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Protokollet omfattar §§ 1 - 20
Justerat 2002-11-13

Åke Svensson
Sekreterare

Ewa Back
Ordförande

Christer Berglund
Justerare

Tillkännagivande angående justeringen av detta protokoll anslaget på
Sundsvalls kommuns anslagstavla i kommunalhuset, Norrmalmsgatan
4, 2002-11-15 betygar

Åke Svensson
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§1

Justering
Att jämte ordföranden Ewa Back justera dagens protokoll utses Christer
Berglund med Anita Bdioui som ersättare.
----
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§2

Val av ledamöter och ersättare till kommunstyrelsens finansutskott 2002-11-01—
2006-10-31
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att i kommunstyrelsens finansutskott 2002-11-01—2006-10-31 utse
som ledamöter:
(s) Ewa Back, ordförande
(s) Lars-Erik Nyberg, vice ordförande
(s) Martin Johansson
(v) Habib Effati
(m) Åsa Möller
(fp) Lars Persson
(kd) Hans Brynielsson
att som ersättare utse:
(s) Bodil Hansson
(s) Leif Nilsson
(s) Agneta Eng
(v) Claes Stockhaus
(m) Andreas Jonsson
(fp) Don Rösberg
(c) Jeanette Fors; samt
att ge möjlighet för ersättare att vid två tillfällen per år närvara vid utskottets möten och att utskottet svarar för planeringen av dessa tillfällen.
----
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§3

Val av ledamöter och ersättare till kommunstyrelsens utvecklingsutskott 2002-11-01—
2006-10-31
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att i kommunstyrelsens utvecklingsutskott 2002-11-01—2006-10-31
utse som ledamöter:
(s) Christer Berglund, ordförande
(s) Lena Österlund, vice ordförande
(s) Anita Bdioui
(v) Claes Stockhaus
(m) Per Wahlberg
(fp) Don Rösberg
(c) Reinhold Hellgren
att som ersättare utse:
(s) Håkan Eriksson
(s) Margareta Johansson
(s) João Pinheiro
(v) Kim Ottosson
(m) Magnus Sjödin
(fp) Lars Persson
(mp) Lars Hillerström; samt
att ge möjlighet för ersättare att vid två tillfällen per år närvara vid utskottets möten och att utskottet svarar för planeringen av dessa tillfällen.
----
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§4

Val av ledamöter och ersättare till arbetsgivardelegationen 2002-11-01—2006-10-31
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att i arbetsgivardelegationen 2002-11-01—2006-10-31 utse som ledamöter:
(s) Kjell Andersson, ordförande
(s) Anita Bdioui
(fp) Don Rösberg
att som ersättare utse:
(s) Leif Nilsson
(c) Lennart Dahlin
----
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§5

Sammanträdesdagar år 2003
Bakgrund
Kommunstyrelsekontoret har upprättat förslag till sammanträdesdagar
för kommunstyrelsen.
Vid ärendets handläggning påtalar Åsa Möller att de två dagarna i finansutskottets schema för sammanträden som reserverats för budgetarbete, den 23-24 april 2003, infaller under den så kallade påskveckan.
Efter diskussion finner ledamöterna att utskottet får överväga ändring
av datum för budgetarbetet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa följande sammanträdesdagar för kommunstyrelsen under
år 2003:
13 januari
10 februari
17 mars
14 april
12 maj
2 juni
15 september
13 oktober
10 november
1 december
----
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§6

