska Kammarorkestern Sundsvall i det
nya Scenkonstbolaget.
Kommunstyrelsens ledamöter ställer frågor till Lena Byström.
Ordföranden tackar för informationen.
––––
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§ 300 Aktuellt från kommunstyrelsekontoret
Ordföranden informerar om rekryteringen av ny kommundirektör. I
dagsläget står valet mellan två kandidater till tjänsten.
Kommundirektören informerar om följande:
o Projektet Effektivare inköp samordnas av upphandlingsenheten vid
kommunstyrelsekontoret. Man har analyserat och identifierat
förbättringsområden, och nu i januari kommer förbättringarna att
börja genomföras. Potentialen är minst 60 mkr i ”bruttonytta” för
åren 2008-2012, men förbättringarna kräver också vissa
investeringar. Den nya lagen om offentlig upphandling (LOU), som
träder i kraft 1 januari 2008, ställer också högre krav på kommunen.
o Sveriges kommuner och landsting (SKL), har genom enkäten Eförvaltningsmätning i Sveriges kommuner 2007 undersökt hur
kommunerna arbetar med e-förvaltning. Resultaten visar för
Sundsvalls del på en kraftig förbättring jämfört med 2006, och vi
ligger nu klart över medel.
o Rekryteringen till den nya informationsavdelningen avslutas inom
kort. Avdelningen kommer att organiseras utifrån kommunens fem
huvudprocesser och två stödprocesser. Flera informatörer kommer
att vara delaktiga inom varje process, och varje förvaltning kommer
att tilldelas specifika kontaktinformatörer. Avdelningen kommer
även att ansvara för krisinformation samt marknadsföring.
Ekonomidirektören informerar om det Nationella jämförelseprojektet
som samordnas av SKL. Projektet är en treårig satsning som syftar till
att utveckla jämförelser mellan kommuner avseende såväl kostnader
som kvalitet, samt även relationen däremellan. Projektet anlägger ett
kommunledningsperspektiv, och fokuserar på lärande och förbättring.
170 kommuner deltar, uppdelade i 20 mindre nätverk. För varje
kommun finns en lokal projektledare; i Sundsvalls är det Mats Lundahl
från socialtjänsten. Projektet ska ta fram två rapporter per år, där den
första kommer att handla om äldreomsorg. Mer information om
projektet finns på hemsidan www.jamforelse.se
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Dnr 32/07 040

§ 301 Mål och resursplan 2008-2010 – Komplettering med indikatorer
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

godkänna föreslagna indikatorer att ingå i tidigare beslutad måloch resursplan för 2008-2010;

att

tidigare beslutade processmål och nu föreslagna indikatorer ska
ingå i nämndernas 1-åriga mål- och resursplan för 2008 samt i
nämndens delårsrapporter och årsredovisning 2008;

att

verksamhetsmålet Nöjda medborgare/brukare ersätts med
Ändamålsenlighet, och verksamhetsmålet Effektiv verksamhet
ersätts med Resurseffektivitet för att öka kopplingen till lagstiftningens intentioner;

att

uppdra till kommunstyrelsen att komplettera med fler indikatorer löpande när mätdata finns tillgängligt under 2008 och att
dessa fastställs av kommunfullmäktige i samband med delårsrapporter och årsredovisning;

att

uppdra till kommunstyrelsen att lämna förslag till finansiering
av 2008 års utvecklingsarbete.

För egen del beslutar kommunstyrelsen
att

uppdra till kommunstyrelsekontoret att inför ärendets
behandling i kommunfullmäktige, lyfta bort de nivåtal som
angetts för samtliga indikatorer under Ändamålsenlighet.

Bakgrund
Förändringar i kommunallagen (1990:900) genomfördes 2004 och en
av nyheterna var att kommunerna förutom att ta fram finansiella mål
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också skall ange mål och riktlinjer för verksamheten som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.
Mål och riktlinjer för verksamheten behövs för att visa hur mycket av
de olika verksamheterna som ryms inom de ekonomiska ramarna d.v.s.
koppling mellan ekonomi och verksamhet. Lagstiftaren menar också att
dessa behövs för att främja en resurseffektiv och ändamålsenlig verksamhet samt för att göra uppdraget gentemot medborgarna tydligt.
Kommunfullmäktige beslutade i juni att i mål och resursplanen 20082010 fastställa ett antal processmål. Uppdraget har nu varit att konkretisera dem genom att ge förslag på indikatorer som kopplas till dem.
Indikatorerna utgör ett viktigt stöd för att bedöma måluppfyllelsen trots
att de inte ur alla aspekter ger en heltäckande bild. Tillsammans med
andra beskrivningar, uppföljningar och analyser ger de en god bild av
hur väl kommunen lyckas med sina uppdrag.
I takt med att utvecklingsarbetet fortgår kommer det att utkristalliseras
tydliga och mätbara indikatorer. Kommunstyrelsekontoret föreslår att
kommunstyrelsen får i uppdrag att komplettera med fler indikatorer
löpande när mätdata finns tillgängligt under 2008. Detta föreslås ske i
delårsrapporter och årsredovisning, med rapportering och fastställelse
av nya indikatorer efter hand av kommunfullmäktige.
Överläggning
Finansutskottet 6 november 2007, § 239
Utredaren ger förslag på revideringar av vissa av de indikatorer som
kommunstyrelsekontoret lämnat. Om utskottet ställer sig bakom dem
uppdateras beslutsunderlaget till kommunstyrelsens sammanträde den
12 november 2007.
Magnus Sjödin (m), Lars Persson (fp) och Reinhold Hellgren (c)
lämnar inga synpunkter på andra att-satsen om bland annat att tidigare
beslutade processmål och nu föreslagna indikatorer ska ingå i
nämndernas 1-åriga mål- och resursplan för 2008, utan hänvisar till de
ställningstaganden som framlades vid kommunfullmäktiges behandling
av mål- och resursplanen den 18 juni 2007, § 167, dnr 32/07 040.
Utskottet diskuterar hur indikatorerna arbetats fram och nämndernas
delaktighet i arbetet.
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Kommunstyrelsen 12 november 2007
Efter inlägg av Magnus Sjödin (m), Anita Bdioui (s), Eva Lohman (m),
Leif Nilsson (s), Reinhold Hellgren (c), Kim G Ottosson (v) och Lena
Österlund (s) samt kommentarer av kommundirektören och stadsjuristen beslutar kommunstyrelsen att ajournera sammanträdet.
När sammanträdet återupptas beslutar kommunstyrelsen att bordlägga
ärendet.
Kommunstyrelsen 3 december 2007
Ordföranden påminner om att en orsak till att ärendet bordlades vid
kommunstyrelsens förra sammanträde, var att ge möjlighet till
ytterligare förankring i nämndsorganisationen. Inget nytt material har
dock inkommit.
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets
förslag, men med tillägg av en ytterligare beslutsmening; att
kommunstyrelsekontorets förslag (daterat 2007-10-29, rev 2007-11-06)
ska korrigeras inför ärendets behandling i kommunfullmäktige, på så
sätt att de nivåtal som anges under Ändamålsenlighet i förslaget lyfts
bort.
Magnus Sjödin (m), Erland Solander (m), Eva Lohman (m), Lars
Persson (fp), Reinhold Hellgren (c) och Hans Brynielsson (kd) lämnar
inga synpunkter på andra att-satsen om bland annat att tidigare
beslutade processmål och nu föreslagna indikatorer ska ingå i
nämndernas 1-åriga mål- och resursplan för 2008, utan hänvisar till de
ställningstaganden som framlades vid kommunfullmäktiges behandling
av mål- och resursplanen den 18 juni 2007, § 167, dnr 32/07 040.
Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens yrkande; bifall till
finansutskott samt tillägg av ytterligare beslutsmening enligt ovan.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2007-11-12, § 274
• Finansutskottets protokoll 2007-11-06, § 239
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-10-29
• Bilaga 1: Processmål samt förslag till indikatorer, sammanställning
– daterad 2007-10-29, rev 2007-11-06
––––
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Dnr 509/07 026

