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Protokollet omfattar §§ 49 – 77
Justerat 2003-01-15

Åke Svensson
Sekreterare

Ewa Back
Ordförande

Leif Nilsson
Justerare
Tillkännagivande angående justeringen av detta protokoll anslaget på
Sundsvalls kommuns anslagstavla i kommunalhuset, Norrmalmsgatan
4, 2003-01-17 betygar

Åke Svensson
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§ 49

Justering
Att jämte ordföranden Ewa Back justera dagens protokoll utses Leif
Nilsson med Lena Österlund som ersättare.
----
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§ 50

Aktuellt från kommunstyrelsekontoret
Kommundirektören informerar om
·

Nyrekryteringar till två chefstjänster
o Förvaltningschef till den nya förvaltningen för
arbetsmarknad och vuxenutbildning
34 personer har sökt tjänsten, varav 10 är kvinnor och 18
är från Sundsvall eller Timrå. João Pinheiro är
ordförande i rekryteringsgruppen.
o IT-chef
54 personer har sökt tjänsten, varav två är kvinnor och
26 är från Sundsvall eller Timrå.

·

Universitetsansökan
Kommundirektören har haft kontakter och fört diskussioner med
bl.a. Mitthögskolans rektor Gunnar Svedberg och Christer
Berglund.
Ewa Back upplyser att de två landshövdingarna och de fyra
kommunstyrelseordförandena i berörda kommuner gemensamt
har ställt sig bakom en skrivelse och de även i övrigt försöker att
agera tillsammans och bl.a. göra en uppvaktning.

·

Samarbete Sundsvall-Östersund-Trondheim
Representanter för de tre kommunerna träffades föregående
vecka i Östersund. Från Sundsvall deltog Ewa Back, Christer
Berglund och Åsa Möller samt kommundirektören. Projekt som
diskuterades var bl.a. 24-timmarsmyndighet,
ledarskapsutbildning, miljöarbete och centrumutveckling samt
utbytesarbete, dvs. möjlighet för anställda att arbeta i någon av
de andra två kommunerna. Ett par utredningar diskuterades,
bland dem en om gasledningar och en om transportkorridor.
----
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§ 51

Rapport från styrgruppens möte den 13
december 2002 om den nya förvaltningen
arbetsmarknad och vuxenutbildning
João Pinheiro uppger följande. I och med att Kunskapslyftet upphörde
vid årsskiftet så minskar det statliga bidraget med 16 milj. kronor. Med
ändrade ekonomiska förutsättningar måste förändringar av berörda
verksamheter planeras. Elever och anställda krävde snabba besked om
planeringen för våren 2003. För första halvåret av år 2003 har därför
bestämts att ett belopp om 6 milj. kronor tilldelas Komvux och ett
belopp om 2 milj. kronor tilldelas arbetsmarknadsenheten. Tore
Hallbäck, som är konsult och fullgör uppgifter motsvarande en
förvaltningschef, sköter planeringen till dess en förvaltningschef träder i
tjänst. Rekryteringsgruppen för denna tjänst utgörs av João Pinheiro,
Ulla-Britt Lagergren, Mikael Gäfvert och Tore Hallbäck. Intervjuer
skall hållas i slutet av januari månad.
På fråga från Åsa Möller förklarar João Pinheiro att den nya
förvaltningens del som rör invandrarfrågor, har ordnad ekonomi och
planerad verksamhet.
Även Margareta Johansson yttrar sig under denna punkt.
----

Ordförandes sign

Sekreterares sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Sida

2003-01-13

§ 52

6

Dnr 525/02 406

Renhållningstaxa för hushållsavfall
Bakgrund
Sundsvalls kommun är ansvarig för insamling och behandling av hushållsavfall i kommunen. Reko Sundsvall AB, som har uppdraget att företräda
kommunen mot kunder och entreprenörer, har tillsammans med kommunstyrelsekontoret utarbetat förslag till ny taxa för hushållsavfall i Sundsvalls kommun. I skrivelse den 20 december 2002 redovisas fem alternativ
med dels varierande täckning av de fasta kostnaderna i form av kilopris,
dels avsättning respektive ingen avsättning för återställning av gamla
deponier och dels möjlighet eller inte till undantag i form av extra kärl och
rabatter.
I avfallsplanen som antogs av kommunfullmäktige den 21 maj 2001
beslutades att ett nytt taxesystem ska införas. Det nya systemet bygger på
att varje tömning registreras och att avfallsmängden vägs. Hushållen ska
betala en fast avgift samt en rörlig avgift beroende på antalet tömningar
och avfallets vikt.
Beslutsunderlag
* Finansutskottets protokoll 2003-01-07, § 48
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2002-12-20 med tillhörande bilagor
* Kommunstyrelsens beslut 2002-11-11, § 10
Överläggning
Vid ärendets behandling i finansutskottet den 7 januari 2003 lämnas
kommentarer av utredarna till det kompletterade underlaget som framtagits enligt kommunstyrelsens beslut november 2002. Det noteras att
samtliga ledamöter är nöjda med det presenterade beslutsunderlaget.
Vid ärendets behandling i kommunstyrelsen den 13 januari 2003
framställs följande yrkanden.
Lena Österlund (s) framställer ett gemensamt yrkande för (s) och (v). Hon
yrkar bifall till förslag 1 med den justeringen att även de som är
kompostkunder skall ingå; rabatten är identisk med den som redovisas
under förslag 4. Hon yrkar även att texten i redogörelsen för förslag 1
ändras så att det framgår att förslaget endast till en del finansierar
kostnaderna för återställning av gamla deponier. Hon yrkar vidare att en
uppföljning av den nya taxan görs efter sex månader.
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Åsa Möller (m), med instämmande av Hans Brynielsson (kd) och Don
Rösberg (fp), yrkar bifall till förslag 3 b. Don Rösberg tillägger att han
även yrkar rabatt om 100 kronor för kompostkunder.
Lars Hillerström (mp), med instämmande av Reinhold Hellgren (c), yrkar
bifall till förslag 4.
Inlägg görs av Lars Persson (fp) och Ewa Back (s).
Åsa Möller (m) framför att de som efter återremissen har arbetat med att ta
fram dagens beslutsunderlag är värda en eloge.
Ordföranden förklarar att hon kommer att ställa proposition på de tre
huvudyrkandena och finner att kommunstyrelsen antagit Lena Österlunds
förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att fastställa taxa för hushållsavfall för Sundsvalls kommun enligt förslag
1 i kommunkontorets skrivelse den 20 december 2002 med det tillägget att
även kompostkunder omfattas på sätt som framgår av förslag 4;
att det vid presentationen av förslag 1 skall framgå att taxan endast till en
del täcker kostnaderna för återställning av gamla deponier;
att taxan skall gälla från den 1 april 2003; samt
att uppföljning av taxan skall ske efter sex månader.
---Mot beslutet anmäler Åsa Möller (m), Hans Brynielsson (kd), Don
Rösberg (fp), Lars Hillerström (mp) och Reinhold Hellgren (c) reservation
till förmån för eget yrkande.
----
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Dnr 603/02 454