Aktuellt från kommunstyrelsekontoret
Kommundirektören Peter Gavelin informerar om
• Kommunstyrelsekontorets organisation och budgetförslag för år
2003.
• Yttrandefrihet för de anställda. Han redovisar med hänvisning
till ett JO-beslut från mars 1994 vad som allmänt gäller och redogör därefter i korthet för det aktuella ärendet vid räddningstjänsten och de åtgärder som gjorts.
• Aktuella råd och riktlinjer till förvaltningarna. Han redovisar att
skriftlig information lämnats till förvaltningschefer och bolagschefer om finansutskottets beslut den 22 oktober 2002 med anledning av gjorda betalningar till feriearbetande ungdomar och
om vikten av att skyndsamt kontakta skattemyndigheten så snart
det misstänks att ett fel kan ha förekommit i förvaltningens ekonomiska administration.
• Rapport från förvaltningschefernas och bolagschefernas resa till
Bryssel den 6-10 november 2002. Bland de frågor som tagits
upp vid de olika studiebesöken och träffarna nämner han särskilt
frågorna om utvidgningen av EU, och då närmast vad gäller de
tio kandidatländerna som beräknas träda in som medlemmar någon gång under år 2004, EU:s framtidskonvent som leds av Valéry Giscard d’Estaing samt vad som händer med mål 1 efter
2006. På fråga förklarar han att Mid Sweden-kontoret svarat för
arrangemanget av resan och att kontoret genom god framförhållning lyckats engagera mycket kunniga föredragshållare samt
att representanter från kontoret deltog vid alla programpunkter.
• Förberedelse av ny förvaltning för vuxenutbildning och arbetsmarknadsfrågor. Han berättar att arbetet med förberedelserna
leds av en styrgrupp som består av Fredd Sandberg, ordförande,
och ledamöterna João Pinheiro, Habib Effati, Gerd Gabrielsson
och Mikael Gäfvert. Styrgruppen hade ett möte den 6 november
2002 och diskuterade då bl.a. budget och annons för rekrytering
av förvaltningschef. Det finns olika grupper som bl.a. arbetar
med frågor som rör ekonomi, lokaler och personal. Den nya förvaltningen planeras att kunna börja sitt arbete den 1 mars 2003.
I anslutning till kommundirektörens rapport lämnas följande upplysningar och kommentarer.
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Lars-Erik Nyberg upplyser att han och Lars-Erik Nordin denna dag gått
ut med ett gemensamt pressmeddelande angående ärendet vid räddningstjänsten och att frågan kommer att diskuteras i direktionen.
Ewa Back upplyser att hon har tagit upp frågan om en resa till Bryssel
för politiker med Kommunförbundet Västernorrlands. Åsa Möller säger
att hon ser en skillnad i att göra studiebesök och att delta i seminarier
samt att det i och för sig är viktigt med studiebesök i Bryssel men att
det för kommunen kanske är än mer angeläget att delta i seminarier
m.m. som hålls i Bryssel och vid dessa seminarier företräda kommunen.
João Pinheiro upplyser att styrgruppen för förberedelserna av den nya
förvaltningen har ett möte den 13 december 2002 och att han kan lämna
rapport från det mötet vid kommunstyrelsens sammanträde i januari
2003.
----
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Dnr 596/01 042

Ekonomisk rapport från socialnämnden
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslöt den 12 november 2001, § 165 om återkommande skriftlig information om socialtjänstens ekonomiska utveckling.
Beslutsunderlag
* Ekonomisk rapport från socialnämnden per den 31 oktober 2002
Överläggning
Ewa Back (s) föreslår att handläggningen av de ekonomiska rapporterna
från socialnämnden ändras på det sättet att dessa kvartalsvis först behandlas av finansutskottet och därefter av kommunstyrelsen.
Lars Persson (fp), Åsa Möller (m) och Lars Hillerström (mp) yttrar sig
över förslaget.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga redovisningen av den ekonomiska utvecklingen inom socialtjänsten till handlingarna; och
att de ekonomiska rapporterna från socialnämnden skall behandlas
kvartalsvis i såväl finansutskottet som kommunstyrelsen.
----
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Dnr 486/02 042

Delårsrapport per 30 september 2002 med
helårsprognos 2002 – kommunstyrelsekontoret
Bakgrund
Föreligger delårsrapport per 30 september 2002 med helårsprognos
2002 för kommunstyrelsekontoret. I helårsprognosen räknas med ett
budgetunderskott på 5,4 miljoner kronor, inklusive de kommunövergripande personalinsatserna.
Beslutsunderlag
* Finansutskottets protokoll 2002-10-29, § 225
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2002-10-21
Överläggning
På fråga av João Pinheiro (s) förklarar kommundirektören att den rubrik
som finns i rapportens första sida rätteligen bör lyda Verksamheter som
prognostiserar avvikelser mot årsbudget.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag
att med den redovisade ändringen av rubriken i dokumentets första sida
lägga informationen till handlingarna.
----
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§9