§ 302 Jämställdhetsplan för 2008 för kommunstyrelsekontoret
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag
att

anta jämställdhetsplan år 2008 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 2008.
Förvaltningens ledningsgrupp har beslutat att jämställdhetsfrågorna ska
drivas av samverkansgrupp. En av gruppens uppgifter är att uppdatera
jämställdhetsplanen varje år innan den befintliga planen har löpt ut.
Kommunstyrelsekontorets personal- och samordningssekreterare ansvarar för jämställdhetsfrågorna på kommunstyrelsekontoret.
Överläggning
Finansutskottet 20 november 2007
Reinhold Hellgren (c), Lars Persson (fp) och Martin Johansson (s)
ställer frågor som besvaras av stadsjuristen. Bl.a. diskuteras om de mål
som uppställs i jämställdhetsplanen kan göras mer konkreta.
Stadsjuristen uppger att kommunstyrelsekontoret tar med sig denna
fråga inför upprättande av jämställdhetsplan för 2009.
Kommunstyrelsen 3 december 2007
Erland Solander (m) föreslår en korrigering av texten på sid 38 under
rubriken Föräldraskap; att meningen som börjar med ”Blivande…” ska
strykas.
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Inlägg görs av ordföranden, Ingrid Möller (mp) och Erland Solander
(m), och frågor ställs av ledamöterna och besvaras av
kommundirektören.
Ordföranden föreslår att förslaget om korrigering lämnas utan åtgärd.
Jämställdhetsplanen har tagits fram och godkänts av
kommunstyrelsekontorets samverkansgrupp, och andemeningen i den
aktuella meningen är positiv.
Kommunstyrelsen ställer sig bakom ordförandens förslag.
Dock noteras att kommunstyrelsen rekommenderar samverkansgruppen
att inför 2009 se över den aktuella formuleringens ordalydelse.
Beslutsunderlag
• Finansutskottets protokoll 2007-11-20, § 262
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-11-08
• Jämställdhetsplan – kommunstyrelsekontoret 2008
––––
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Dnr 231/07 042

§ 303 Samordningsförbundet i Sundsvall årsredovisning och revisionsberättelse 2006
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

överlämna ärendet till kommunfullmäktige för beslut.

Bakgrund
Samordningsförbundet i Sundsvall har upprättat årsredovisning för
2006 och förbundets revisorer har avgivit en revisionsberättelse. I
revisionsberättelsen avstyrker revisorerna att förbundets styrelse
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2006, med hänvisning till
bristande styrning och ledning och otillräcklig intern kontroll.
Kommunfullmäktige har 2007-10-29, § 213, givit styrelsen för
Samordningsförbundet för verksamhetsåret 2006 och den nu sittande
styrelsen, möjlighet att yttra sig över revisorernas berättelse. Vidare har
kommunfullmäktige beslutat att begära in en ny rättvisande
årsredovisning för 2006.
Samordningsförbundets styrelse för 2006 respektive den nu sittande
styrelsen har tillställt kommunen ett gemensamt yttrande över
revisionsberättelsen. Vidare har Samordningsförbundet tillställt
kommunen en ny årsredovisning för 2006.
Om revisorerna enligt 9 kap 17 § KL riktat anmärkning mot styrelsen
eller mot enskilda förtroendevalda, skall fullmäktige besluta om
anmärkning även skall framställas från fullmäktiges sida. Beslutet skall
motiveras.
Kommunstyrelsekontoret anser att sådana anmärkningar har riktats mot
styrelsens förvaltning och att fullmäktige därför har att pröva frågan.
Fullmäktige skall besluta om ansvarsfrihet skall beviljas eller vägras.
Beslutet skall motiveras om det inte är uppenbart obehövligt.
Kommunstyrelsekontoret anser att i det fall fullmäktige väljer att
bevilja styrelsen ansvarsfrihet ska beslutet åtföljas av en motivering till
att fullmäktige gör en annan bedömning än revisorerna.
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Överläggning
Martin Johansson (s), Lena Österlund (s) och Eva Lohman (m) anmäler
jäv och lämnar sammanträdet under behandlingen av detta ärende.
Med hänvisning till att nytt material tillkommit i ärendet, förklarar
samtliga ledamöter att man avser återkomma då ärendet behandlas i
kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-11-27
• Yttrande från Samordningsförbundet i Sundsvall 2007-11-02 med
reviderad årsredovisning för 2006
• Kommunfullmäktiges protokoll 2007-10-29, § 213
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-10-10
• Skrivelse 2007-05-08 från Samordningsförbundet i Sundsvall med
årsredovisning 2006
• Landstinget Västernorrlands revisionsberättelse 2007-09-25 med
revisionsrapporten ”Granskning av Samordningsförbundet i
Sundsvall år 2006”, daterad 2007-09-21
––––
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Dnr 141/07 040

§ 304 Uppdatering av fullmakt för Sundsvalls
kommuns medelsförvaltning
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag
att

anta förändringar i ”Fullmakt för medelsförvaltning” enligt
föreliggande förslag; och

att

”Fullmakt för medelsförvaltning” antagen av kommunstyrelsen
2007-04-10, § 147, upphör att gälla när kommunstyrelsen fattat
beslut om uppdaterad fullmakt.

