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Protokollet omfattar §§ 21 - 48
Justerat 2002-12-04

Åke Svensson
Sekreterare

Christer Berglund
Ordförande

Anita Bdioui
Justerare

Tillkännagivande angående justeringen av detta protokoll anslaget på
Sundsvalls kommuns anslagstavla i kommunalhuset, Norrmalmsgatan
4, 2002-12-06 betygar

Åke Svensson
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§ 21

Justering
Att jämte ordföranden Christer Berglund justera dagens protokoll utses
Anita Bdioui med Leif Nilsson som ersättare.
----
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§ 22

Aktuellt från kommunstyrelsekontoret
Kommundirektören Peter Gavelin informerar om
•

•

•

Kommunstyrelsens uppfattning om kommunstyrelsekontoret –
redovisning av enkätresultat. Kommunstyrelsens ledamöter för
mandatperioden 1999-2002 fick en enkät gällande hur de uppfattat
kommunstyrelsekontorets arbete. Sjutton ledamöter besvarade
enkäten. En skriftlig sammanställning av svaren har gjorts och den
delas ut till ledamöterna. Av sammanställningen framgår under
rubriken Förbättringsmöjligheter att föredragningarna kan delvis
vara kortare, att föredragningarna kan ske efter mer noggrant urval
än i dag och att utbildningen av ledamöterna kan utvecklas.
Sundsvall årets studentstad – igen! Tidningen Studentliv, som ges
ut av TCO, har för tredje året i rad rankat studentkommuner och i år
vann Sundsvall för andra gången. Konkurrensen bestod av 38 andra
kommuner.
Nätverksträff den 28 november 2002 mellan kommuner och
Mitthögskolan. Vid träffen informerade rektor Gunnar Svedberg om
aktuella frågor. En promemoria från träffen delas ut till
ledamöterna.

Stadsjuristen Åke Svensson informerar om
•

•

Ordförandes sign

Sekreterares sign

Avtalet den 22 november 2002 mellan Svenska Cellulosa
Aktiebolaget SCA, länsstyrelsen i Västernorrlands län, Sundsvalls
kommun och Kramfors kommun avseende efterbehandlingsåtgärder
inom förorenade områden i Sundsvalls och Kramfors kommuner
(Svartvik Norra, Svartvik Norra Norra och Kramfors Sulfit).
Kostnaderna för åtgärderna har beräknats till 44-56 miljoner kronor.
Naturvårdsverket tillskjuter 30 miljoner kronor till projektet.
Genom avtalet åtar sig SCA att betala 8 miljoner kronor och
Sundsvalls kommun att svara för egna arbetsinsatser beräknade till
ca 3 miljoner kronor.
Åtalet om förskingring. I det åtal som kommer att väckas mot en
tidigare anställd vid kulturförvaltningen har åklagaren valt att låta
åtalet omfatta åren 1996-2002. Kommunens ersättningsanspråk i
brottmålet grundar sig på samma period och uppgår till ca 2 160
000 miljoner kronor.
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Christer Berglund (s) lämnar kort information om en resa till Swansea
tillsammans med bl.a. företrädare för fem företag från Sundsvall. De
fem företagen fick möta fem företag vardera från Swansea i ett s.k.
Trading Event. Utfallet av resan har bedömts mycket positivt. En
fylligare information kommer att lämnas vid nästa sammanträde.
----
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Dnr 519/02 041

Kommunstyrelsekontorets budget för 2003
Bakgrund
Kommunstyrelsekontoret har redovisat förslag till budget år 2003 för
kommunstyrelsekontoret.
Beslutsunderlag
* Finansutskottets protokoll 2002-11-12, § 4
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2002-10-31 med budgetförslag
Överläggning, yrkanden
Reinhold Hellgren (c) hänvisar till partiets budgetförslag och yrkar bifall
till det.
Lars Persson (fp), Per Wahlberg (m) och Hans Brynielsson (kd) hänvisar
till partiernas gemensamma budgetförslag och yrkar bifall till detsamma.
Lars Hillerström (mp) hänvisar till partiets budgetförslag och yrkar bifall
till det.
Ordföranden ställer proposition på finansutskottets förslag och övriga
yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt finansutskottets
förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag
att anta kontorets förslag till budget för 2003.
---Mot beslutet reserverar sig moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna
till förmån för partiernas gemensamma budgetförslag samt centerpartiet
och miljöpartiet till förmån för respektive partis budgetförslag.
----
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Dnr 574/02 002

Ombud för kommunen enligt rättegångsbalken under år 2003
Bakgrund
Förslag till beslut har upprättats av kommunstyrelsekontoret.
Beslutsunderlag
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2002-11-27
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att för år 2003 förordna stadsjuristen Åke Svensson och kommunjuristerna Arne Mattisson och Gunwor Swenning, var för sig, att vara
ombud för Sundsvalls kommun inom kommunstyrelsens förvaltningsområde med behörighet som anges i rättegångsbalken 12 kap 14 §, varvid utdrag av detta protokoll skall tjäna som fullmakt; samt
att förordnandet omfattar rätt för ombud att i ärendet på kommunstyrelsens vägnar uppbära, mottaga och kvittera kommunstyrelsen tillkommande medel och handlingar, att förordna annan i sitt ställe samt
att eljest vid alla tillfällen bevaka kommunens rätt inom kommunstyrelsens förvaltningsområde.
----
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Dnr 575/2 002

Fullmakt gällande kommunens bank- och
postgirokonton år 2003
Bakgrund
Förslag till beslut har upprättats av kommunstyrelsekontoret.
Beslutsunderlag
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2002-11-27
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att för år 2003 bemyndiga var och en av Lars Dysholm, Britt-Inger
Boväng, Peter Palmqvist, Björn Magnusson eller Karin Björklund att i
förening med var och en av Gunnar Kallin, Barbro Granberg, Gunn
Tjernblom, Asta Löf, Ingegärd Bergkvist eller Leif Rönnmark verkställa utbetalningar på kommunens bank- och postgirokonton samt att
för insättning på dessa konton överlåta till kommunen ställda checkar
och postremissväxlar.
----
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Dnr 576/02 002