Representanter i Länstrafikens ägarråd
Bakgrund
Västernorrlands Läns Trafik AB är huvudman för den lokala och regionala busstrafiken i länet. Bolaget ägs gemensamt av Landstinget i Västernorrland och länets sju kommuner. Frågor rörande bolaget behandlades av kommunfullmäktige i september 2002. Ett av de beslut som
fullmäktige då fattade i ärendet avsåg val av ägarråd, varvid fullmäktige
i den delen beslutade att var och en av ägarna skall välja två ledamöter
till ägarrådet.
Beslutsunderlag
* Kommunfullmäktiges protokoll 2002-09-30 § 637
Överläggning
Christer Berglund (s) informerar om bolagets historia, den utredning
om bolaget som pågått under åren 2001 och 2002 samt om kommunfullmäktiges handläggning och beslut i september 2002. Han anser att
fullmäktiges beslut syftar till att öka möjligheterna för ägarna att påverka bolagets verksamhet. Han förklarar att han ser ägarrådet som ett forum där frågor lyfts fram, men att respektive ägare därefter hemmavid
bereds möjlighet att föra diskussioner och formulera ställningstaganden.
Christer Berglund (s) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att såväl politiker som tjänstemän kan representera Sundsvalls kommun i Länstrafikens ägarråd, att utvecklingsutskottets presidium utifrån arten av de frågor som skall behandlas vid ägarrådets sammanträde beslutar om vem
som skall representera kommunen och att uppdra till kommunstyrelsekontoret att utse två tjänstemän som kan representera kommunen i ägarrådet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att såväl politiker som tjänstemän kan representera Sundsvalls kommun
i Länstrafikens ägarråd;
att utvecklingsutskottets presidium utifrån arten av de frågor som skall
behandlas vid ägarrådets sammanträde beslutar om vem som skall representera kommunen; och
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att uppdra till kommunstyrelsekontoret att utse två tjänstemän som kan
representera kommunen i ägarrådet.
----
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Dnr 525/02 406

Renhållningstaxan för hushållsavfall
Bakgrund
Kommunstyrelsen har att ta ställning till ny renhållningstaxa för hushållsavfall vid sitt sammanträde den 11 november 2002.
Vid finansutskottets sammanträde den 8 oktober 2002 redovisade representanter från Reko Sundsvall AB utkast till ny taxa. Ärendet fanns
även med på finansutskottets dagordning den 22 oktober 2002.
Beslutsunderlag
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2002-11-05 med bilaga 1-3
* Finansutskottets protokoll 2002-10-29, § 222
* Finansutskottets protokoll 2002-10-22, § 212
* Finansutskottets protokoll 2002-10-08, § 192
Överläggning
Leif Rönnmark, Hans-Erik Olsson, Martin Lidow och Arne Mattisson
informerar dels om de ändringar som införts i taxan efter finansutskottets handläggning och dels om olika delar i förslaget som innehåller två
förslag, förslag 1 och förslag 2. De besvarar även frågor som ledamöterna ställer.
Reinhold Hellgren (c), Lars Persson (fp) och Åsa Möller (m) yrkar återremiss av ärendet då de inte är beredda att finansiera kostnader för gamla deponier via renhållningstaxan. De vill ha ett förslag på en renhållningstaxa som inte inrymmer någon kostnadstäckning av gamla deponier och som inte har några bestämmelser om undantag (anges som förslag 3).
Ulla Norgren (fp) önskar förtydligande gällande regler om avståndsavgift, särskilt ur ett landsbygdsperspektiv.
Sammanträdet ajourneras.
Ewa Back (s) förklarar att majoritetens inställning är att förslag 1 skall
väljas, att uppföljningar av beslutad renhållningstaxa skall ske varje
halvår och att en kraftfull informationskampanj är nödvändig sedan beslut tagits om ny taxa. Hon uppger att majoriteten godtar förslaget om
återremiss av ärendet.
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Lars Hillerström (mp) förklarar att förslag 2 skall ligga till grund för
beslutet, men att detta förslag måste kompletteras med en rabatt på 100
kr för de så kallade kompostkunderna så att inte dessa, som hanterat sopor enligt intentionerna i Agenda 21, får de största avgiftshöjningarna;
om det blir återremiss bör det nya förslaget innehålla en rabatt på 100 kr
för kompostkunderna (anges som förslag 4).
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet till kommunstyrelsekontoret som har att återkomma med ett nytt beslutsdokument där konsekvenserna av förslag 3
och förslag 4 redovisas.
----
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Dnr 517/02 041