Samarbetsavtal om hantering av hushållens
läkemedelsavfall och kasserade kanyler
Bakgrund
Kommunstyrelsen har renhållningsansvaret för hushållsavfall där bl.a.
läkemedelsavfall, kasserade kanyler och farligt avfall från hushållen ingår.
I dag finns olika system för insamling av det rubricerade avfallet i olika
kommuner. I regel lämnas läkemedelsavfallet och i vissa fall även visst
farligt avfall till apoteken medan de kasserade kanylerna i Sundsvall lämnas till vårdcentralerna.
För att få ett enkelt insamlingssystem och en hög insamlingsgrad för hushållens läkemedelsavfall och kasserade kanyler har diskussioner skett
mellan Svenska Renhållningsverksföreningen, Svenska Kommunförbundet och Apoteket AB. Diskussionerna har lett fram till ett förslag till
samarbetsavtal som i korthet innebär följande.
Apoteket tar kostnadsfritt emot hushållens läkemedelsavfall och svarar för
transport och destruktion av detta avfall. Kommunerna ansvarar för farligt
avfall inklusive cytostatikaavfall.
Apoteket svarar för insamlingen av kasserade kanyler i särskilda kanylbehållare. Kanylbehållarna transporteras och bortskaffas av apoteket tillsammans med läkemedelsavfallet. Kommunen betalar ersättning för de
kanylbehållare som apoteket delar ut till hushållen.
Samråd i ärendet har skett med Reko i Sundsvall AB som förordar den
föreslagna lösningen.
Beslutsunderlag
* Finansutskottets protokoll 2003-01-07, § 49
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2002-12-19
* Förslag till samarbetsavtal
Överläggning
Vid ärendets behandling i finansutskottet den 7 januari 2003 lämnas
kommentarer av representanten för Reko AB.
Vid ärendets behandling i kommunstyrelsen den 13 januari 2003 görs
inlägg av Åsa Möller (m) och Don Rösberg (fp) samt lämnas kommentar
av Martin Lidow.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag
att godkänna upprättat samarbetsavtal mellan Apoteket AB och kommunen; samt
att uppdra till Reko AB att för kommunens räkning genomföra de åtgärder
som redovisas i avtalet.
----
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Dnr 30/02 214

Detaljplan för utbyggnad av Korstaverket,
avfallsförbränning Korsta 8:10 m.fl., Skön
Bakgrund
Stadsbyggnadskontoret har upprättat förslag till detaljplan för utbyggnad
av Korstaverket, avfallsförbränning Korsta 8:10 m.fl., Skön.
Detaljplanen har varit utställd under tiden den 5 augusti till den 6
september 2002. Stadsbyggnadskontoret har upprättat utlåtande den 1
november 2002.
Stadsbyggnadsnämnden har vi sitt sammanträde den 9 december 2002
behandlat ärendet och beslutat att överlämna detaljplan för antagande i
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Utvecklingsutskottet beslutade vid sitt sammanträde den 17 december
2002 enhälligt att kommunstyrelsen skall föreslå kommunfullmäktige
besluta
att anta upprättat förslag till detaljplan för utbyggnad av Korstaverket,
avfallsförbränning Korsta 8:10 m.fl., Skön.
Dessutom beslutade utvecklingsutskottet enhälligt hemställa att
kommunstyrelsen skall begära
att en fördjupad utredning verkställs om vad en anläggning för avfallsförbränning vid Blåberget skulle innebära; samt
att redovisning framtas för klargörande av vad konsekvenserna blir om
inte en ny anläggning för avfallsförbränning byggs inom Sundsvalls
kommun.
Beslutsunderlag
* Utvecklingsutskottets protokoll 2002-12-17, § 35
* Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2002-12-12 med detaljplan
* Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2002-12-09, § 278
Överläggning
Vid ärendets behandling i utvecklingsutskottet den 17 december 2002
lämnas kommentarer av planchefen och inlägg görs av samtliga ledamöter.
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Lars Hillerström (mp) yrkar vid kommunstyrelsens sammanträden den 13
januari 2003 avslag på utvecklingsutskottets första att-sats angående
detaljplan med motiveringen att en placering av avfallsbränning i Korsta
inte är en bra lösning. Han yrkar bifall till utskottets båda övriga att-satser.
Don Rösberg (fp) yrkar att ärendet om detaljplan, dvs. första att-satsen,
bordläggs till dess att de utredningar som efterfrågas i
utvecklingsutskottets att-satser har presenterats.
Reinhold Hellgren (c) yrkar bifall till utvecklingsutskottets förslag, men
förklarar att partiet inte tagit ställning när det gäller placering av
anläggning.
Hans Brynielsson (kd) yrkar, vad gäller första att-satsen, i första hand att
ärendet bordläggs och i andra hand avslag.
Habib Effati (v) yrkar bifall till utskottets förslag, men förklarar att det
inte skall tolkas som om partiet säger ja till en placering i Korsta.
Åsa Möller (m) yrkar bifall till utskottets förslag, men förklarar att det inte
innebär att partiet binder sig för en placering i Korsta.
Christer Berglund (s) förklarar att han omgående efter
utvecklingsutskottets sammanträde den 17 december 2002 tog kontakt
med Stadsbacken AB och meddelade att ett enhälligt utskott begärt
ytterligare utredningar.
Ewa Back (s) yrkar att ärendet om detaljplan, dvs. första att-satsen, avgörs
i dag och förklarar att den begäran om utredningar som görs i de två andra
att-satserna rätteligen skall riktas till Stadsbacken AB.
Ordföranden ställer först proposition på om ärendet skall avgöras i dag
eller bordläggas och finner att kommunstyrelsen beslutat att ärendet skall
avgöras i dag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta upprättat förslag till detaljplan för utbyggnad av Korstaverket,
avfallsförbränning Korsta 8:10 m.fl., Skön.
Dessutom beslutar kommunstyrelsen att av Stadsbacken AB begära
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att en fördjupad utredning verkställs om vad en anläggning för avfallsförbränning vid Blåberget skulle innebära; samt
att redovisning framtas för klargörande av vad konsekvenserna blir om
inte en ny anläggning för avfallsförbränning byggs inom Sundsvalls
kommun.
---Det noteras till protokollet att (fp) inte deltar i beslutet om detaljplanen,
dvs. den första att-satsen.
Mot beslutet om detaljplanen – första att-satsen – anmäler Don Rösberg
(fp), Hans Brynielsson (kd) och Lars Hillerström (mp) reservation till
förmån för eget yrkande.
Hans Brynielsson hänvisar även till den skriftliga reservation som (kd)
gjort vid stadsbyggnadsnämndens sammanträde den 9 december 2002.
Lars Hillerström ger in följande skriftliga reservation: En lokalisering av
ny sopförbränningsanläggning i Korsta bedöms vara olämplig m.h.t.
närheten till befolkningscentra samt trafikbelastning och trånga utrymmen.
En samlad lokalisering av sophanteringen till Blåberget är lämpligare ur
miljösynpunkt.
----
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Dnr 598/02 010