Bemyndigande för kommunstyrelsens
ordförande och vid förhinder för henne, även
kommunstyrelsens vice ordförande, att
under år 2003 utfärda fullmakter samt på
kommunstyrelsens vägnar underteckna
handlingar
Bakgrund
Förslag till beslut har upprättats av kommunstyrelsekontoret.
Beslutsunderlag
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2002-11-27
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Ewa Back, eller vid
hinder för henne vice ordföranden Christer Berglund, att under 2003
dels utfärda fullmakter att företräda kommunen, när sådana erfordrades
i andra fall än som angetts beträffande rättegångsfullmakter, och dels
att på kommunstyrelsens vägnar underteckna överlåtelsehandlingar,
avtal, borgensförbindelser samt andra handlingar; samt
att borgensförbindelserna ska vara försedda med kontrasignation av
kommundirektör Peter Gavelin eller dennes ställföreträdare.
----
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Dnr 541/02 042

Delårsrapport per 2002-09-30 med prognos för
helår för kommunen samt finansiell rapport per
2002-09-30
Bakgrund
Kommunstyrelsekontoret har med skrivelse den 5 november 2002
överlämnat ”Delårsrapport per 2002-09-30 med prognos för helår för
kommunen” samt ”Finansiell rapport per 2002-09-30” för Sundsvalls
kommun.
Beslutsunderlag
* Finansutskottets protokoll 2002-11-12, § 5
* Delårsrapport per 2002-09-30 med prognos för helår för kommunen
samt finansiell rapport per 2002-09-30
Överläggning
Reinhold Hellgren (c) frågar om kommunen fått något besked om
ersättning från staten för de översvämningar år 2001 som omtalas i
rapporten.
Håkan Eriksson (s) upplyser att skador hänförliga till nämnda
översvämningar utvecklas och upptäcks fortlöpande och att dessa nya
skador kräver åtgärder som ytterligare ökar kostnaderna för
översvämningarna.
Kommundirektören redogör för de kontakter som förekommit med
handläggare på finansdepartementet och uppger att kontakterna med
departementet numera sköts av kommunstyrelsens ordförande och vice
ordförande.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag
att lägga delårsrapporten och prognosen med godkännande till
handlingarna.
----

Ordförandes sign

Sekreterares sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 28

Sammanträdesdatum

Sida

2002-12-02

11

Dnr 529/02 042

Delårsrapport - Stadsbackenkoncernen
Bakgrund
Stadsbackens VD har jämte skrivelse den 1 november 2002 överlämnat
delårsrapport för perioden januari – september 2002 för Stadsbackenkoncernen.
Beslutsunderlag
* Finansutskottets protokoll 2002-11-12, § 7
* Stadsbacken AB:s skrivelse 2002-11-01 med delårsrapport januariseptember 2002 - Stadsbackenkoncernen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga delårsrapporten till handlingarna.
----
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Dnr 520/02 059

Upphandlingspolicy för Sundsvalls kommunkoncern
Bakgrund
Kommunstyrelsekontoret har utarbetat förslag till upphandlingspolicy för
Sundsvalls kommunkoncern. Den föreslås ersätta Upphandlingspolicy för
Sundsvalls kommun, antagen av kommunfullmäktige 1994-05-16 samt
Policy för miljöanpassad kommunal upphandling (”Västernorrlandspärmen”), antagen av kommunfullmäktige 1994-11-28.
Förslaget till upphandlingspolicy omfattar hela kommunkoncernen och
förutsätter att bolag samt kommunalförbund antar egna policys inom
ramen för kommunkoncernens policy. Bolagen i Stadsbackenkoncernen
har tagit del av förslaget och har i sak inga invändningar mot det.
Miljökraven vid upphandlingarna föreslås ställas med hjälp av Ekuverktyget, utvecklat av delegationen för Ekologiskt hållbar upphandling, som
således ersätter ”Västernorrlandspärmen”.
I förslaget till policy ingår ett avsnitt om antidiskriminering som förutsätter att kommunkoncernen följer de rekommendationer som Nämnden
för offentlig upphandling utarbetat på regeringens uppdrag.
Beslutsunderlag
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2002-10-31 med ”Upphandlingspolicy för Sundsvalls kommunkoncern” samt bilagor
* Kommunfullmäktiges protokoll 1994-05-16, § 485 med ”Upphandlingspolicy för Sundsvalls kommun”
* Kommunfullmäktiges protokoll 1994-11-28, § 21 med Kommunförbundet Västernorrlands ”Länspolicy”
Överläggning
Vid ärendets behandling i kommunstyrelsen informerar upphandlingschefen Kjell Svensson att han tillsammans med kommunjuristen Gunwor
Swenning kommer att utarbeta avtalsformuleringar och att Företagarföreningen m.fl. kommer att få information om kommunens upphandlingspolicy vid olika träffar.
Lars Hillerström (mp) har frågor om Eku-verktyget och om vad som är
nytt eller förändrat i den nya upphandlingspolicyn. Han återkommer
eventuellt i kommunfullmäktige med ytterligare kommentarer.
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Kjell Svensson förklarar att ett kansli för miljövänlig upphandling kan
komma att inrättas och att Härnösand eller Stockholm är aktuella för ett
sådant kansli samt att Eku-verktyget bygger på erfarenheter från Stockholms läns landsting, Göteborgs stad och den s.k. Västernorrlandpärmen
och att cirka 150 varuområden omfattas.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta ”Upphandlingspolicy för Sundsvalls kommunkoncern” enligt
föreliggande förslag; samt
att upphäva ”Upphandlingspolicy för Sundsvalls kommun”, antagen av
kommunfullmäktige 1994-05-16 samt Policy för miljöanpassad kommunal
upphandling, antagen av kommunfullmäktige 1994-11-28.
----
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Dnr 532/02 041