Årsbudget 2003 med plan för 2004—2005
Bakgrund
Kommunstyrelsekontoret har sammanställt majoritetens (s + v) förslag
till årsbudget för 2003 med plan för 2004—2005 i bilagan ”Förslag till
kommunstyrelsen”.
Övriga partiers förslag redovisas i bilagan ”Oppositionspartiernas förslag till kommunstyrelsen”.
Kommunstyrelsekontoret har genomfört MBL-förhandlingar med de
fackliga organisationerna och protokollet bifogas. Underlag för förhandlingarna har varit partiernas förslag som presenterades på finansutskottet den 11 juni 2002.
Beslutsunderlag
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2002-11-05
* Finansutskottets protokoll 2002-10-29, § 223
* Kommunstyrelsekontorets protokoll 2002-09-30
* Yrkanden från Lärarförbundets lokalavdelning i Sundsvall 2002-0930
* Yrkanden från LR Kommunföreningen i Sundsvall
* Förslag till kommunstyrelsen
* Oppositionspartiernas förslag till kommunstyrelsen
Överläggning och beslut
Lars Persson (fp), Åsa Möller (m) och Hans Brynielsson (kd) yrkar bifall till det gemensamma budgetförslaget med den kompletteringen att
ett tillägg gjorts avseende kostnad för den nya nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning (0,6 mkr).
Reinhold Hellgren (c) yrkar bifall till centerpartiets förslag.
Lars Hillerström (mp) yrkar bifall till miljöpartiet de grönas förslag,
som dock justerats på så sätt att partiet från sin buffert överfört ytterligare medel till LASS och LSS.
Christer Berglund (s) yrkar bifall till majoritetens förslag.
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På fråga förklarar Lars Dysholm och Peter Gavelin att den nya förvaltningen för vuxenutbildning och arbetsmarknadsfrågor kommer att påbörja sin verksamhet tidigast den 1 mars 2003 varför det i budgeten endast tagits upp kostnader för den nya nämnden; så snart den nya förvaltningen börjat sitt arbete kommer justeringar att göras i budgeten så
att den nya förvaltningen tillförs medel och att medel för berörda förvaltningar reduceras.
Ewa Back (s) förklarar i anslutning härtill att de ändringar som behöver
göras med anledningen av nya förvaltningen kan göras i kompletteringsbudgeten.
Ordföranden konstaterar därefter att respektive parti har yrkat bifall till
sitt förslag. Sammanställningen över partiernas förslag och övriga budgethandlingar överlämnas till kommunfullmäktige.
Lars Dysholm upplyser att handlingarna till kommunfullmäktige skickas onsdagen den 13 november 2002.
Majoritetens förslag ligger till grund för kommunstyrelsens förslag
till årsbudget 2003 med plan för 2004-2005.
----
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Dnr 443/02 007

Revisionsrapport avseende granskning av
utbetalningar och utbetalningsrutiner vid
Sundsvalls kommuns nämnder
Bakgrund
Sundsvalls kommuns revisorer har överlämnat rapport till kommunstyrelsen. Bakgrunden till rapporten är att i och med den misstänkta förskingring som upptäcktes vid Kultur & Fritid så fanns ett behov att kontrollera andra verksamheter i kommunen. Urvalet av verksamheter har
skett i samråd mellan kommunrevisionen och kommunstyrelsekontoret.
I sammanhanget kan nämnas att förvaltningarna också genomfört egna
kontroller av utbetalningar.
Som framgår av rapporten har inga nya oegentligheter hittats, men vissa
brister i hanteringen av leverantörsfakturor har upptäckts, vilket man
också har lämnat förslag till förbättringar på.
Kommunstyrelsekontoret lämnar i skrivelse den 17 oktober 2002 följande synpunkter i anledning av förslagen i revisionsrapporten.
•

Att kommunens instruktion för utbetalningar kompletteras med en
beskrivning av vad personen som skriver under utbetalningsunderlaget ska kontrollera och ansvara för.