Samarbetsprojekt mellan Sundsvall och
Swansea, Wales
Bakgrund
Efter beslut i utvecklingsutskottet om att studera en annan kommuns
arbete med utvecklingsfrågor gjorde utskottet en studieresa till Swansea i
Wales den 25-29 april 2001.
Anledningen till att utskottet valde Swansea är att staden under en rad år
systematiskt har arbetat med utvecklingsfrågor och som en följd av detta
arbete vänt utvecklingen vad gäller befolkningstal och ekonomisk tillväxt.
I september 2001 gjorde representanter för Swansea kommun ett svarsbesök i Sundsvall och man beslutade städerna emellan att starta samarbete
i första hand inom näringslivet för små- och medelstora företag.
Näringslivssamarbetet inleddes då Företagarna i Sundsvall (FR) initierade
en studieresa till Swansea i januari 2002. Delegationen bestod av styrelsemedlemmar i Företagarna (FR) och representanter från kommunen. Syftet
med resan var att lära om näringslivet i annat land och att starta en dialog
mellan näringslivsutvecklare samt att skapa företagarkontakter.
FR ställde sig positiva till att etablera ett konkret företagsutbyte mellan
Sundsvall och Swansea. Det första evenemanget skedde i maj 2002 då två
representanter för Swansea Business Connect besökte Sundsvall.
Under besöket presenterade fem företagsledare från Sundsvall sina företag
för walesarna för att de skulle få en enhetlig syn på vilka sorts företag som
skulle vara intressanta för företagare i Swansea att möta.
I samband med besöket beslutade Sundsvalls kommun att bevilja nödvändiga medel för att genomföra en första träff och för att upprätta en s.k.
Trading-Link mellan Sundsvall och Swansea.
Projekt Trading-Link
Syftet med projektet Trading-Link är att genom upprättandet av en transnationell europeisk handelsplattform skapa förutsättningar för företag i
Sundsvall med omnejd att vidga sin marknad, och därigenom skapa tillväxt och arbetstillfällen.
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Detta stämmer väl överens med internationaliseringsprogrammets syfte att
kommunens internationella kontakter ska leda till bättre förutsättningar för
företagen i Sundsvall.
Målet är att bygga en transnationell europeisk plattform för handel mellan
SME-företag i Swansea, Cork, Århus och Sundsvall. En förväntad effekt
är att stärka banden och samarbetet mellan kommuner i regionen, som ur
ett europeiskt perspektiv med fördel kan ses som en attraktiv handelspartner. Både genom att skapa en faktisk plattform för fysiska möten och en
nätbaserad handelsplats för ett europeiskt affärsnätverk.
Den huvudsakliga strategin för projektet är att skapa möten för europeiskt
handelsutbyte och att bygga nätverk som förädlar företagens kompetens
rörande handel med andra länder ur ett transnationellt perspektiv.
Kontoret avser söka medfinansiering med strukturfondsmedel i Mål 1 och
projektet beräknas fortgå under tre år. Budgeten beräknas till 10 miljoner
kronor där kommunens medfinansiering avser arbetskraftsinsatser inom
ramen för ordinarie budget.
Beslutsunderlag
* Utvecklingsutskottets protokoll 2002-12-17, § 37
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2002-12-11
Överläggning
Kommundirektören informerar om de ändringar som gjorts i arbetet med
den ansökan som skall ges in till strukturfondsdelegationen. Ändringarna,
som gjorts efter diskussioner med tjänstemän vid länsstyrelsen, innebär
bl.a. att Sundsvalls kommun förutom egna arbetsinsatser även skall gå in
med kontanta medel. De egna arbetsinsatserna beräknas för tre år uppgå
till 900 000 kronor och de kontanta medlen för samma period till 330 000
kronor, dvs. 110 000 kronor per år. Den del som skall betalas kontant får
belasta medel för näringslivsåtgärder. Länsstyrelsen tillskjuter 1,2 milj.
kronor i kontanta medel. Budgeten beräknas numera till 12,5 milj. kronor
mot tidigare angivna 10 milj. kronor.
Inlägg görs av Åsa Möller (m), Christer Berglund (s), Lars Persson (fp)
och Reinhold Hellgren (c). Kommentarer görs av kommundirektören.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt utvecklingsutskottets förslag
att Sundsvalls kommun står som projektägare av Trading-Link under tre
år; och
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att projektet ska följas upp årligen.
----
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Dnr 533/02 103