Bakgrund
Kommunstyrelsekontoret har arbetat fram ett förslag till förändring av
fullmakten för Sundsvalls kommuns medelsförvaltning. Fullmakten
beskriver vilka personer som får företräda Sundsvalls kommun i dess
medelsförvaltning.
Fullmakten har uppdaterats för det område som reglerar Sundsvalls
kommuns utlåning till helägda bolag.
Beslutsunderlag
• Finansutskottets protokoll 2007-11-20, § 264
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-11-05
• Fullmakt för medelsförvaltning, daterad 2007-11-05
––––
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Dnr 491/07 317

§ 305 Begäran om upphävande av beslut om
besparingsåtgärder inom vägbelysning samt
yrkande om ekonomisk kompensation
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

upphäva kommunfullmäktiges beslut 2003-06-16 § 110 om att
från år 2004 minska budgetramen med 0,5 Mkr årligen genom
överlämnande av viss gatubelysning till Vägverket,

att

fastighetsnämnden tillförs 2 Mkr för att täcka underskott som
uppstått under åren 2004-2007 genom reglering vid överföring
av ackumulerat eget kapital för fastighetsnämndens verksamhet
väghållning och offentlig belysning,

att

uppdra till fastighetsnämnden att för 2008 följa den av
fastighetsnämnden beslutade belysningsstrategin och att
kostnaderna täcks inom fastighetsnämndens ram.

Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade den 16 juni 2003, § 110 att fastställa
Årsbudget 2004 med plan för 2005-2006. I beslutet ingick att fr.o.m. år
2004 minska dåvarande stadsbyggnadsnämndens/nuvarande fastighetsnämndens budgetram med 0,5 Mkr genom att belysning längs lågtrafikerade allmänna vägar skulle överlämnas till Vägverket.
Vägverket har nu slutligt meddelat sin tidigare uppfattning att man inte
är beredd att överta ansvaret för vägbelysningen på berörda statliga
vägar.
Fastighetsnämnden föreslår därför att den delen av kommunfullmäktiges beslut från 2003-06-16 § 110 upphävs samt att nämnden
kompenseras för uteblivna skattemedel 2004-2007 samt att ramen i
Mål- och resursplan 2008 utökas med 0,5 Mkr.
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Överläggning
Finansutskottet 20 november 2007
Reinhold Hellgren (c) och Lars Persson (fp) yrkar bifall till
kommunstyrelsekontorets förslag.
Ordföranden uppger att majoriteten inte har tagit ställning i sak utan
återkommer med ett ställningstagande i kommunstyrelsen.
Utskottet beslutar att överlämna ärendet utan eget ställningstagande till
kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen 3 december 2007
Ordföranden meddelar att (s), (v) och (mp) har ett nytt, gemensamt
beslutsförslag, som innebär att de tre sista förslagen till beslut i
kommunstyrelskontorets skrivelse daterad 2007-11-15, ersätts med en
ny beslutsmening med följande lydelse:
Att uppdra till fastighetsnämnden att för 2008 följa den av
fastighetsnämnden beslutade belysningsstrategin och att kostnaderna
täcks inom fastighetsnämndens ram.
Reinhold Hellgren (c) begär en kort ajournering för att sätta sig in i det
nya förslaget. Kommunstyrelsen ställer sig bakom begäran.
Efter 5 minuters ajournering återupptas sammanträdet.
Reinhold Hellgren (c) yrkar bifall till det nya förslaget till beslut.
Övriga oppositionspartier ställer sig bakom yrkandet.
Ordföranden ställer kommunstyrelsekontorets förslag till beslut mot (s),
(v) och (mp) nya förslag till beslut. Hon finner att kommunstyrelsen
beslutar bifalla (s), (v) och (mp) nya förslag till beslut.
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Beslutsunderlag
• Finansutskottets protokoll 2007-11-20, § 269
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-11-15
• Fastighetsnämndens protokoll 2007-10-25, § 105
• Fastighetskontorets skrivelse 2007-10-16
––––
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Dnr 230/07 060

§ 306 Bidrag för ”Meningsfull sommarverksamhet
för behövande barn och ungdom”,
kompletterande beslut
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag
att

kultur- och fritidsnämnden beviljas ett anslag på 250 000 kr för
att täcka kostnader för att anordna sommarjobb till ungdomar i
åk 9. Anslaget utgör ett tillägg till tidigare erhållit bidrag från
kommunstyrelsens stiftelser;

att

anslaget beviljas ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda
behov.

Bakgrund
Kultur & Fritid ansökte 2007-02-23 om bidrag på 714 600 kr ur
kommunstyrelsens stiftelser med ändamål ”för meningsfull sommarverksamhet för behövande barn och ungdomar” för att anordna
sommarjobb för ungdomar i åk 9. Avsikten var att via förvaltningens
fritidsgårdar kunna erbjuda 120 ungdomar meningsfull sysselsättning
under sommaren 2007.
I kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse till finansutskottet föreslogs
att bidrag skulle beviljas med 498 600 kronor. Detta utifrån att ansökningar från föreningar och förvaltningar översteg den disponibla avkastningen i stiftelserna.
Finansutskottet beslutade den 22 maj 2007 § 158, efter överläggning
inom utskottet, att bevilja Kultur & Fritid ett bidrag med 464 600
kronor för anordnande av sommarjobb ur kommunstyrelsens stiftelser
”för meningsfull sommarverksamhet för behövande barn och ungdom”.
Kommunstyrelsekontoret har sedan i skrivelse till Kultur & Fritid
meddelat att finansutskottet beviljat 498 600 kronor enligt kontorets
ursprungliga förslag, d.v.s. 34 000 mer än i finansutskottets beslut.
Vidare att 216 000 kronor ska finansieras av finansutskottet med
skattemedel.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2007-12-03

18

Kultur & Fritid har nu inkommit med skrivelse med begäran om utbetalning av dels de medel på 216 000 kr som utlovats i skrivelse från
kommunstyrelsekontoret och dels av mellanskillnaden på 34 000 kr
mellan föreslaget belopp från kommunstyrelsekontoret och beslutat
belopp av finansutskottet.
Beslutsunderlag
• Finansutskottets protokoll 2007-11-20, § 271
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-11-15
• Kultur & Fritids skrivelse 2007-11-07
• Finansutskottets protokoll 2007-05-22, § 158
––––
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Dnr 189/06 055

§ 307 Kommunstyrelsens stiftelseförvaltning,
revisionstjänster under år 2007—2010
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag
att

för revisionstjänster under mandatperioden 2007—2010 anta
KPMG Bohlins AB med omfattning enligt bifogat ramavtal;

att

för stiftelser med en förmögenhet som överstiger 10 basbelopp
utse, utöver de av fullmäktige redan utsedda förtroendevalda
revisorerna, auktoriserad revisor Tommy Eriksson, KPMG
Bohlins AB.

Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade den 10 april 2006, § 82, att de stiftelser
som förvaltas av kommunstyrelsen genom s.k. anknuten förvaltning
skulle ingå i kommunrevisionens upphandling av revisionstjänster för
mandatperioden 2007—2010.
Beslutsunderlag
• Finansutskottets protokoll 2007-11-20, § 272
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-11-19
• Ramavtal mellan Sundsvalls kommun och KPMG Bohlins AB
––––
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Dnr 501/07 406

§ 308 Förslag till taxa för hushållsavfall för 2008
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår enligt samordningsutskottets förslag
kommunfullmäktige besluta
att

fastställa taxa för hushållsavfall för Sundsvalls kommun att gälla
från 2008-01-01.

Bakgrund
Reko Sundsvall AB har utarbetat förslag till taxa för hushållsavfall för
2008. Taxan ska täcka de kostnader som kommunen har för hushållsavfall.
Förslaget innebär att viktpriset i avfallstaxan blir oförändrat 1,45 kr/kg
exkl. moms (1,81 kr/kg inkl moms). Tömningsavgiften blir också oförändrad.
Den fasta årskostnaden blir oförändrad när det gäller en- och tvåfamiljshus samt näringsverksamhet. Taxans konstruktion förändras när
det gäller flerfamiljshus. Här kommer den fasta årskostnaden att betalas
utifrån antalet lägenheter och storleken på lägenheterna i huset. Tidigare utgick taxan från tillgänglig kärlvolym. Förändringen har skett i
samråd med företrädare för fastighetsägarna.
I förslaget till taxa ingår att ett bidrag kommer att utgå med 300 kronor
till fastighetsägare som skaffar varmkompost och med 300 kronor till
den som skaffar köksavfallskvarn.
Vidare föreslås fri tömning av säkerhetsskåp för farligt avfall i flerfamiljshus. En fast kostnad införs för tömning av grovsoprum.
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Överläggning
Samordningsutskottet 13 november 2007
Utskottets ledamöter ställer frågor kring förslaget till Martin Lidow och
Leif Rönnmark som därefter lämnar sammanträdet, varefter utskottet
fortsätter sin behandling av ärendet.
Andreas Nelvig (m) yrkar att taxans konstruktion ses över, på så sätt att
den rörliga delen av avgiften blir större samt att avsättningen för äldre
deponier lyfts ut.
Leif Nilsson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsekontorets förslag.
Ordföranden ställer kommunstyrelsekontorets förslag mot Andreas
Nelvigs yrkande och finner att samordningsutskottet beslutar enligt
kommunstyrelsekontorets förslag.
Kommunstyrelsen 3 december 2007
Magnus Sjödin (m) yrkar att taxans konstruktion ses över, på så sätt att
den rörliga delen av avgiften blir större samt att avsättningen för äldre
deponier lyfts ut.
Erland Solander (m), Eva Lohman (m), Lars Persson (fp), Reinhold
Hellgren (c) och Hans Brynielsson (kd) ställer sig bakom Magnus
Sjödins yrkande.
Leif Nilsson (s) yrkar bifall till samordningsutskottets förslag.
Ordföranden ställer samordningsutskottets förslag mot Magnus Sjödin
m.fl. yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
samordningsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
• Samordningsutskottets protokoll 2007-11-13, § 168
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-11-06
• Förslag till renhållningstaxa för 2008 från Reko Sundsvall AB
• Avfallstaxa 2007
––––
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Dnr 502/07 406

§ 309 Förslag till avtal med Reko Sundsvall AB avseende hantering av hushållsavfall
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt samordningsutskottets förslag
att

godkänna kommunstyrelsekontorets förslag till avtal med Reko
Sundsvall AB.

Bakgrund
Sundsvalls kommun är ansvarig för insamling och behandling av hushållsavfall i kommunen. Reko Sundsvall AB har uppdraget att företräda
kommunen mot kunder och entreprenörer. Delar av det avtal som
kommunen har med Reko löper ut 2007-12-31. Kommunstyrelsekontoret har utarbetat förslag till nytt avtal.
Kommunstyrelsekontoret föreslår att avtalet som tidigare var uppdelat i
4 bilagor numrerade 2-5, samlas i ett avtal. Avtalet föreslås gälla lika
länge som kommunens avfallsplan, d.v.s. t o m 2011.
Överläggning
Samordningsutskottet 13 november 2007
Utskottets ledamöter ställer frågor kring förändringarna i avtalet till
Martin Lidow och Leif Rönnmark som därefter lämnar sammanträdet,
varefter utskottet fortsätter sin behandling av ärendet.
Leif Nilsson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsekontorets förslag.
Ordföranden finner att samordningsutskottet beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag.
Kommunstyrelsen 3 december 2007
Leif Nilsson (s) yrkar bifall till samordningsutskottets förslag.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
samordningsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
• Samordningsutskottets protokoll 2007-11-13, § 169
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-11-06
• Förslag till avtal med Reko Sundsvall AB
––––
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Dnr 540/07 402

§ 310 Avtal mellan Sundsvalls kommun och
Sundsvall Oljehamn AB
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

träffa uppdrags- och nyttjanderättsavtal med Sundsvalls
Oljehamn AB för förvaltning av Sundsvalls oljehamn och
Mokajen, i huvudsaklig överensstämmelse med av
kommunstyrelsekontoret upprättat förslag till avtal; samt

att

bemyndiga kommunstyrelsens ordförande att göra de smärre
justeringar i avtalet som kan bli erforderliga