Budget för näringslivsverksamhet samt marknadsföring och turism 2003
Bakgrund
I kommunstyrelsens budgetram för år 2003 finns totalt 16 670 tkr upptagna för näringslivsverksamhet samt stöd till marknadsföring och turism.
Enligt kommunstyrelsekontoret bör budgeten i första hand disponeras för
genomförandet av utvecklingsplanen för tillväxt och arbete och den plan
för marknadsföring som kommunstyrelsen antog våren 2000 (15/5, § 101).
Utredningsenheten har i skrivelse den 11 november 2002 presenterat förslag till fördelning av budgetmedlen år 2003 med tillämpande av
kommunstyrelsekontorets budgetprincip.
Dessutom konstateras i skrivelsen att utvecklingsutskottet har den 12
december 2001 (§ 157) beslutat att ge kommunstyrelsekontoret i uppdrag
att ta fram en ny utvecklingsplan inför kommande mandatperiod. Utgångspunkten i arbetet med en ny utvecklingsplan är att den ska inriktas
mot kompetensförsörjning, sysselsättning och företagande, vilket i sin tur
kan leda till positiv befolkningsutveckling. Visionen och kännetecknen
kommer att finnas kvar, samtidigt som den nya utvecklingsplanen ska ses
som en del av kommunens insatser för att uppnå visionen. Planens aktiviteter kommer att inriktas gentemot de spetsområden där Sundsvall har
styrka och konkurrensfördelar. Arbetet med den nya utvecklingsplanen
pågår och beräknas vara klar under våren 2003.
Beslutsunderlag
* Utvecklingsutskottets protokoll 2002-11-19, § 3
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2002-11-11
* Ekonomisk sammanställning per 2002-11-18 utdelas vid sammanträdet
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att till protokollet notera att utvecklingsutskottet anmält att budget år
2003 för näringslivsverksamhet samt marknadsföring och turism har
fastställts av utskottet.
----
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Dnr 521/02 736

Vad tycker de färdtjänstberättigade om färdtjänsten
Bakgrund
Mot bakgrund av den kritik som framförts i olika sammanhang om hur
färdtjänsten fungerar har kommunstyrelsekontoret genomfört en enkätundersökning bland ett slumpmässigt urval av kommunens färdtjänstberättigade.
Beslutsunderlag
* Finansutskottets protokoll 2002-11-12, § 12
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2002-10-31 med enkätundersökningen ”Vad tycker de färdtjänstberättigade om färdtjänsten”
Överläggning
Reinhold Hellgren (c) frågar med anledning av diskussionerna i
finansutskottet om det undersökts om det är formellt möjligt för
kommunen att lämna Samtrans.
Stadsjuristen upplyser att en av kommunens jurister har fått i uppdrag att
undersöka den frågan.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag
att lägga enkätundersökningen till handlingarna.
----
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Dnr 476/02 736

Riktlinjer Färdtjänst/Riksfärdtjänst – för handläggning av färdtjänst och riksfärdtjänst
Bakgrund
Kollektivtrafikenheten har i ovanstående riktlinjer sammanställt de lagar
och regler som gäller för färdtjänst och riksfärdtjänst.
De tillämpningsregler för Sundsvalls kommun som ingår i riktlinjerna
är sedan tidigare beslutade av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen
eller socialnämnden.
Under punkt 1.2 som handlar om tillstånd finns bl.a. bestämmelser om
funktionshindrets varaktighet. Enligt gällande regler kan färdtjänst
beviljas om funktionshindret varar minst tre månader. Detta har medfört
att personer med t.ex. benbrott sökt färdtjänst trots att detta funktionshinder är en fråga för försäkringskassan.
Med tanke på att handläggningstiden är ca en månad och att funktionshinder som varar kortare tid oftast är en fråga för annan huvudman
föreslår kollektivtrafikenheten att som villkor för beviljande av färdtjänst är att funktionshindret ska vara bestående minst sex månader.
Beslutsunderlag
* Finansutskottets protokoll 2002-11-12, § 13
* Finansutskottets protokoll 2002-10-22, § 217
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2002-10-15 med Riktlinjer Färdtjänst/Riksfärdtjänst – för handläggning av färdtjänst och riksfärdtjänst
Överläggning
Under handläggningen påtalas angående riktlinjerna bl.a. av Kim Ottosson
(v) att sista meningen i avsnitt 1.1 ”Färdtjänsttillstånd … vid vissa tider.”
bör förtydligas.
Stadsjuristen upplyser att texten i riktlinjerna, utöver vad som påtalats vid
överläggningen, kommer att redigeras på ett par ställen, men att dessa
ändringar inte innebär någon ändring i sak.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag
att färdtjänsttillstånd ska beviljas endast om funktionshindret är bestående
under minst sex månader; och
att Riktlinjer Färdtjänst/Riksfärdtjänst september 2002 ska gälla vid
handläggning av färdtjänst och riksfärdtjänst inom Sundsvalls kommun.
----
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Dnr 538/02 108

Medborgarkontoren
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade den 20 september 1999 att starta försök
med medborgarkontor i Stöde och Skönsberg. Förberedelserna startade
hösten 2000 och medborgarkontor öppnade i Skönsberg i januari 2001 och
i februari i Stöde. Försöket pågår t.o.m. 31 december 2002.
Kommunstyrelsekontoret har i skrivelse oktober 2002 lämnat redovisning
samt förslag till beslut.
Av redovisningen framgår dessutom att kommunstyrelsekontoret avser att
återkomma till utvecklingsutskottet i december 2002 med förslag till
direktiv för en ny utredning om medborgarservice.
Beslutsunderlag
* Utvecklingsutskottets protokoll, § 6
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2002-10-22 med Mitthögskolans utvärdering 2000—2002 av försöksverksamheten ”Medborgarkontor i
Sundsvall” samt opinionsyttring i form av namnlistor
Överläggning
Reinhold Hellgren (c) yrkar bifall till utvecklingsutskottets förslag och
uppger att centerpartiet vill att verksamheten med medborgarkontor
utvecklas ytterligare.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt utvecklingsutskottets förslag
att till kommunfullmäktige överlämna utvärderingen av medborgarkontoren; och
att uppdra till kommunstyrelsekontoret att utreda kommunens service till
medborgarna ur ett helhetsperspektiv.
----
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Dnr 533/02 103