Revidering av kommunens drogpolitiska
program
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)/.
Ledningsgruppen har i skrivelse den 11 november 2002 lämnat redovisning om dess arbete och preciserat förslag till nya mål och fortsatt
arbete. Rekommenderas bl.a. att en grupp med representanter för barnoch utbildningsnämnden, socialnämnden och kulturnämnden tillsätts samt
att nuvarande ledningsgrupp entledigas.
Utvecklingsutskottet beslöt vid sitt sammanträde den 19 november 2002
föreslå kommunstyrelsen besluta
att entlediga den nuvarande politiska ledningsgruppen för revidering av
det drogpolitiska handlingsprogrammet. (Bifölls av KS 2002-12-02)
Dessutom beslöt utvecklingsutskottet uppdra till kommunstyrelsekontoret
att utforma förslag till direktiv för revideringen.
I skrivelse den 25 november 2002 har kommunstyrelsekontoret lämnat
redovisning i ärendet samt utformat förslag till direktiv och beslutsformulering.
Beslutsunderlag
* Utvecklingsutskottets protokoll 2002-12-03, § 25
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2002-11-25
* Socialtjänstens ”Mål för Alkohol-Narkotikapolitiken samt andra droger i
Sundsvall”, daterad 2002-11-27
* Utvecklingsutskottets beslut 2002-11-19
Överläggning
Vid ärendets behandling i utvecklingsutskottet den 3 december 2002
lämnas kommentarer av samhällsplaneraren.
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Vid ärendets behandling i kommunstyrelsen den 13 januari 2003 görs
inlägg av Ulla Norgren (fp), Inger Paulsson (mp), Martin Johansson (s),
Åsa Möller (m), Lars Hillerström (mp), Don Rösberg (fp) och Lena
Österlund (s).
Ewa Back (s) yrkar att den politiska ledningsgruppen skall presentera ett
förslag till drogpolitiskt program för kommunfullmäktigen under år 2003.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att som tillägg till tidigare beslutade direktiv, i § 72, 2002-04-15, lägga de
föreslagna målen för Sundsvalls drogpolitik enligt kommunstyrelsekontorets skrivelse den 25 november 2002;
att tillsätta en politisk ledningsgrupp med fem ledamöter där barn- och utbildningsnämnd, kulturnämnd och socialnämnd är representerade;
att en adjungerad ledamot bör finnas från landstinget;
att ersättning till ledamöterna i ledningsgruppen betalas från kommunens
befintliga anslag för arvoden;
att den politiska ledningsgruppen under år 2003 skall presentera ett
drogpolitiskt program för kommunfullmäktige;
att den politiska ledningsgruppen efter kommunfullmäktiges antagande av
nytt ”Drogpolitiskt program” ansvarar för att följa upp genomförandet av
det drogpolitiska programmet; samt
att till ledamöter i den politiska ledningsgruppen välja Bertil Lindström
(m), Inger Paulsson (mp), Elisabeth Eng-Åkerlund (s), Martin Johansson
(s) och Kim Ottosson (v).
----
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Dnr 610/02 001

Inrättande av utvecklingsenhet vid kommunstyrelsekontoret
Bakgrund
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse december 2002 att kontorets
enheter för näringslivsutveckling och utredning förs samman och bildar en
ny enhet med namnet utvecklingsenheten. Som chef för den nya enheten
förordnas nuvarande utredningschefen.
Beslutsunderlag
* Finansutskottets protokoll 2003-01-07, § 50
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2002-12-13
Överläggning
Vid ärendets behandling i finansutskottet den 7 januari 2003 lämnar
kommundirektören kommentarer till förslaget.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag
att sammanföra kommunstyrelsekontorets enheter för utredning och näringslivsutveckling till en utvecklingsenhet.
----
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Dnr 54/02 012

Kvalitetsarbete – nulägesrapport och förslag
till fortsatt arbete
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade 2002-02-11 (§ 32)
· att verksamhetsutveckling med fokus på kvalitet skall bedrivas inom
hela kommunkoncernen och att detta är ett ledningsansvar,
· att ge kommunstyrelsekontoret i uppdrag att hösten 2002 sammanställa
och redovisa det kvalitetsarbete som pågår inom kommunkoncernen,
· att ge kommunstyrelsekontoret i uppdrag att anordna utbildning för
politiskt förtroendevald under våren 2002 samt
· att ge kommunstyrelsekontoret i uppdrag att utveckla ett formellt nätverk kring kvalitetsfrågor.
Kommunstyrelsekontoret har i skrivelse december 2002 lämnat redovisning om vidtagna åtgärder och förslag till fortsatta insatser.
Beslutsunderlag
* Finansutskottets protokoll 2003-01-07, § 51
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2002-12-12 med tillhörande bilagor
Överläggning
Vid ärendets behandling i finansutskottet den 7 januari 2003 lämnas
kommentarer av utredarna.
Vid ärendets behandling i kommunstyrelsen den 13 januari 2003 görs
inlägg av Don Rösberg (fp), Ewa Back (s) och Inger Paulsson (mp).
Kommentarer lämnas av kommundirektören.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag
att godkänna rapporten;
att genomföra en kommunövergripande utvärdering med hjälp av utvärderingsverktyget Kommunkompassen; samt
att uppdra till kommunstyrelsekontoret att genomföra en kommunövergripande medborgarundersökning.
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Dnr 577/02 370