Bakgrund
Kommunfullmäktige har den 18 juni 2007, § 168, bl.a. beslutat att
medge att Stadsbacken AB bildar ett bolag med föreslagen firma
Sundsvall Oljehamn AB för förvaltning av oljehamnen Vindskärsudde
samt Mokajen. Vidare bemyndigades kommunstyrelsen att träffa
uppdrags- och nyttjanderättsavtal med Sundsvall Oljehamn AB för
förvaltning av oljehamnen samt Mokajen.
Överläggning
Finansutskottet 20 november 2007
Verkställande direktören och kommunjuristen lämnar information om
att ett förslag till uppdrags- och nyttjanderättsavtal mellan kommunen
och Sundsvall Oljehamn AB håller på att tas fram. Avtalsförslaget
kommer att vara färdigt inför kommunstyrelsens sammanträde den 3
december 2007.
Utskottet enas om att utan eget ställningstagande överlämna ärendet till
kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen 3 december 2007
Inlägg görs av Lena Österlund (s).
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Beslutsunderlag
• Finansutskottets protokoll 2007-11-20, § 274
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-11-22
• Uppdrags- och nyttjanderättsavtal mellan Sundsvalls kommun och
Sundsvall Oljehamn AB
o Bilaga 1: Karta över Sundsvalls oljehamn och Mokajen
o Bilaga 2: Underlag för beräkning av
nyttjanderättsavgiften
––––
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Dnr 489/07 179

§ 311 Sundsvalls kommuns handlingsprogram för
skydd mot olyckor för perioden 2008-2011
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
anta Sundsvalls kommuns handlingsprogram för skydd mot
olyckor, med 2007-10-31 som angivet datum, att gälla för
perioden den 1 januari 2008 – den 31 december 2011.

att

Bakgrund
Kommunens handlingsprogram för skydd mot olyckor skall fastställas av fullmäktige för varje mandatperiod. Förslag till nytt
program har därför utarbetats för den kommande fyraårsperioden.
Programmet är anpassat efter riktlinjerna i Ägarnas uppdrag till Sundsvall - Timrå räddningstjänstförbund. Även erfarenheter som framkommit under innevarande programperiod ligger till grund för de förändringar som föreslås i det nya programmet.
Sammanfattningsvis innehåller handlingsprogrammet följande
förändringar gentemot nuvarande:
•
•
•

En kraftigare markering om samordning med folkhälsoprogrammet.
Att kommunen skall verka för att tillskapa ett forum för krisoch olyckshantering med deltagande från andra samhällsaktörer.
Räddningstjänsten skall inrikta sina ansträngningar på att ta
fram bra underlag för beslut om inriktningar och åtgärder,
kommunicera detta underlag till olika samhällsaktörer samt att
genom indikatorer följa upp effekterna av åtgärderna.

Åtgärdsarbetet skall fokuseras kring olyckstyperna fallolyckor,
drunkning, trafikolyckor och suicid. Åtgärder för att förebygga bränder
är överfört till och beskrivs i räddningstjänstförbundets handlingsprogram.
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Överläggning
Kommunstyrelsen 12 november 2007
Stadsjuristen informerar om länsstyrelsens yttrande.
Lena Österlund (s) frågar varför kommunen skall verka för ett RCO
(Regionalt Centrum för lärande från olyckor) med länsstyrelsen som
samordnande myndighet i stället för att vända sig till Räddningsskolan i
Sandö.
Kommunstyrelsen 3 december 2007
Ordföranden konstaterar att den komplettering som efterlystes vid
ärendets återremittering (Kommunstyrelsen den 12 november), nu har
förts in i förslaget till handlingsprogram.
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2007-11-12, § 291
• Finansutskottets protokoll 2007-11-06, § 245
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-11-16
• Sundsvalls kommuns handlingsprogram för skydd mot olyckor för
perioden 2008-01-01—2011-12-31
• Länsstyrelsens yttrande 2007-11-12, e-postversion
––––
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Dnr 508/07 530

§ 312 Regional kollektivtrafikanläggning i Birsta
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

under förutsättning att Länsstyrelsen godkänner revidering av
länstransportplanen så att 10 miljoner avsätts för regional
kollektivtrafikanläggning i Birsta, uppdra till
stadsbyggnadsnämnden att genomföra projektet

att

omdisponera de 9,8 Mkr som avsattes i investeringsbudgeten för
2005 i anslaget till förvaltningsfastigheter under rubriken
”Fjärrbussterminal” till projekt regional
kollektivtrafikanläggning i Birsta och att dessa
investeringsmedel får tas i anspråk av stadsbyggnadsnämnden

att

för projektet regional kollektivtrafikanläggning i Birsta ansöka
om medfinansiering från regionala utvecklingsfonden mål 2

att

bemyndiga stadsbyggnadsdirektören att för Sundsvalls kommun
underteckna ansökan för mål 2 projekt regional
kollektivtrafikanläggning i Birsta

att

utifrån regionala fondens beslut om mål 2-finansiering och
utifrån resultat av projektupphandling våren 2008 återkomma till
stadsbyggnadsnämnden för redovisning och projektavstämning.

Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade 2004-01-12, § 12, att avsätta 10 mkr av
investeringsmedel för en upprustning av förortsterminalen. I maj 2007
tillfrågades Västernorrlands Länstrafik AB av Länsstyrelsen om den
regionala bussterminalen skulle genomföras enligt den tidigare ansökan
och när genomförandet i så fall planerades ske. Sundsvalls kommun
uttalade att en ny regional bussterminal inte bör byggas i nuvarande
läge. Istället föreslog kommunen att Länsstyrelsen skulle pröva om ett
regionalt resecentrum i Birsta istället skulle kunna inrymmas inom
ramen för länstransportplanen. Yttrandet godkändes av
kommunstyrelsen 2007-06-04, § 205. Länstransportplanen är nu
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föremål för remisshantering och innehåller förslag om stöd till regional
kollektivtrafikanläggning i Birsta med 10 miljoner kronor.
I arbetet med den fördjupade översiktsplanen har en särskild utredning
kring kollektivtrafiken och motorvägsbusshållplatser genomförts av
konsultföretaget Trivector Traffic AB under 2007. Av denna utredning
framgår bl a att andelen kollektivtrafikresenärer är ovanligt låg för ett
externhandelscentrum som Birsta och att det finns en stor potential för
att nå ett ökat resande genom åtgärder som motorvägsbusshållplatser,
pendlarparkeringar och andra insatser i området.
Genom byggande av motorvägsbusshållplatser, en korsande gata samt
gång- och cykelväg under motorvägen, kan östra och västra Birsta
knytas närmare varandra och lokalbussar kan passera under
motorvägen genom området. På detta sätt skapas ett effektivt
kollektivtrafikstråk med hög turtäthet för såväl interregional, regional
som lokal busstrafik där befintlig trafik kan nyttjas på ett effektivare
sätt. Det finns idag gott om bussar som passerar på motorvägen utan att
kunna stanna. Om den trafik som finns kan användas för att resa till och
från Birsta och om det går snabbare och blir enklare att åka, så kan
kollektivtrafiken bli attraktivare, vilket är bra för miljön. Med
motorvägshållplatser minskar restiden från Härnösand från över 60
minuter ned till ca 35 minuter vilket ger en tydligt regionförstorande
effekt. Men även Timrå och Sundsvall får restidsförkortningar via
motorvägsbussarna.
I projektet deltar Sundsvalls kommun, Vägverket Region Mitt och
Västernorrlands Läns Trafik AB. Sundsvalls kommun blir ägare till mål
2-projektet med projektledare från stadsbyggnadskontoret. För
projektet upprättas projektplan med syfte, mål, projektorganisation och
tidplan och aktiviteter i projektet tillsammans med ansökan. Dessa
slutförs under december månad. Projektets totala kostnad uppskattas till
omkring 50 miljoner kronor, varav kommunens kostnad har beräknats
till ca 13 miljoner kronor. Detta belopp överstiger de budgeterade 9,8
miljonerna med drygt 3,1 miljoner och detta samt förskott till
Vägverket på 2 650 000 under projekttiden föreslås täckas via
stadsbyggnadsnämndens exploateringskonto för Birsta. Avtal kommer
att tecknas med Vägverket om återbetalning.
Stadsbyggnads- samt kommunstyrelsekontorens bedömning är att en
regional kollektivtrafikanläggning i Birsta väl uppfyller de kriterier
som ställs för finansiering enligt åtgärden. Ansökningarna till mål 2 är
dock många och sista datum för denna ansökningsomgång är den 31
december 2007, varför ansökan bör ske i december 2007. Kontoren
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anser vidare att projektets möjligheter att genomföras förutsätter att det
kommer till stånd under 2008.
Oklarheter i projektet är idag att från Länsstyrelsen förväntas beslut om
länstransportplanens revidering innan årsskiftet, ersättningen via mål 2
avgörs via Regionala fondens beslut i april 2008 och sammanlagda
kostnaden för byggprojektet kommer att vara preliminär fram till
genomförd upphandling. Med hänsyn till dessa oklarheter finns skäl att
återkomma till stadsbyggnadsnämnden för redovisning och
projektavstämning när dessa frågor är utredda våren 2008.
Överläggning
Helén Lundahl, avdelningschef vid stadsbyggnadskontoret, redogör för
bakgrunden till projektet och svarar på frågor från ledamöterna.
Beslutsunderlag
• Samordningsutskottets protokoll 2007-11-27, § 172
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2007-11-28
• Projektbeskrivning – Ny regional kollektivtrafikanläggning i Birsta
handelsområde
––––
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Dnr 507/07 002

§ 313 Översyn av kommunstyrelsens delegationsordning
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag
att

ändra kommunstyrelsens delegationsordning i enlighet med vad
som framgår av förslag till ändrad delegationsordning för
kommunstyrelsen, fogad som bilaga 1 till denna skrivelse och
daterad 2007-11-08; samt

att

upphäva kommunstyrelsens beslut den 4 juni 2007, § 184,
angående bemyndigande för kommunstyrelsens ordförande m.fl.
att utfärda fullmakter samt att underteckna handlingar.

Bakgrund
Kommunstyrelsekontorets administrativa avdelning har under en längre
tid arbetat med en samlad översyn av kommunstyrelsens delegationsordning. Den nu gällande delegationsordningen är inaktuell i ett flertal
avseenden. Mot bakgrund av detta har förslag till ändringar i delegationsordningen utarbetats. Detta förslag finns fogat som bilaga 1 till
denna skrivelse.
Överläggning
Finansutskottet 20 november 2007
Kommunjuristen föredrar i korthet utgångspunkterna för översynen
samt dess syften.
Reinhold Hellgren (c) och Lars Persson (fp) ställer frågor som besvaras
av kommunjuristen och stadsjuristen.
Beslutsunderlag
• Finansutskottets protokoll 2007-11-20, § 257
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-11-08
• Bilaga 1: Förslag till ändrad delegationsordning för kommunstyrelsen
• Förslag till bilaga 1: Fullmakt för medelsförvaltning
• Bilaga 2: Nu gällande delegationsordning
• Bilaga 3: PM angående föreslagna ändringar i kommunstyrelsens
delegationsordning
––––
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Dnr 203/07 023

§ 314 Kommundirektörens roll och organisatoriska
ställning
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

fastställa kommundirektörens roll och organisatoriska ställning i
enlighet med förslag i rekryteringsgruppens skrivelse 2007-1024.

att

rekrytering och uppsägning av förvaltningschefer ska ske i
samråd mellan kommundirektören och ordföranden i respektive
nämnd

Bakgrund
I samband med upprättande av kravprofilen för rekryteringen av en ny
kommundirektör har den utsedda rekryteringsgruppen – Anita Bdioui,
Peder Björk och Magnus Sjödin – diskuterat några principiella frågor
kring kommundirektörens roll och organisatoriska ställning.
Diskussionerna har resulterat i förslag enligt skrivelse daterad 2007-1024, avseende kommundirektörens roll och organisatoriska ställning.
Överläggning
Kommunstyrelsen 3 december 2007
Leif Nilsson (s) föreslår att en ytterligare beslutsmening, avseende
rekrytering och uppsägning av förvaltningschefer, ska läggas till med
följande ordalydelse:
Rekrytering och uppsägning av förvaltningschefer ska ske i samråd
mellan kommundirektören och ordföranden i respektive nämnd.
Ordföranden yrkar bifall till förslaget enligt skrivelsen, med tillägg av
den nya beslutsmening som föreslagits av Leif Nilsson.
Kommunstyrelsen beslutar bifalla förslaget, med tillägg av den nya
beslutsmeningen som föreslagits av Leif Nilsson.
Beslutsunderlag
• Rekryteringsgruppens skrivelse 2007-10-24
––––
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Dnr 403/07 030

§ 315 Svar på enskild motion (m) om mobila klimatanläggningar
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

frågan om mobila klimatanläggningar anses vara utredd;

att

uppdra åt fastighetsnämnden att dels genomföra praktiska prov
med mobila klimatanläggningar samt att även, när tillfälle
medges, pröva alternativa åtgärder för klimatförbättringar;

att

motionen därmed anses besvarad.