Kommunstyrelsekontoret kommer under hösten att ta fram en tydligare
instruktion för de personer som gör den s.k. buntkontrollen så att dessa
personer ska ha full förståelse för vad kontrollen innebär.
Kommunstyrelsekontoret kommer också att genomföra utbildningar
med personal angående hanteringen av leverantörsfakturor, där man
bl.a. ska gå igenom vilket ansvar de olika attestanterna har.
•
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Kommunstyrelsekontoret anser inte att en centraliserad leverantörsregistrering är en administrativt bra lösning. I stället kommer en efterkontroll av de förändringar som skett i leverantörsregistret att införas.
Kontrollen kommer att ske stickprovsvis en gång i veckan av de registreringar som inträffat under den senaste veckan. Kommunstyrelsekontoret anser att denna efterkontroll fyller det behov av kontroll som finns för leverantörsregistrering i ekonomisystemet.
•

Att dokumentets delegering av attesträtt förtydligas med bl.a. information om vem som har delegerat.

Som rapporten pekar på är det viktigt med en aktuell och korrekt attestförteckning där attestantens delegation tydligt framgår. Kommunstyrelsekontoret avser att i samråd med samtliga förvaltningar göra
en översyn över hur dagens attestförteckningar är konstruerade och hur
de kan förbättras.
•

Att kommunens nämnder överväger att införa löpande stickprov avseende utbetalningar.

Kommunstyrelsekontoret håller med om att löpande stickprov avseende
utbetalningar bör ske inom samtliga förvaltningar. Kommunstyrelsekontoret anordnar under oktober månad en utbildning för de tjänstemän
som är ansvariga för den interna kontrollen. En plan för innehållet i den
interna kontrollen kommer att tas fram.
•

Att informationen förbättras avseende att attest av personliga kostnader i tjänsten måste ske av överordnad chef.

•

Att bristerna avseende information enligt 2 kap 4 § 2 st KRL inklusive representationsnotor samt uppgift om F-skatt och momsregistreringsnummer åtgärdas.

Kommunstyrelsekontoret har för avsikt att snarast möjligt färdigställa
en handledning om vad attestanter ska kontrollera på fakturor. Detta i
syfte att möjliggöra för dessa att hantera fakturorna på ett korrekt och
för kommunen önskvärt sätt. Handledningen skall innehålla information
om det som rapporten tar upp som brister, bl.a. vad som är personliga
kostnader, vilken information en faktura ska innehålla osv. Det är också
viktigt att varje förvaltning tar sitt ansvar och sprider denna typ av information till sina attestanter.
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Att rutinerna för kontantuttag och – kassor samt övriga värdehandlingar ses över.

Kommunstyrelsekontoret kommer under hösten att skapa ett informationsdokument avseende hanteringen av kontantkassor ute på enheterna.
Det är inte möjligt ur verksamheternas synvinkel att dra in alla företagskort som rapporten föreslår.
Idag finns i kommunen ca 175 företagskort och ca 40 privatkort. Kommunstyrelsekontoret anser att många av företagskorten ska kunna omvandlas till privatkort. En genomgång bör ske i syfte att företagskort
enbart skall användas där verksamheten kräver det.
Beslutsunderlag
* Finansutskottets protokoll 2002-10-22, § 214
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2002-10-17
* Sundsvalls kommun revisorers skrivelse 2002-09-16 med revisionsrapport 2002-09-09
Överläggning
Vid finansutskottets behandling av ärendet den 22 oktober 2002 lämnas
kommentarer av ekonomidirektören.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag
att överlämna kommunstyrelsekontorets skrivelse som svar till Sundsvalls kommuns revisorer; samt
att uppdra till kommunstyrelsekontoret att i samråd med förvaltningarna göra en genomgång och prövning av företagskorten i syfte att dessa
enbart ska användas där verksamheten kräver det.
----
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Dnr 492/02 046