Överföring av ansvaret för energirådgivning
från stadsbyggnadsnämnden till kulturnämnden
Bakgrund
Stadsbyggnadskontoret har i skrivelse november 2002 efter samråd med
Kultur & Fritid föreslagit
att energirådgivningen ska placeras på Kulturmagasinet för att samarbetet
med konsumentinformationen ska underlättas och för att bli mer lättillgänglig för kommuninnevånarna
att energirådgivningsgruppen sammansättning utformas på följande sätt;
energirådgivaren samt representanter från vardera konsumentinformationen, stadsbyggnadskontoret, miljökontoret och Livsmiljö Sundsvall; samt
att ansvaret för energirådgivningsverksamheten övertas av Kultur & Fritid
fr.o.m. 2003-01-01, som då också disponerar statsbidraget från denna tidpunkt.
Kommunstyrelsekontoret har i yttrande december 2002 tillstyrkt överföring av energirådgivningen från stadsbyggnadsnämnden till kulturnämnden. Överföringen påverkar inte budgetramarna då energirådgivningen är
statsbidragsfinansierad.
Beslutsunderlag
* Finansutskottets protokoll 2003-01-07, § 52
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2002-12-19
* Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2002-11-19
Överläggning
Vid ärendets behandling i finansutskottet den 7 januari 2003 noteras att
kommunstyrelsekontorets ekonomiavdelning skall före kommunstyrelsens
ställningstagande kontrollera att verksamheten inte medför kommunala
kostnader.
Vid ärendets behandling i kommunstyrelsen den 13 januari 2003 utdelas
dels en skrivelse från kommunstyrelsekontorets ekonomiavdelning daterad
den 31 januari 2003, dels en skrivelse från miljökontoret daterad den 7
januari 2003.
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Lars Hillerström (mp) yrkar avslag på finansutskottets förslag med
motiveringen att energirådgivning hör till frågor om energi och då är
Kultur & Fritid inte rätt förvaltning.
Håkan Eriksson (s) anser att energirådgivning hör ihop med
konsumentrådgivning och att det för medborgaren är bra om rådgivning
lämnas på ett enda ställe.
Inlägg görs även av Åsa Möller (m).
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag
att ändra sitt beslut från 1998-03-31 innebärande att ansvaret för energirådgivningen flyttas från stadsbyggnadskontoret till Kultur & Fritid fr.o.m.
den 1 januari 2003; samt
att statsbidraget för verksamheten skall tillfalla Kultur & Fritid som också
svarar för ansökan.
----
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Dnr 630/02 015

Ändring av räddningstjänstplan för SundsvallTimrå räddningstjänstförbund
Bakgrund
Förbundsdirektionen vid Sundsvall-Timrå räddningstjänstförbund har vid
sammanträde den 5 december 2002 godkänt ändringar av räddningstjänstplanen. Förbundsdirektionen beslutade även att tillställa Sundsvalls kommun räddningstjänstplanen för fastställande.
Som skäl för ändringarna av planen hänvisas i beslutet till organisationsförbättringen och till behov av anpassning på grund av Sevesolagstiftningen.
Beslutsunderlag
* Finansutskottets protokoll 2003-01-07, § 61
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2002-12-23
* Förbundsdirektionens beslut 2002-12-05, § 22
* Räddningstjänstplanen
Överläggning
Under överläggningen görs inlägg av Don Rösberg (fp) och Lars-Erik
Nyberg (s).
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår enligt finansutskottets förslag kommunfullmäktige besluta
att fastställa räddningstjänstplan för Sundsvall-Timrå räddningstjänstförbund.
----
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Dnr 631/02 170

Ändring av kommunalförbundsordning för
Sundsvall-Timrå räddningstjänstförbund
Bakgrund
Förbundsdirektionen vid Sundsvall-Timrå räddningstjänstförbund har vid
sammanträde den 5 december 2002 godkänt justeringar av och tillägg i
kommunalförbundsordningen. Förbundsdirektionen beslutade även att tillställa Sundsvalls kommun förbundsordningen för fastställande.
Ändringarna avser justering av bestämmelserna i 8 § om Ekonomiska förmåner till ledamöter och ersättare samt revisorer och i 13 § om Föreskrifter om förbundets budgetprocess samt tillägg av ett nytt stycke i 14 §
om Andel i tillgångar, skulder, nettokostnader och nettoinvesteringar samt
en ny paragraf om Självrisk. Den nya paragrafen har införts som § 15,
vilket innebär att nuvarande paragraferna 15-19 kommer att betecknas
paragraferna 16-20.
Under ärendets handläggning har samråd skett med juristerna vid den
administrativa avdelningen.
Beslutsunderlag
* Finansutskottets protokoll 2003-01-07, § 62
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2002-12-23
* Förbundsdirektionens beslut 2002-12-05, § 21
* Kommunalförbundsordning
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår enligt finansutskottets förslag kommunfullmäktige besluta
att fastställa kommunalförbundsordning för Sundsvall-Timrå räddningstjänstförbund.
----
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Dnr 637/02 041

Årsbudget 2003 för kommunfullmäktige och
kommunstyrelsens gemensamma verksamheter
Bakgrund
Kommunstyrelsekontoret har med skrivelse den 30 december 2002 redovisat förslag till budget för 2003. Budgeten har upprättats utifrån de ramar
som fastställts av kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
* Finansutskottets protokoll 2003-01-07, § 63
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2002-12-30
Överläggning
Vid ärendets behandling i kommunstyrelsen den 13 januari 2003 anmäler
Åsa Möller (m), med instämmande av Lars Persson (fp) och Hans
Brynielsson (kd), avvikande mening i enlighet med det gemensamma
yrkandet som de framförde vid kommunfullmäktiges budgetbehandling i
november 2002. Även Lars Hillerström (mp) respektive Reinhold
Hellgren (c) anmäler avvikande mening med hänvisning till yrkanden
framställda vid kommunfullmäktiges budgetbehandling i november 2002.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag
att fastställa budget för 2003 enligt föreliggande förslag.
---Åsa Möller (m), Lars Persson (fp), Hans Brynielsson (kd), Lars
Hillerström (mp) och Reinhold Hellgren (c) reserverar sig mot beslutet.
----
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Dnr 623/02 004

Taxa år 2003 för kopior av allmänna handlingar
Bakgrund
Arkivchefen har upprättat förslag den 16 december 2002 till taxa för
kopior av allmänna handlingar i Sundsvalls kommun att gälla fr.o.m.
1 januari 2003.
Beslutsunderlag
* Finansutskottets protokoll 2003-01-07, § 57
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2002-12-16
* Förslag till taxa (reviderat förslag utdelas vid sammanträdet)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag
att fastställa upprättat förslag till taxa för kopior av allmänna handlingar
att gälla fr.o.m. den 1 januari 2003; samt
att taxan görs känd hos kommunens nämnder och företag.
----
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Dnr 201/02 030