Bakgrund
Eva Lohman (m) och Per Wahlberg (m) föreslår i en motion att fullmäktige ger fastighetsnämnden i uppdrag att skyndsamt utreda frågan
kring mobila klimatanläggningar till samtliga äldreboenden inför 2008,
samt att ett försök med mobila klimatanläggningar genomförs på prov
på ett par särskilda boenden.
Fastighetskontoret framför i skrivelse daterad 2007-10-02 argument för
att montage av markiser för att undvika för höga rumstemperaturer, är
att föredra framför mobila klimataggregat.
Fastighetsnämnden har 2007-10-25, § 107, beslutat att frågan om
mobila klimatanläggningar anses vara utredd, samt att alternativa
åtgärder för klimatförbättringar kan prövas när tillfäll medges och att
motionen därmed anses besvarad.
Överläggning
Finansutskottet 20 november 2007
Claes Stockhaus (v) uppger att i kommunstyrelsekontorets skrivelse
daterad den 6 november 2007 har den del, som återfinns i den första
att-satsen i fastighetsnämndens beslut om att praktiska prov skall
genomföras, fallit bort. Detta bör föras in i finansutskottets förslag till
beslut.
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Kommundirektören uppger att finansutskottets beslut även bör innefatta
uppgift om vem som ansvarar för att praktiska prov genomförs.
Utskottet enas om att ett tillägg skall göras i förhållande till de av
kommunstyrelsekontoret föreslagna att-satserna på så sätt att den andra
att-satsen kompletteras med uppgift om att praktiska prov skall genomföras och att dessa samt de åtgärder i övrigt som avses skall uppdras åt
fastighetsnämnden.
Kommunstyrelsen 3 december 2007
Inlägg görs av Eva Lohman (m) och Lena Österlund (s).
Beslutsunderlag
• Finansutskottets protokoll 2007-11-20, § 315
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-11-06
• Fastighetsnämndens protokoll 2007-10-25, § 107
• Fastighetskontorets skrivelse 2007-10-02
• Motion från moderaterna (m) 2007-09-20
––––

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2007-12-03

34

Dnr 443/07 100

§ 316 Förslag till yttrande över betänkande
”Framtidens flygplatser - utveckling av det
svenska flygplatssystemet (SOU 2007:70)”
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt samordningsutskottets förslag
att

till Näringsdepartementet överlämna framtaget yttrande över
betänkande ”Framtidens flygplatser – utveckling av det svenska
flygplatssystemet (SOU 2007:70)”.

Bakgrund
Näringsdepartementet har för yttrande överlämnat betänkande ”Framtidens flygplatser – utveckling av det svenska flygplatssystemet (SOU
2007:70)”. Yttrandet ska vara Näringsdepartementet tillhanda senast
den 14 december 2007.
Kommunstyrelsekontoret och representanter för Härnösands och Timrå
kommuner och Handelskammaren Mittsverige har i samråd och med
stöd av övriga kommuner i Sundsvallsregionen utarbetat ett förslag till
yttrande som redovisas i särskild skrivelse.
Överläggning
Samordningsutskottet 27 november 2007
Samhällsplaneraren redovisar ett förslag på kompletteringar som kan
inarbetas yttrandet.
Utskottet beslutar att ställa sig bakom nuvarande yttrande men att
kompletteringarna ska överlämnas till kommunstyrelsen för eventuell
hantering.
Kommunstyrelsen 3 december 2007
Samhällsplaneraren förklarar att yttrandet arbetats fram tillsammans
med Timrå och Härnösands kommuner samt Handelskammaren som
företrädare för näringslivet. Timrå kommun har antagit det
gemensamma yttrandet.
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Reinhold Hellgren (c) föreslår att en korrigering görs i texten på
yttrandets sida 2, där ordet ”reellt” bör bytas ut mot ordet
”konkurrenskraftigt”. Kommunstyrelsen ställer sig bakom
korrigeringsförslaget.
Ledamöterna ställer frågor om yttrandet till samhällsplaneraren.
Erland Solander (m) väcker frågan om Sundsvalls kommun bör vara
mer restriktiv avseende när man väljer att hävda sina intressen, och
fokusera på de fundamentalt viktiga frågorna.
Ordföranden framhåller att varje pusselbit avseende infrastrukturfrågor
är viktiga för helheten. Inlägg görs också av Martin Johansson (s) och
Reinhold Hellgren (c).
Kommunstyrelsen beslutar att bifalla samordningsutskottets förslag.
Noteras att kommunstyrelsekontoret får i uppdrag att korrigera texten
enligt Reinhold Hellgrens förslag.
Beslutsunderlag
• Samordningsutskottets protokoll 2007-11-27, § 174
• Förslag till kompletteringar till yttrandet ”Framtidens flygplatser”
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-11-05
• Förslag på yttrande 2007-11-13 till Näringsdepartementet
• Sammanfattning av flygplansutredningens betänkande
––––
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Dnr 447/07 100

§ 317 Förslag till yttrande över Banverkets rapport
"Ett strategiskt nät av kombiterminaler" samt
betänkandet "Strategiska godsnoder i det
svenska transportsystemet"
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt samordningsutskottets förslag
att

till Näringsdepartementet överlämna framtaget yttrande över
Banverkets förslag till strategiskt nät av kombiterminaler och
hamnstrategiutredningens betänkandet Strategiska godsnoder i
det svenska transportsystemet (SOU 2007:59).

Bakgrund
Näringsdepartementet har för yttrande överlämnat Banverkets rapport
”Ett strategiskt nät av kombiterminaler - intermodala noder i det
svenska godstransportsystemet” samt hamnstrategiutredningens betänkande ”Strategiska godsnoder i det svenska transportsystemet – ett
framtidsperspektiv (SOU 2007:59)”. Yttrandet ska vara Näringsdepartementet tillhanda senast den 14 december 2007.
Stadsbyggnadskontoret, kommunstyrelsekontoret och Sundsvalls hamn
har i samråd utarbetat ett förslag till yttrande som redovisas i särskild
skrivelse.
Beslutsunderlag
• Samordningsutskottets protokoll 2007-11-27, § 175
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2007-11-12
• Förslag på yttrande 2007-11-09 till Näringsdepartementet
• Sammanfattning (SOU 2007:59)
––––
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Dnr 449/07 100

§ 318 Förslag till yttrande över betänkandena
”Hamnstrategi (SOU 2007:58)” och
”Strategiska godsnoder i det svenska
transportsystemet (SOU 2007:59)”
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt samordningsutskottets förslag
att

till Näringsdepartementet överlämna framtaget yttrande över
Hamnstrategiutredningens betänkanden Hamnstrategi och
Strategiska godsnoder i det svenska transportsystemet.