Utveckling av Sundsvalls drogförebyggande
arbete. Förslag till ny målformulering samt
organisation av det politiska arbetet
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade den 15 april 2002 att tillsätta en politisk ledningsgrupp på fem personer med uppdrag att revidera det drogpolitiska
handlingsprogrammet samt utveckla det drogförebyggande arbetet i
Sundsvall. (Martin Johansson (s), Tommy Eriksson (s), Kim Ottosson (v),
Andreas Jonsson (m) och Inger Paulsson (mp) har ingått i gruppen.
Ledningsgruppen har i skrivelse den 11 november 2002 lämnat redovisning om dess arbete och preciserat förslag till nya mål och fortsatt
arbete.
Beslutsunderlag
* Utvecklingsutskottets protokoll 2002-11-19, § 8
* Förslag från ledningsgruppen samt gemensam skrivelse från enheten för
samhällsplanering och socialtjänsten 2002-11-11
Överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning i ärendet ställer Lars Hillerström
(mp) frågor om ledningsgruppens förslag om ett nytt utskott (sista attsatsen) och varför den nuvarande ledningsgruppen skall entledigas.
Christer Berglund (s) säger att han ser det som naturligt att ledningsgruppen efter höstens val till kommunfullmäktige entledigas och att han
tolkat gruppen som att den menat en politisk ledningsgrupp och inte ett
utskott.
Martin Johansson (s) uttalar att det är viktigt med en tydlig politisk
ledning i det drogförebyggande arbetet. Han säger vidare att den nya
politiska ledningsgruppen skall rapportera till utvecklingsutskottet.
Inger Paulsson (mp) säger att för henne är det viktiga att kommunen
markerar att den prioriterar det narkotikapolitiska arbetet och att frågan
om utskott eller politisk ledningsgrupp inte har någon betydelse i det
sammanhanget.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt utvecklingsutskottets förslag
att entlediga den nuvarande politiska ledningsgruppen för revidering av
det drogpolitiska handlingsprogrammet m.m.
----
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Dnr 478/02 315

Förslag om höjning av parkeringsavgift
Bakgrund
Det kommunala handikapprådet har föreslagit kommunstyrelsen att höja
avgiften för felparkering på handikapplats från 500 kronor till 1 000
kronor. Bakgrunden till förslaget har uppgivits vara det stora antalet utfärdade felparkeringar på handikapplatser inom gatumark.
Under ärendets handläggning har en juridisk granskning av förslaget
genomförts. Härvid konstateras att beloppet för felparkeringsavgift får
fastställas till högst 700 kronor. Samtidigt konstateras att den lagtext som
kommunfullmäktiges beslut 1991 om regler om felparkeringsavgift i
Sundsvalls kommun hänvisar till har upphört och ersatts av ny
lagstiftning.
Kommunstyrelsekontoret har november 2002 upprättat förslag till beslut
gällande felparkeringsavgifter för överträdelser av lokala och andra
föreskrifter rörande stannande och parkering av fordon inom Sundsvalls
kommun:
att felparkeringsavgiften skall vara
•

200 kronor vid överträdelser av lokal trafikföreskrift rörande föreskrifter som meddelats om avgiftsbelagd parkering;

•

700 kronor vid överträdelser av lokal trafikföreskrift rörande villkor
att parkering av fordon endast får ske för personer med särskilt
parkeringstillstånd för rörelsehindrade; och

•

500 kronor vid överträdelser av andra föreskrifter som rör parkering
eller stannande av fordon.

Beslutsunderlag
* Finansutskottets protokoll 2002-11-26, § 21
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2002-11-11.
* Skrivelse från enheten för samhällsplanering 2002-10-08
* Protokoll från Kommunala handikapprådet 2002-08-29, § 136
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Beslut
Kommunstyrelsen föreslår enligt finansutskottets förslag kommunfullmäktige besluta
att felparkeringsavgiften skall vara
•

200 kronor vid överträdelser av lokal trafikföreskrift rörande föreskrifter som meddelats om avgiftsbelagd parkering;

•

700 kronor vid överträdelser av lokal trafikföreskrift rörande villkor
att parkering av fordon endast får ske för personer med särskilt parkeringstillstånd för rörelsehindrade; och

•

500 kronor vid överträdelser av andra föreskrifter som rör parkering
eller stannande av fordon.

----
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Dnr 557/02 003

Förslag till reglemente för krisledningsnämnden samt följdändring i reglementet för
kommunstyrelsen
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade den 30 september 2002, § 634, att anta en
ledningsplan för Sundsvalls kommun vid extraordinära händelser samt
höjd beredskap med ikraftträdande den 1 januari 2003. Beslutet innehöll
att från samma tidpunkt inrätta en Krisledningsnämnd och att kommunstyrelsens finansutskott skall utgöra denna nämnd.
Kommunstyrelsen har härefter, genom beslut den 14 oktober 2002, § 166,
preciserat förslag till åtgärder som bör vidtas av med anledning av fullmäktiges beslut. Därigenom har lämnats uppdrag till kommunstyrelsekontoret att upprätta förslag till reglemente för den nya krisledningsnämnden och att i arbetet med reglementet även ska beaktas långvariga
krissituationer.
Förslag till reglemente för krisledningsnämnden har upprättats med stöd
av regeringens proposition (2001/02:184). Extraordinära händelser i
kommuner och landsting. Samråd har skett med kommunens säkerhetschef. Propositionen har behandlats av riksdagen den 13 november 2002
och lagtextförslaget har antagits.
Som en anpassning till rådande regelverk föreslås även att reglementet för
kommunstyrelsen samtidigt ändras så att kommunstyrelsen inte längre ska
vara kristidsnämnd och inte heller hemvärnsnämnd.
Nya reglementen och ändringar i reglementen ska antas av kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
* Finansutskottets protokoll 2002-11-26, § 25
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2002-11-18 med förslag till reglemente för krisledningsnämnd
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Beslut
Kommunstyrelsen föreslår enligt finansutskottets förslag kommunfullmäktige besluta
att anta reglemente för krisledningsnämnden i enlighet med upprättat förslag; och
att uppräkningen i första meningen i § 6 i reglementet för kommunstyrelsen ändras så att kommunstyrelsen inte ska vara kristidsnämnd och hemvärnsnämnd.
----
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Dnr 558/02 003