Yttrande över motion (c) angående samarbete
mellan elever i gymnasiet och kommunstyrelsen
Bakgrund
I en motion till fullmäktige föreslår Reinhold Hellgren (c) att kommunstyrelsekontoret ska få i uppdrag att bjuda in gymnasieklasser att granska och
studera kommunstyrelsens och kommunstyrelsekontorets arbete på nära
håll.
Syftet är att öppna makten och besluten för insyn, knyta ihop teori och
praktik samt genom att skapa kontakt mellan skolelever och det politiska
arbetet locka unga till partipolitiskt arbete.
Barn- och utbildningsnämnden har avgivit yttrande i anledning av motionen.
Kommunstyrelsekontoret har i skrivelse den 17 november 2002 lämnat
yttrande och förslag till motionssvar.
Beslutsunderlag
* Finansutskottets protokoll 2003-01-07, § 54
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2002-11-17
* Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2002-08-28, § 55 med barnoch utbildningskontorets yttrande 2002-06-10
* Motion från centerpartiet
Överläggning
Under överläggningen i kommunstyrelsen görs inlägg av Reinhold
Hellgren (c), Åsa Möller (m), Inger Paulsson (mp) och Ulla Norgren (fp).
Ewa Back (s) yrkar att det vid en utvärdering av finansutskottets förslag
om samarbete skall tas ställning till om en successiv utvidgning kan ske
till andra gymnasieprogram.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att låta bjuda in hantverksprogrammets fotoutbildning till ett samarbete
enligt förslaget i centerpartiets motion;
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att låta erbjuda gymnasierna besök av politiker;
att det vid en utvärdering av samarbetet enligt förslaget i motionen skall
tas ställning till om en successiv utvidgning kan ske till andra
gymnasieprogram; samt
att motionen skall anses besvarad.
----
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Dnr 614/02 045

Föreningen Folkets Hus & Park i Sundsvall, avveckling av kommunalt borgensåtagande samt
byte av säkerhet
Bakgrund
Föreningen Folkets Hus & Park i Sundsvall har i skrivelse 2002-12-10
presenterat en tidplan för avvecklingen av det kommunala borgensåtagandet samt hemställt om byte av pantbrev på 5 miljoner kronor från
Folkets Hus-fastigheten till Folkets Park-fastigheten.
Kommunstyrelsekontorets synpunkter
Kommunstyrelsen beslöt den 16 september 2002 bl.a. att kommunens
borgensåtagande för Folkets Hus & Park i Sundsvall ska avvecklas under
en tjugoårsperiod, 2003-2022. Vidare att kommunen var öppen att kommunens säkerheter i form av pantbrev under den tid avvecklingen av
borgensåtagandet pågår kan flyttas till Folkets Park-fastigheterna.
Föreningen föreslår i sin skrivelse en avvecklingsplan fram till och med år
2022 av återstående borgensåtagande på 15 846 000 kronor samt att ett
pantbrev på 5 miljoner kronor flyttas från Folkets Hus-fastigheten till
Folkets Park-fastigheten.
Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut 2002-09-16.
Kommunstyrelsekontoret tillstyrker föreningens förslag.
Beslutsunderlag
* Finansutskottets protokoll 2003-01-07, § 56
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2002-12-12
* Ansökan från Föreningen Folkets Hus & Park i Sundsvall
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottet förslag
att godkänna föreningen Folkets Hus & Park i Sundsvall förslag till
amorteringsplan för avveckling av kommunens borgensåtagande i enlighet
med föreliggande skrivelse samt att godkänna byte av pantbrev nr 8839
från Folkets Hus-fastigheten till Folkets Park-fastigheten.
----
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Till protokollet antecknas att Åsa Möller (m), Lars Persson (fp) och Hans
Brynielsson (kd) anser att amorteringen skulle ha skett snabbare och gjorts
på fem år.
----

Ordförandes sign

Sekreterares sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 66

Sammanträdesdatum

Sida

2003-01-13

30

Dnr 613/02 040

Förslag till yttrande över en från Stiftelsen
Borgarhemmet till Kammarkollegiet ingiven
ansökan om permutation av stiftelsestadgar
Bakgrund
Stiftelsen Borgarhemmet, genom dess ombud skatte- och ekonomikonsulten Mats Bergström, har till Sundsvalls kommun för yttrande
överlämnat en kopia av en till Kammarkollegiet den 21 november 2002
ingiven ansökan om permutation av stiftelsestadgar för Stiftelsen Borgarhemmet.
Kommunstyrelsekontoret har 2002-12-18 upprättat yttrande och förslag
till beslut.
Beslutsunderlag
* Finansutskottets protokoll 2003-01-07, § 55
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2002-12-18 med tillhörande bilagor
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår enligt finansutskottets förslag
kommunfullmäktige besluta
att uttala att Sundsvalls kommuns medverkan och beslutanderätt ifråga
om Stiftelsen Borgarhemmet helt bör upphöra; och
att i enlighet härmed tillstyrka att det av stiftelsestyrelsen till Kammarkollegiet ingivna förslaget till nya stadgar för stiftelsen bör godkännas av
Kammarkollegiet genom beslut om permutation.
----
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Dnr 530/02 060

Ansökan om bidrag från Föreningen Fotomuseet
Bakgrund
Föreningen Fotomuseet är en nybildad lokal förening i Sundsvall. Föreningen begär från kommunen 30 000 kronor per år 2002—2004 i bidrag
för sin verksamhet. Ansökan har också ingetts till kultur och fritidsförvaltningen om ett bidrag med 10 000 kronor per år 2002—2004.
Beslutsunderlag
* Finansutskottets protokoll 2002-11-26, § 24
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2002-11-18
* Föreningen Fotomuseets skrivelse 2002-11-05
* Protokoll från Föreningen Fotomuseet 2002-05-24 med förslag på stadgar för föreningen
Överläggning
Vid ärendets behandling i finansutskottet den 26 november 2002 lämnas
kommentarer av kommundirektören och ekonomidirektören.
Inlägg görs av ordföranden samt Åsa Möller (m).
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag
att avslå föreningens generella ansökan till kommunen; samt
att uttala att bidragsansökan bör prövas av kulturnämnden.
----
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Dnr 480/02 060