Stiftelsen Botvid Johanssons minnesfond
Bakgrund
Rubricerade stiftelse tillkom ursprungligen genom ett av Botvid Johansson år 1913 upprättat testamente där boets behållning överlämnades till Sundsvalls stad för bildande av en donationsfond.
Stiftelsen har genom permutationsbeslut av Kammarkollegiet den 2 februari 1979 som ändamål att efter beslut av kommunstyrelsen använda
den disponibla avkastningen för ”välgörande filantropiska ändamål till
den vidgade kommunen och dess innevånares bästa efter kommunsammanläggningen 1 januari 1965 och 1 januari 1974 - men icke för politiska syften”.
Stiftelsens kapital uppgick 1 januari 2002 till 2 031 735 kronor, varav 1
313 626 kr var bundet och 718 109 kronor var fritt att disponera. Den
årliga nettointäkten uppgår f.n. till ca 90 000 kronor. Ingen utdelning
har skett under senare åren.
Kommunstyrelsen är styrelse för stiftelsen.
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse den 28 oktober 2002 utifrån stiftelsens ändamål ”välgörande filantropiska ändamål till den
vidgade kommunen och dess innevånares bästa efter kommunsammanläggningen 1 januari 1965 och 1 januari 1974 – men icke för politiska
syften” att stiftelsens avkastning utdelas till den målgrupp av kommuninnevånare som kommer ifråga för utdelning ur Stiftelserna Sociala
fonden och Hulda Boströms minne.
Stiftelserna Sociala fonden och Hulda Boströms minne, har enligt sina
stadgar som ändamål att ge ”bidrag till enskilda personer för rekreationsverksamhet, vilka av sociala eller medicinska skäl är i behov därav, bidrag till sjuka och behövande samt bidrag till handikapporganisationer för särskilda aktiviteter”. Den årliga avkastningen i båda
stiftelserna används i sin helhet enligt ändamålet. Utifrån ansökningarnas antal och önskemål finns ett behov av mer disponibla medel för utdelning till privatpersoner. Socialnämnden och dess arbetsutskott beslutar om utdelning ur Stiftelserna Sociala fonden och Hulda Boströms
minne enligt den uppdelning som gjorts av stiftelserna under kommunstyrelsen som utgör styrelse för samtliga stiftelser.

Ordförandes sign

Sekreterares sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2002-11-11

22

Kommunstyrelsekontoret föreslår att Stiftelsen Botvid Johanssons minnesfonds avkastning utdelas enligt stiftelsens ändamål med ett belopp
av 100 000 kronor årligen av det ackumulerade fria kapitalet och när
detta är förbrukat, den årliga avkastningen. Mottagare ska vara de som
uppfyller kraven enligt ändamålet i Stiftelserna Sociala fonden och
Hulda Boströms minne. Kommunstyrelsekontoret föreslår att beslut om
utdelning ur Stiftelsen Botvid Johanssons minnesfond ska handläggas
inom socialnämnden för att ansökningarna till de tre stiftelserna ska bedömas lika.
Beslutsunderlag
* Finansutskottets protokoll 2002-10-29, § 226
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2002-10-28
Överläggning
Vid ärendets beredning i finansutskottet den 29 oktober 2002 lämnar
ekonomen kommentarer till förvaltningens förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag
att Stiftelsen Botvid Johanssons minnesfonds ackumulerade fria kapital
utdelas enligt ändamålet med ett belopp av 100 000 kronor årligen, tills
det är förbrukat, och därefter den årliga avkastningen; och
att mottagare ska vara de som uppfyller kraven enligt ändamålet i Stiftelserna Sociala fonden och Hulda Boströms minne; samt
att beslut om utdelning ur Stiftelsen Botvid Johanssons minnesfond ska
handläggas inom socialnämnden för att ansökningarna till de tre stiftelserna ska bedömas lika.
----
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Dnr 468/02 019