Förslag till reglemente för nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning samt följdändringar i reglementen för barn- och utbildningsnämnden, kulturnämnden och kommunstyrelsen
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade den 30 september 2002, § 635, att fr.o.m.
den 1 januari 2003 inrätta en ny nämnd för kommunens insatser på
arbetsmarknads-, vuxenutbildnings- och integrationsområdet. Kommunstyrelsen har härefter, genom beslut den 14 oktober, § 165, preciserat vilka
åtgärder som ska företas i anledning av fullmäktiges beslut. Därigenom
har bl.a. uppdragits till kommunstyrelsekontoret att upprätta förslag till
reglemente för den nya Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning
och att lämna förslag till följdändringar i berörda reglementen. De reglementen som är berörda är kulturnämndens, barn- och utbildningsnämndens och kommunstyrelsens reglementen.
Med anledning av att datalagen numera upphört att gälla och personuppgiftslagen ska tillämpas fullt ut bör även bestämmelser i reglementen om
registeransvar samtidigt justeras med avseende på såväl rubrik som innehåll.
Förslag till reglemente för nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning har upprättats i samråd med den projektgrupp som utsågs genom
kommunstyrelsens beslut den 14 oktober 2002. Förslag till följdändringar
i reglementena för barn- och utbildningsnämnden och kulturnämnden har
kommunicerats med ansvariga tjänstemän för respektive förvaltningar.
Den följdändring som förslås ifråga om reglementet för kommunstyrelsen
är en justering i § 6, första meningen, så att kommunstyrelsen inte längre
ska vara kommunens arbetslöshetsnämnd. Med anledning av datalagens
upphörande föreslås även att ordvalet i tredje meningen i § 6 ändras så att
kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig – men inte registeransvarig.
Nya reglementen och ändringar i befintliga reglementen ska antas av
kommunfullmäktige.
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Beslutsunderlag
* Finansutskottets protokoll 2002-11-26, § 26
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2002-11-18
* Förslag till reglemente för nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning
* Förslag till ändrad lydelse av §§ 1 och 4 och rubrik till § 4 i reglemente
för barn- och utbildningsnämnden
* Förslag till ändrad lydelse av §§ 1, 2 och 4 och rubrik till § 4 i reglemente för kulturnämnden
* Förslag till ändrad lydelse av § 6 i kommunstyrelsens reglemente
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår enligt finansutskottets förslag kommunfullmäktige besluta
att anta reglemente för nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning i
enlighet med det av kommunstyrelsekontoret upprättade förslaget;
att §§ 1 och 4 samt rubrik till § 4 i barn- och utbildningsnämndens reglemente erhåller ny lydelse i enlighet med redovisat förslag; och
att §§ 1, 2 och 4 samt rubrik till § 4 i kulturnämndens reglemente erhåller
ny lydelse i enlighet med redovisat förslag; samt
att § 6 i kommunstyrelsens reglemente erhåller ny lydelse i enlighet med
redovisat förslag.
----
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Dnr 559/02 024

Arvodeskommitténs förslag till ändrade bestämmelser om ekonomiska förmåner till
förtroendevalda
Bakgrund
Arvodeskommittén har i skrivelse november 2002 lämnat förslag till
ändrade bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda i
Sundsvalls kommun.
Med anledning av ny mandatperiod och ny mandatfördelning i kommunfullmäktige föreslår arvodeskommittén följande fördelning av tjänstgöringsgrader och arvoden.
De ändringar som föreslås är:
•

arvode till ordföranden för nämnden för arbetsmarknad och
vuxenutbildning sätts till 60 % av grundbeloppet;

•

en höjning av arvodet till kommunrevisionens ordförande från 15 till
20 % av grundbeloppet;

•

höjning av arvodet till vice ordföranden i socialnämnden tillika IFU:s
ordförande från 45 till 50 % av grundbeloppet; samt

•

höjning av arvodet till vice ordföranden i övriga nämnder från 4 till 8
% av grundbeloppet.

Vidare föreslås, med anledning av den ändrade mandatfördelningen i
kommunfullmäktige:
•

att gruppföreträdarna för (m) och (fp) erhåller vardera 80 % av grundbeloppet;

•

att gruppföreträdaren för (c) erhåller 40 % av grundbeloppet;

•

att gruppföreträdarna för (mp) och (kd) erhåller vardera 25 % av
grundbeloppet + sammanträdesersättning; samt slutligen

•

att gruppföreträdarna för (s) och (v) erhåller vardera 40 % av
grundbeloppet.

(s) överlåter 20 % av gruppledararvodet till (v) som då erhåller 60 %.
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Beslutsunderlag
* Finansutskottets protokoll 2002-11-26, § 27
* Arvodeskommitténs skrivelse 2002-11-19
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att överlämna förslaget till kommunfullmäktige.
----
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Dnr 545/02 024