Anslag till Sundsvalls Kammarorkester för år
2002
Bakgrund
Direktionen för kommunalförbundet Sundsvalls Kammarorkester hemställer i skrivelse 2002-10-17 om bidrag med 341 700 kronor från Sundsvalls kommun utöver anvisade medel via kulturnämnden. Av beloppet avser 210 000 kronor för att det överenskomna fördelningstalet 68/32 för
nettokostnaderna mellan kommunen och landstinget uppnås. Resterande
belopp, 132 000 kronor, avser kommunens del av löneökningarna år 2002.
Kommunstyrelsekontoret har i skrivelse i december 2002 lämnat yttrande
och förslag till beslut i fem att-satser.
Beslutsunderlag
* Finansutskottets protokoll 2003-01-07, § 58
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2002-12-11
* Hemställan från Kommunalförbundet Sundsvalls Kammarorkester
Överläggning
Vid ärendets behandling i finansutskottet den 7 januari 2003 noteras att
täckning av kostnader för löneökning, kommunstyrelsekontorets två första
att-satser, bör tillstyrkas. Däremot bör förslaget enligt övriga tre att-satser
– syftande på fördelningstalet mellan kommunen och landstinget –
återremitteras för kompletterande redovisning.
Under överläggningen i kommunstyrelsen den 13 januari 2003 lämnar
Margareta Johansson (s) förklaring till de två beloppen som förekommer i
ärendet. De två beloppen avser löneökningar. Det första beloppet, 210 000
kronor, avser en löneökning som beslutades och betalades under våren
2002 av landstinget. Detta förhållande blev känt när delårsbokslutet per
den 30 juni 2002 erhölls i november 2002. Denna betalning avser således
tiden före kommunalförbundets start den 1 juli 2002 och påverkar därför
fördelningstalet 68/32. Det andra beloppet, 132 000 kronor, avser en av
kommunalförbundet under hösten 2002 beslutad löneökning.
Inlägg görs av Åsa Möller (m) och Margareta Johansson (s).
Ewa Back (s) yrkar att ett belopp om 342 000 kronor överförs till
kommunalförbundet.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anvisa kulturnämnden 210 000 kronor till kommunalförbundet
Sundsvalls kammarorkester för att överenskomna fördelningstal mellan
kommun och landsting på nettokostnaderna uppnås;
att täcka anslaget ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter;
att anvisa kulturnämnden 132 000 kronor för Sundsvalls kommuns andel
av löneökningar under andra halvåret 2002 för kommunalförbundet
Sundsvalls Kammarorkester;
att täcka anslaget inom ramen för anvisade medel till löneökningar; samt
att anvisa och täcka 2003 års anslag i samband med
kompletteringsbudgeten.
----
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Dnr 629/02 060

Ansökan från Insamlingsstiftelsen Norrland i
bild om bidrag m.m.
Bakgrund
Insamlingsstiftelsen Norrland i bild har hemställt att diskussioner inleds
om ett framtida samarbete.
Stiftelsen har vidare anhållit om ett bidrag med 35 000 kronor för finansiering av kostnader för revision m.m. under år 2002 och för stiftelsens
verksamhet år 2003.
Beslutsunderlag
* Finansutskottets protokoll 2003-01-07, § 60
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse inkommen 2002-12-20
* Stiftelsens skrivelse 2002-09-20
* Stiftelsens ansökan 2002-10-11
Överläggning
Vid ärendets behandling i finansutskottet den 7 januari 2003 kompletteras
handlingarna med stiftelsens skrivelse daterad den 20 september 2002.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag
att uppdra till kommunstyrelsekontoret att ta kontakt med Insamlingsstiftelsen Norrland i bild för diskussioner om framtida samarbete;
att bevilja stiftelsen begärt bidrag med 35 000 kronor; och
att medel anslås i kommunens kompletteringsbudget år 2003.
----
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Dnr 551/02 060

Ansökan om bidrag från föreningen VISIR
Bakgrund
Föreningen VISIR hemställer i skrivelse 2002-11-19 om ett bidrag med
5 000 kronor till sin verksamhet.
Kommunstyrelsekontorets synpunkter
Kommunstyrelsen avslog VISIR:s ansökan för år 1997. Sedan dess har
inte föreningen erhållit bidrag från kommunstyrelsen. Kommunstyrelsekontoret anser att det inte finns någon anledning att nu ändra på ställningstagandet från 1997. Stöd till en förening får beredas och beslutas av
den facknämnd/förvaltning som har anknytning till verksamheten som
föreningen ifråga bedriver. Av ansökan framgår att skolorna erbjudits
föreningens deltagande i arbetet med att förebygga tobaksrökning.
Kommunstyrelsekontoret avstyrker föreningen VISIR:s ansökan om
bidrag från kommunstyrelsen. Föreningen bör i fortsättningen söka stöd
hos barn- och utbildningsnämnden i den mån insatser riktas in för
skolorna.
Beslutsunderlag
* Finansutskottets protokoll 2003-01-07, § 59
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2002-12-12
* Föreningens ansökan 2002-11-19
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag
att avslå bidragsansökan från föreningen VISIR.
----
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§ 71

Val av ledamöter och ersättare till
Kommunala Handikapprådet (KHR)
2003-01-01—2006-12-31
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att i Kommunala Handikapprådet (KHR) 2003-01-01—2006-12-31
utse som ledamöter:
Fredd Sandberg (s), ordförande
Agneta Eng (s)
Per Wahlberg (m)
att som ersättare utse:
Lena Österlund (s)
Susanne Sundqvist (v)
Jeanette Fors (c)
----
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§ 72

Val av ledamöter och ersättare till
Kommunala Pensionärsrådet (KPR)
2003-01-01—2006-12-31
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att i Kommunala Pensionsrådet 2003-01-01—2006-12-31 utse som
ledamöter:
Kim Ottosson (v)
Ronnie Hörnvall (kd)
att som ersättare utse:
Inger Paulsson (mp)
----
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§ 73

Val av ledamöter och ersättare till
Insamlingsstiftelsen Sundsvalls
Naturskyddsfond 2003-01-01—2006-12-31
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att i Insamlingsstiftelsen Sundsvalls Naturskyddsfond 2003-01-01—
2006-12-31 utse som ledamöter:
John Grönberg (v)
Tuula Tertsunen (mp)
att som ersättare utse:
Anita Bdioui (s)
Agneta Bernemar-Sandberg (c)
----
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§ 74

Val av ledamöter och ersättare till Svartviks
Industriminnen 2003-01-01—2006-12-31
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att i Svartviks Industriminnen 2003-01-01—2006-12-31 utse som
ledamöter:
Margareta Johansson (s)
Ann-Christine Leman (m)
att som ersättare utse:
Lars-Erik Nyberg (s)
Barbro Enarsson (c)
----
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Dnr 25/03 004