Bakgrund
Näringsdepartementet har för yttrande överlämnat Hamnstrategiutredningens betänkanden ”Hamnstrategi – strategiska hamnnoder i det
svenska godstransportsystemet (SOU 2007:58)” och ”Strategiska
godsnoder i det svenska transportsystemet – ett framtidsperspektiv
(SOU 2007:59)”. Yttrandet ska vara Näringsdepartementet tillhanda
senast den 14 december 2007.
Stadsbyggnadskontoret, kommunstyrelsekontoret och Sundsvalls hamn
har i samråd utarbetat ett förslag till yttrande som redovisas i särskild
skrivelse.
Överläggning
Samordningsutskottet 27 november 2007
Protokollsanteckning
Miljöpartiet de Gröna i Sundsvall stödjer inte den föreslagna lösningen
på E4-Sundsvall, som omnämns i yttrandet till Näringsdepartementet.
Miljöpartiet hänvisar till sina tidigare yttranden om E4: n.
Kommunstyrelsen 3 december 2007
Ingrid Möller (mp) yrkar att formuleringen ”E4 Sundsvall” på sista
sidan i förslaget till yttrande, byts ut mot formuleringen ”E4 genom
Sundsvalls kommun”.
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Leif Nilsson (s) yrkar bifall till samordningsutskottets förslag och
avslag till Ingrid Möllers förslag.
Reinhold Hellgren (c) yrkar avslag till Ingrid Möllers förslag, samt
yrkar att två andra textkorrigeringar görs: dels på yttrandets första sida,
där sista meningen före rubriken ”Strategiska hamnar” bör avslutas
med ”… nedsänkt järnväg genom centrala Sundsvall”, samt dels på
yttrandets andra sida, rad 10, där man bör skriva ”skapas” i stället för
”tillskapas”.
Ordföranden yrkar bifall till Reinhold Hellgrens yttrande. Magnus
Sjödin (m) instämmer.
Ordföranden finner att det föreligger två yrkanden, bifall till
samordningsutskottets förslag inklusive Ingrid Möllers yrkande om
korrigering, samt bifall till samordningsutskottets förslag inklusive
Reinhold Hellgrens yrkande om korrigering.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla
samordningsutskottets förslag med Reinhold Hellgrens yrkande om
korrigering.
Noteras att kommunstyrelsekontoret har att korrigera yttrandet enligt
kommunstyrelsens beslut.
Beslutsunderlag
• Samordningsutskottets protokoll 2007-11-27, § 176
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2007-11-12
• Förslag på yttrande 2007-11-09 till Näringsdepartementet
• Sammanfattning (SOU 2007:58)
• Sammanfattning (SOU 2007:59)
––––
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Dnr 2/07 102

§ 319 Val av ny ersättare till Svartviks Industriminne efter Ulla Andersson (mp)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

bordlägga ärendet.

Bakgrund
Kommunstyrelsen valde den 4 december 2006, § 59, Ulla Andersson
(mp) till ersättare i styrelsen för Svartviks Industriminne.
Hon har avsagt sig uppdraget som ersättare i styrelsen för Svartviks
Industriminne.
––––
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Dnr 9/07 002

§ 320 Delegationsbeslut – utskotten
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

till sina handlingar lägga beslut som fattats med stöd av kommunstyrelsens delegationsbemyndigande av utskotten:
Finansutskottet den 6 och 20 november 2007; samt
Samordningsutskottet den 13 och 27 november 2007.

––––
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Dnr 10/07 002

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

till sina handlingar lägga ett beslut den 24 september 2007 som
fattats med stöd av punkt 2.1 i Delegation av kommunstyrelsens
beslutanderätt.

––––
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Dnr 343/07 002

§ 322 Delegationsbeslut – ändring och
komplettering av attestanter för 2007
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

lägga delegationsbeslut som fattats med stöd av
kommunstyrelsens beslut 2007-02-26, § 111, till sina
handlingar.

––––
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Dnr 6/07 006

För kännedom
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

lägga kännedomsärendena till handlingarna.

Kännedomsärenden
SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING
• Cirkulär 07:53 Kommunal fastighetsavgift
• Cirkulär 07:54 Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av
barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m.
• Cirkulär 07:55 Ersättningar till kontaktperson och
kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS för år 2008
• Cirkulär 07:57 Värdesäkring av ersättning som betalas till lärare,
skolledare och syofunktionärer som inte fått försäkringsskydd enligt
AGS-KL
• Cirkulär 07:58 Hyreshöjning fr.o.m. 2008-01-01 för lokaler med
avtal knutna till konsumentprisindex, KPI
• Cirkulär 07:60 Överenskommelse om ny klassificering,
Arbetsindentifikation kommuner och landsting (AID-KL)
• Cirkulär 07:61 Information om arbetskostnadsindex med anledning
av utbetalade engångsbelopp
• Cirkulär 07:62 Jobbgaranti för ungdomar
• Skriften ”Styr med resursfördelningen” – lite inspiration för att
utveckla styrningen?
SRF-SUNDSVALL
• Skrivelse om ”Personlig service”
KOMMUNREVISIONEN
• Revisionsrapport – Granskning av miljönämndens tillsyn enligt
miljöbalken (Ks dnr 516/07 007)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2007-12-03

44

KOMMUNAKUTEN AB
• Inbjudan till kursen ”Integritet och offentlighet – hur hanterar vi
det?”den 14 februari 2008
• Inbjudan till seminariet ”Ny start för konkurrensutsättning och ökad
marknadsanvändning” den
o 4-5 februari 2008 i Stockholm eller
o 7-8 april 2008 i Stockholm
REGION GÄVLEBORG, KOMMUNFÖRBUNDET
VÄSTERNORRLAND OCH VÄSTERBOTTEN
• Inbjudan till temadag i ”Förmånsbeskattning” den
o 14 januari 2008 i Hudiksvall eller
o 15 januari 2008 i Umeå
REGION GÄVLEBORG, KOMMUNFÖRBUNDET
VÄSTERNORRLAND
• Inbjudan till kursen ”EU-engelska för förtroendevalda” den 30-31
januari 2008 i Sundsvall
• Inbjudan till kursen ”Att arbeta med projekt” den 21-22 januari
2008 i Hudiksvall
––––
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