Tjänstgöringsgrader för politiska sekreterare
2003—2006
Bakgrund
Under 2001 fattade kommunfullmäktige beslut om att inrätta tjänster som
politiska sekreterare i kommunen och att tjänstgöringsgraderna för de
politiska sekreterarna utgår från antalet kommunfullmäktigemandat för
respektive parti.
För att även de mindre partierna i kommunfullmäktige skulle få en rimlig
andel fastställdes följande fördelning:
(s) 80 %
(t) 40 %
(v)
30 %
(kd) 25 %
(mp) 20 %
(c) 20 %
(fp)
20 %
Detta motsvarar 235 % av en heltidstjänstgöring.
Kommunstyrelsekontorets förslag
Med hänsyn taget till valresultatet och inom samma totalram föreslår
kommunstyrelsekontoret följande fördelning för mandatperioden 2003—
2006:
(s) 85 %
(t) 30 %
(u) 25 %
(kd) 20 %
(mp) 20 %
(c) 25 %
(fp)
30 %
Beslutsunderlag
* Finansutskottets protokoll 2002-11-26, § 28
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2002-11-14
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag
att tjänstgöringsgraderna för de politiska sekreterarna under mandatperioden 2003—2006 fastställs enligt ovanstående förslag.
----
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Dnr 560/02 406

Förslag till taxa inom djurskyddslagens
(1988:534) område
Bakgrund
Miljönämnden har sedan tidigare en taxa för nämndens verksamhet enligt
djurskyddslagen. Taxan beslutades av kommunfullmäktige den 20 december 1999, § 217. Taxan behöver revideras bl.a. utifrån miljönämndens
uppdrag att se över kostnadstäckningen för verksamheten. I förslaget till
taxa har en lokal anpassning av kommunförbundets underlag gjorts.
Beslutsunderlag
* Finansutskottets protokoll 2002-11-26, § 29
* Miljönämndens protokoll 2002-11-13, § 337 med miljökontorets
skrivelse 2002-11-05 och förslag till taxa inom djurskyddslagens
(1988:534) område
Överläggning
Vid ärendets behandling i kommunstyrelsen ställer Reinhold Hellgren (c)
fråga om storleken på taxehöjningen. Han yrkar att ärendet skall
återremitteras eftersom han anser att betalning skall begäras först sedan
tillsyn skett.
Anita Bdioui (s) uppger att den aktuella taxan inte har höjts på länge, att
taxeförslaget inte innebär att full kostnadstäckning nås och att nivån i
taxan ligger lägre än kommunförbundets underlag.
Inlägg görs av Hans Brynielsson (kd) och Håkan Eriksson (s).
Sedan överläggningen avslutats konstaterar ordföranden att det finns
yrkande om återremiss och yrkande om bifall till finansutskottets
förslag.
Av ordföranden föredragen propositionsordning enligt följande
godkännes.
Först ställs proposition på om ärendet ska avgöras i dag eller senare
(återremiss). Beslutar kommunstyrelsen att ärendet ska avgöras i dag
behandlas därefter bifallsyrkandet.
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Ordförande ställer proposition på huruvida ärendet ska avgöras i dag
eller senare, och finner att kommunstyrelsen beslutat att ärendet ska
avgöras i dag.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår enligt finansutskottets förslag kommunfullmäktige besluta
att fastställa miljönämndens förslag till taxa inom djurskyddslagens område; och
att taxan ska gälla från och med den 1 januari 2003.
---Mot beslutet reserverar sig Reinhold Hellgren (c) till förmån för eget
yrkande.
----
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Dnr 561/02 406

Förslag till taxa inom strålskyddslagens
(1988:220) område
Bakgrund
Miljönämnden har övertagit viss tillsyn enligt strålskyddslagen från
Statens Strålskyddsinstitut. Kommunen får ta ut avgift för provtagning och
undersökning och för sin tillsyn som motsvarar kostnader enligt föreskrifterna. Kommunen har inte haft någon taxa för tillsynen tidigare.
Taxan riktar sig till den som driver eller tillhandahåller viss kategori av
solarium. I förslaget till taxa har en lokal anpassning av kommunförbundets underlag gjorts.
Beslutsunderlag
* Finansutskottets protokoll 2002-11-26, § 30
* Miljönämndens protokoll 2002-11-13, § 338 med miljökontorets
skrivelse 2002-11-05 och förslag till taxa inom strålskyddslagens
(1988:220) område
Beslut
Kommunstyrelsens föreslår enligt finansutskottets förslag kommunfullmäktige besluta
att fastställa miljönämndens förslag till taxa inom strålskyddslagens
område; och
att taxan ska gälla från och med den 1 januari 2003.
----
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Dnr 562/02 406

Förslag till taxor för vissa av miljönämndens
verksamheter
Bakgrund
Miljönämnden har sedan tidigare taxor för uppdragsverksamhet inom
miljöområdet samt för tillfälliga tillstånd enligt 16 § livsmedelsförordningen (1971:807).
Nämnden har nu presenterat förslag till revidering av taxorna.
Beslutsunderlag
* Finansutskottets protokoll 2002-11-26, § 31
* Miljönämndens protokoll 2002-11-13, § 339 med miljökontorets
skrivelse 2002-11-05 och förslag till taxor för vissa av miljönämndens
verksamheter
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår enligt finansutskottets förslag kommunfullmäktige besluta
att fastställa miljönämndens förslag till taxa för uppdragsverksamhet inom
miljöområdet samt taxa för tillfälliga tillstånd enligt 16 § livsmedelsförordningen (1971:807); och
att taxorna ska gälla från och med den 1 januari 2003.
----
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Dnr 563/02 406

Förslag till taxa inom miljöbalkens (1998:808)
område
Bakgrund
Miljönämnden har sedan tidigare en taxa för nämndens verksamhet enligt
miljöbalken. Taxan beslutades av kommunfullmäktige den 20 december
1999, § 216. Taxan behöver revideras bl.a. till följd av förändringar i
miljöbalken.
Miljönämnden har därför vid sammanträde 2002-11-13 framlagt förslag
till avgifter som utformats med lokal anpassning av kommunförbundets
underlag.
Beslutsunderlag
* Finansutskottets protokoll 2002-11-26, § 32
* Miljönämndens protokoll 2002-11-13, § 340 med miljökontorets
skrivelse 2002-11-05 och förslag till taxa inom miljöbalkens (1998:808)
område
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår enligt finansutskottets förslag kommunfullmäktige besluta
att med stöd av 27 kap. 1 § fastställa miljönämndens förslag till taxa för
prövning och tillsyn enligt miljöbalken vad gäller naturvård, miljöfarlig
verksamhet, förorenade områden, vattenverksamhet, täkter, hälsoskydd,
kemiska produkter och biotekniska organismer samt avfall och producentansvar; samt
att taxan ska gälla från och med den 1 januari 2003.
----
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Dnr 564/02 406