Uppföljning år 2002 av ”Utvecklingsplan för
tillväxt och arbete i Sundsvall”
Bakgrund
Den 20 september 1999 antogs av kommunfullmäktige en utvecklingsplan för tillväxt och arbete i Sundsvall. Kommunstyrelsekontoret
fick den 25 oktober 1999 i uppdrag av kommunstyrelsen att samordna
genomförandet och uppföljningen av utvecklingsplanen. Uppföljningen
av Utvecklingsplanen ska årligen redovisas till kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
* Utvecklingsutskottets protokoll 2002-10-15, § 138
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2002-10-08 med ”Utvecklingsplan för tillväxt och arbete i Sundsvall”
* Uppföljning år 2002 av ”Utvecklingsplan för tillväxt och arbete i
Sundsvall” bilaga med projektuppföljningar. Bilagan utdelas vid sammanträdet
Överläggning
Vid utvecklingsutskottets behandling av ärendet den 15 oktober 2002
lämnar tjänstemännen från kommunstyrelsekontorets utvecklingsenhet
kommentarer till materialet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt utvecklingsutskottets förslag
att till kommunfullmäktige överlämna uppföljningen av utvecklingsplanen för år 2002.
----
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Dnr 467/02 009

Anmälan av delegationsbeslut typ 6.5, Utlämnande av allmän handling
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att till sina handlingar lägga beslut som fattats med stöd av kommunstyrelsens delegationsbemyndigande gällande utlämnande av allmän
handling till Sundsvalls Tidning.
----
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Dnr 484/02 002

Anmälan av delegationsbeslut typ 6.5, Utlämnande av allmän handling
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att till sina handlingar lägga beslut som fattats med stöd av kommunstyrelsens delegationsbemyndigande gällande utlämnande av allmän
handling till KPMG Bohlins AB.
----
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Dnr 485/02 002

Anmälan av delegationsbeslut typ 6.5, Utlämnande av allmän handling
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att till sina handlingar lägga beslut som fattats med stöd av kommunstyrelsens delegationsbemyndigande gällande utlämnande av allmän
handling till Ernst & Young AB.
----
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Dnr 483/02 002

Anmälan av delegationsbeslut typ 6.5, Utlämnande av allmän handling
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att till sina handlingar lägga beslut som fattats med stöd av kommunstyrelsens delegationsbemyndigande gällande utlämnande av allmän
handling till Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Komrev.
----
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Dnr 523/02 002

Anmälan av delegationsbeslut typ 6.5, Utlämnande av allmän handling
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att till sina handlingar lägga beslut som fattats med stöd av kommunstyrelsens delegationsbemyndigande gällande utlämnande av allmän
handling till Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Komrev.
----
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Dnr 5/02 002

Delegationsbeslut - utskotten
Kommunstyrelsen beslutar
att till sina handlingar lägga beslut som fattats med stöd av kommunstyrelsens delegationsbemyndigande av utskotten:
Finansutskottet
Utvecklingsutskottet

2002-10-08—2002-10-29
2002-10-15

----
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Ärendeförteckning
§ 1 Justering
§ 2 Val av ledamöter och ersättare till kommunstyrelsens finansutskott
2002-11-01—2006-10-31
§ 3 Val av ledamöter och ersättare till kommunstyrelsens
utvecklingsutskott 2002-11-01—2006-10-31
§ 4 Val av ledamöter och ersättare till arbetsgivardelegationen 2002-1101—2006-10-31
§ 5 Sammanträdesdagar år 2003
§ 6 Aktuellt från kommunstyrelsekontoret
§ 7 Ekonomisk rapport från socialnämnden
§ 8 Delårsrapport per 30 september 2002 med helårsprognos 2002 –
kommunstyrelsekontoret
§ 9 Representanter i Länstrafikens ägarråd
§ 10 Renhållningstaxan för hushållsavfall
§ 11 Årsbudget 2003 med plan för 2004—2005
§ 12 Revisionsrapport avseende granskning av utbetalningar och
utbetalningsrutiner vid Sundsvalls kommuns nämnder
§ 13 Stiftelsen Botvid Johanssons minnesfond
§ 14 Uppföljning år 2002 av ”Utvecklingsplan för tillväxt och arbete i
Sundsvall”
§ 15 Anmälan av delegationsbeslut typ 6.5, Utlämnande av allmän
handling
§ 16 Anmälan av delegationsbeslut typ 6.5, Utlämnande av allmän
handling
§ 17 Anmälan av delegationsbeslut typ 6.5, Utlämnande av allmän
handling
§ 18 Anmälan av delegationsbeslut typ 6.5, Utlämnande av allmän
handling
§ 19 Anmälan av delegationsbeslut typ 6.5, Utlämnande av allmän
handling
§ 20 Delegationsbeslut - utskotten
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