Delegationsbeslut – Arkivtaxa 2003
Kommunstyrelsen beslutar
att till sina handlingar lägga beslut som fattats med stöd av
kommunstyrelsens delegationsbemyndigande i ärende ”Arkivtaxa
2003”.
----

Ordförandes sign

Sekreterares sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 76

Sammanträdesdatum

Sida

2003-01-13

41

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

2002-12-10
2002-12-03—2002-12-17

----
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Dnr 7/03 102

Införandet av ny nämnd/förvaltning för vuxenutbildning, arbetsmarknadsfrågor och integration
Bakgrund
Kommunfullmäktige har beslutat inrätta en ny nämnd och förvaltning för
vuxenutbildning (f.n. barn- och utbildningsnämnden), arbetsmarknadsfrågor (f.n. kommunstyrelsen) och integration (f.n. kulturnämnden). Den
nya nämnden börjar sin verksamhet 1 januari 2003 och den nya förvaltningen vid tidpunkt som kommunstyrelsen beslutar.
Kommunstyrelsen har utsett en särskild styrgrupp med uppdrag att leda
förberedelser och genomförandet av den nya organisationen. Styrgruppen
består av följande ledamöter:
Fredd Sandberg, ordförande
Habib Effati
Mikael Gäfvert
Gerd Gabrielsson
João Pinheiro
Kommunen har vidare anställt Thore Hallbäck som projektledare med
uppdrag att inom kommunstyrelsekontoret leda arbetet med genomförandet i avvaktan på att förvaltningschef utses. Hallbäck biträdes i sitt
arbete av nuvarande chefer för de enheter som skall föras över till den nya
förvaltningen. Nuvarande förvaltningar har ansvaret för verksamheterna
till dess den nya förvaltningen finns på plats.
Styrgruppen har under hösten 2002 haft fem sammanträden. Genom att
kommunfullmäktige nu utsett den nya nämnden bör styrgruppens uppdrag
upphöra fr.o.m. årsskiftet.
Styrgruppen hemställer härmed om entledigande från sitt uppdrag.
Beslutsunderlag
* Skrivelse från Styrgruppen 2002-12-17
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att från och med den 31 december 2002 entlediga styrgruppen från sitt
uppdrag att förbereda den nya organisationen.
----
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FÖR KÄNNEDOM

Ordförandes sign

·

Finansutskottets protokoll 10 december 2002

·

Utvecklingsutskottets protokoll 3 och 17 december 2002

·

Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundet inbjuder till
”Vart vill vi? En konferens om självstyre och ansvarsfördelning.
Konferensen hålls på följande datum och platser:

o
o
o
o

5 mars 2003 i Halmstad
12 mars 2003 i Västerås
18 mars 2003 i Norrköping
28 mars 2003 i Sundsvall

·

Revisionsrapport avseende granskning av utbetalningar m.m. till
ungdomar för sommarjobb (Dnr 621/02 007)

·

Revisionsrapport avseende granskning av skogsförvaltningen (Dnr
98/02 007)

·

Yttrande över revisionsrapport avseende granskning av verkstadsoch förrådsverksamheten inom fastighetsnämnden (Dnr 444/02
007)

·

Revisionsrapport avseende granskning av äldreomsorg – hemtjänst
(Dnr 618/02 007)

·

Presidiekonferensens sammanträdesprotokoll 14 november 2002

·

Sundsvalls kommuns minnesgåva

·

Komplettering av uppgifter om den bostadssociala gruppens
verksamhet (Dnr 531/02 752)
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Ärendeförteckning
§ 49 Justering
§ 50 Aktuellt från kommunstyrelsekontoret
§ 51 Rapport från styrgruppens möte den 13 december 2002 om den
nya förvaltningen arbetsmarknad och vuxenutbildning
§ 52 Renhållningstaxa för hushållsavfall
§ 53 Samarbetsavtal om hantering av hushållens läkemedelsavfall och
kasserade kanyler
§ 54 Detaljplan för utbyggnad av Korstaverket, avfallsförbränning
Korsta 8:10 m.fl, Skön
§ 55 Samarbetsprojekt mellan Sundsvall och Swansea, Wales
§ 56 Revidering av kommunens drogpolitiska program
§ 57 Inrättande av utvecklingsenhet vid kommunstyrelsekontoret
§ 58 Kvalitetsarbete – nulägesrapport och förslag till fortsatt arbete
§ 59 Överföring av ansvaret för energirådgivning från
stadsbyggnadsnämnden till kulturnämnden
§ 60 Ändring av räddningstjänstplan för Sundsvall-Timrå
räddningstjänstförbund
§ 61 Ändring av kommunalförbundsordning för Sundsvall-Timrå
räddningstjänstförbund
§ 62 Årsbudget 2003 för kommunfullmäktige och kommunstyrelsens
gemensamma verksamheter
§ 63 Taxa år 2003 för kopior av allmänna handlingar
§ 64 Yttrande över motion (c) angående samarbete mellan elever i
gymnasiet och kommunstyrelsen
§ 65 Föreningen Folkets Hus & Park i Sundsvall, avveckling av
kommunalt borgensåtagande samt byte av säkerhet
§ 66 Förslag till yttrande över en från Stiftelsen Borgarhemmet till
Kammarkollegiet ingiven ansökan om permutation av stiftelsestadgar
§ 67 Ansökan om bidrag från Föreningen Fotomuseet
§ 68 Anslag till Sundsvalls Kammarorkester för år 2002
§ 69 Ansökan från Insamlingsstiftelsen Norrland i bild om bidrag m.m.
§ 70 Ansökan om bidrag från föreningen VISIR
§ 71 Val av ledamöter och ersättare till Kommunala Handikapprådet
(KHR) 2003-01-01—2006-12-31
§ 72 Val av ledamöter och ersättare till Pensions rådet 2003-01-01—
2006-12-31
§ 73 Val av ledamöter och ersättare till Insam lingsstiftelsen Sundsvalls
Naturskyddsfond 2003-01-01—2006-12-31
§ 74 Val av ledamöter och ersättare till Svartviks Industriminnen 200301-01—2006-12-31
§ 75 Delegationsbeslut – Arkivtaxa 2003
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§ 76 Delegationsbeslut - utskotten
§ 77 Införandet av ny nämnd/förvaltning för vuxenutbildning,
arbetsmarknadsfrågor och integration
För kännedom
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