Ansvar för tillsyn av miljöer och lokaler enligt
tobakslagen
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade den 17 februari 1997, § 403 att utse miljönämnden som ansvarig för tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) när det
gäller såväl bestämmelserna om åldersgräns för tobaksförsäljning (§ 12)
som om rökfria miljöer.
I juli 2002 skärptes tobakslagen. Ändringarna innebär bl.a. att anmälningsplikt för försäljning av tobaksvaror infördes samt att kommunen kan
ta ut avgift för tillsynen av den som säljer tobak. Det infördes inte någon
möjlighet att ta ut avgift för tillsynen av bestämmelserna om rökfria
miljöer.
Sedan tidigare ansvarar socialnämnden för tillsynen över försäljningen av
folköl.
Beslutsunderlag
* Finansutskottets protokoll 2002-11-26, § 33
* Miljönämndens protokoll 2002-11-13, § 344 med miljökontorets
skrivelse 2002-11-12 och 2002-11-11
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår enligt finansutskottets förslag kommunfullmäktige besluta
att miljönämnden från och med den 1 januari 2003 ska ha ansvar för
tillsyn enligt tobakslagen över de miljöer och lokaler för vilka Statens
folkhälsoinstitut har den centrala tillsynen.
----
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Dnr 556/02 706

Ansvar för tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig näringsverksamhet med tobaksvaror och avgift för denna tillsyn
Bakgrund
Den 15 maj 2002 tog riksdagen beslut om vissa ändringar i tobakslagen.
Bl.a. skärptes lagstiftningen när det gäller försäljning av tobak och kommunerna gavs möjlighet att ta ut avgift för tillsynen.
Socialnämnden har vid sammanträde den 20 november 2002 förslagit att
kommunfullmäktige ska besluta dels att utse socialnämnden som ansvarig
för tillsynen av tobaksförsäljning dels fastställa en årlig tillsynsavgift på
500 kronor för den som permanent bedriver anmälningspliktig tobaksförsäljning utan att sälja öl eller andra alkoholdrycker.
Beslutsunderlag
* Finansutskottets protokoll 2002-11-26, § 34
* Socialnämndens protokoll 2002-11-20 med socialtjänstens skrivelse
2002-11-06
Överläggning
Reinhold Hellgren (c) frågar hur ofta tillsyn görs och om alla
försäljningsställen hinns med.
Anita Bdioui (s) ber att få lämna svar vid ett senare tillfälle.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår enligt finansutskottets förslag kommunfullmäktige besluta
att utse socialnämnden som ansvarig för tillsynen av tobaksförsäljning;
att med stöd av 19 a § tobakslagen besluta om en årlig tillsynsavgift på
500 kronor för den som permanent bedriver anmälningspliktig tobaksförsäljning utan att sälja öl eller andra alkoholdrycker; samt
att beslutet skall gälla från och med den 1 januari 2003.
----
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Dnr 391/02 030

Svar på motion (fp), (m) och (kd) om omvårdnadsteam och serviceteam inom hemtjänsten
Bakgrund
Lars Persson (fp), Åsa Möller (m), Hans Brynielsson (kd) m.fl. har i en
gemensam motion till kommunfullmäktige föreslagit att fullmäktige beslutar
•
•
•

att hemtjänsten i Sundsvall delas i omvårdnads- och serviceteam;
att socialförvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag i enlighet med
denna motion; och
att förslaget läggs fram till kommunfullmäktige för godkännande.

Som bakgrund till motionen anförs bl.a. att kommunen står inför stora
rekryteringar till hemtjänsten och att sjukskrivningarna ökar inom de
aktuella personalgrupperna.
Yttrande
Under ärendets handläggning har yttrande begärts av socialnämnden.
Socialnämnden har den 25 september 2002 beslutat att som yttrande avge
en skrivelse från socialtjänstens kansli med tillägget att nämnden, som inte
anser det nödvändigt att dela hemtjänsten i ett service- och omvårdnadsteam, föreslår att det inom befintlig organisation vid en hemtjänstgrupp
görs ett försök under ett år med en delning i ett omvårdnadsteam och ett
serviceteam.
I skrivelsen finns ett avsnitt med rubriken ”Helhet och kontinuitet” och
där sägs bl.a. att en av intentionerna med Ädelreformen var att uppnå ett
helhetsperspektiv inom äldrevården, att det inte skulle vara någon uppdelning mellan olika personalgrupper och att det för att uppnå kontinuitet i
vården är av stor betydelse att personalen som utför insatserna i den enskildes hem kan utföra olika arbetsuppgifter.
Kommunstyrelsekontorets förslag
Kommunstyrelsekontoret instämmer i socialnämndens förslag att inom
den befintliga organisationen låta en hemtjänstgrupp under en tid av ett år
pröva att arbeta i omvårdnadsteam och serviceteam.
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Beslutsunderlag
* Finansutskottets protokoll 2002-11-12, § 14
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2002-11-04
* Socialnämndens protokoll 2002-09-25, § 179 med socialnämndens
skrivelse 2002-08-21
* Motion från folkpartiet, moderaterna och kristdemokraterna, augusti
2002
Överläggning
Vid ärendets behandling i kommunstyrelsen förklarar sig Lars Persson (fp)
nöjd med motionssvaret och yrkar bifall till finansutskottets förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår enligt finansutskottets förslag kommunfullmäktige besluta
att uppdra åt socialnämnden att under en tid av ett år göra ett försök inom
befintlig organisation i en hemtjänstgrupp med omvårdnadsteam och
serviceteam; och
att motionen därmed skall anses vara besvarad.
----
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Dnr 179/02 030

Svar på motion (fp) om gratis parkering för
miljöbilar i Sundsvall
Bakgrund
Folkpartiet liberalerna har i motion till kommunfullmäktige föreslagit att
kommunfullmäktige beslutar att införa gratis parkering för miljöbilar i
Sundsvall. Som grund för förslaget anförs en strävan efter att förbättra
luftkvaliteten och minska bilavgaserna i stadskärnan. Motionärerna vill
därför att miljöbilism stimuleras genom att låta miljöbilar få gratis
parkering på kommunens parkeringsplatser. I motionen anförs också att ett
sådant beslut bör gälla för de parkeringsplatser som ägs av kommunens
bolag, t.ex. boendeparkeringar.
Beslutsunderlag
* Finansutskottets protokoll 2002-11-26, § 22
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2002-11-08 med Göteborgs
definition av ”Miljöfordon”
* Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2002-08-22
* Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2002-08-19, § 197 med stadsbyggnadskontorets yttrande 2002-06-28
* Studentbostäder AB:s skrivelse 2002-10-25
* Mitthem AB:s skrivelse 2002-10-25
* PARKERA AB:s skrivelse 2002-09-25
* Motion från Folkpartiet Liberalerna 2002-03-25
Överläggning
Vid ärendets behandling i kommunstyrelsen förklarar sig Lars Persson (fp)
nöjd med motionssvaret och yrkar bifall till finansutskottets förslag.
Inlägg görs av Leif Nilsson (s) och Reinhold Hellgren (c).
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår enligt finansutskottets förslag kommunfullmäktige besluta
att för ett provår tillstyrka motionen från Folkpartiet Liberalerna om gratis
parkering för miljöbilar i Sundsvall; och
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att uppdra till stadsbyggnadsnämnden att i samråd med PARKERA utforma och besluta om regelverk för gratis parkering för miljöbilar; samt
att uppdra till stadsbyggnadsnämnden att utvärdera provåret avseende
gratis parkering för miljöbilar.
----

Ordförandes sign

Sekreterares sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 48

Sammanträdesdatum

Sida

2002-12-02

43

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

2002-11-12—2002-11-26
2002-11-19

----
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FÖR KÄNNEDOM
•

Finansutskottets protokoll 12 och 26 november 2002

•

Utvecklingsutskottets protokoll 19 november 2002

•

Justitiedepartementets skrivelse 2002-11-22 som handlar om deras
arbetsgrupp ”Hot mot politiker”. Arbetsgruppen ska verka för att
förebygga och motverka våld och hot om våld riktat mot förtroendevalda i kommuner och landsting. Med skrivelsen bifogades en
broschyr om ”Hot och våld mot politiker” (en undersökning som är
gjord av Svenska Kommunförbundet).

•

Camilla Consulting & CMC – Catrin Mattson Consulting inbjuder
till en utbildningsdag i ”Visionen – om det möjliga uppdraget!”.

•

Sundsvalls kommun revisorers skrivelse 2002-11-12 om ”Svaret
avseende revisionsrapport om underbudgetering från Kulturnämnden”. (Dnr 539/02 007)

•

Sundsvalls kommun revisorers skrivelse 2002-11-12 om ”Revisionsrapport avseende granskning av friskolor”. (Dnr 540/02 007)

•

Socialnämndens protokoll 2002-10-23 om ”Den kommunala
missbrukarvården samt den bostadssociala verksamheten –
utredning”. (Dnr 531/02 752)

----
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Ärendeförteckning
§ 21 Justering
§ 22 Aktuellt från kommunstyrelsekontoret
§ 23 Kommunstyrelsekontorets budget för 2003
§ 24 Ombud för kommunen enligt rättegångsbalken under år 2003
§ 25 Fullmakt gällande kommunens bank- och postgirokonton år 2003
§ 26 Bemyndigande för kommunstyrelsens ordförande och vid
förhinder för henne, även kommunstyrelsens vice ordförande, att under
år 2003 utfärda fullmakter samt på kommunstyrelsens vägnar
underteckna handlingar
§ 27 Delårsrapport per 2002-09-30 med prognos för helår för
kommunen samt finansiell rapport per 2002-09-30
§ 28 Delårsrapport - Stadsbackenkoncernen
§ 29 Upphandlingspolicy för Sundsvalls kommunkoncern
§ 30 Budget för näringslivsverksamhet samt marknadsföring och turism
2003
§ 31 Vad tycker de färdtjänstberättigade om färdtjänsten
§ 32 Riktlinjer Färdtjänst/Riksfärdtjänst – för handläggning av
färdtjänst och riksfärdtjänst
§ 33 Medborgarkontoren
§ 34 Utveckling av Sundsvalls drogförebyggande arbete. Förslag till ny
målformulering samt organisation av det politiska arbetet
§ 35 Förslag om höjning av parkeringsavgift
§ 36 Förslag till reglemente för krisledningsnämnden samt följdändring
i reglementet för kommunstyrelsen
§ 37 Förslag till reglemente för nämnden för arbetsmarknad och
vuxenutbildning samt följdändringar i reglementen för barn- och
utbildningsnämnden, kulturnämnden och kommunstyrelsen
§ 38 Arvodeskommitténs förslag till ändrade bestämmelser om
ekonomiska förmåner till förtroendevalda
§ 39 Tjänstgöringsgrader för politiska sekreterare 2003—2006
§ 40 Förslag till taxa inom djurskyddslagens (1988:534) område
§ 41 Förslag till taxa inom strålskyddslagens (1988:220) område
§ 42 Förslag till taxor för vissa av miljönämndens verksamheter
§ 43 Förslag till taxa inom miljöbalkens (1998:808) område
§ 44 Ansvar för tillsyn av miljöer och lokaler enligt tobakslagen
§ 45 Ansvar för tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig
näringsverksamhet med tobaksvaror och avgift för denna tillsyn
§ 46 Svar på motion (fp), (m) och (kd) om omvårdnadsteam och
serviceteam inom hemtjänsten
§ 47 Svar på motion (fp) om gratis parkering för miljöbilar i Sundsvall
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§ 48 Delegationsbeslut - utskotten
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