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Protokollet omfattar §§ 78 - 94
Justerat 2003-02-12

Åke Svensson
Sekreterare

Christer Berglund
Ordförande

Lena Österlund
Justerare
Tillkännagivande angående justeringen av detta protokoll anslaget på
Sundsvalls kommuns anslagstavla i kommunalhuset, Norrmalmsgatan
4, 2003-02-14 betygar

Åke Svensson
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§ 78

Justering
Att jämte ordföranden Christer Berglund justera dagens protokoll utses
Lena Österlund med Martin Johansson som ersättare.
----
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§ 79

Information om Mitthögskolan
Ordföranden hälsar prorektor Pia Sandvik Wiklund välkommen till
sammanträdet och framför kommunstyrelsens gratulationer med anledning av regeringens beslut att Mitthögskolan den 1 januari 2005 blir
universitet.
Pia Sandvik Wiklund tackar Sundsvalls kommun för det stöd som Mitthögskolan fått i sin strävan att nå universitetsstatus.
Pia Sandvik Wiklund informerar därefter om det arbete som pågår med
Mitthögskolans nya utvecklingsplan, varumärket och förnyelsen av
grundutbildningen. Hon förklarar vidare vad det innebär att Mitthögskolan är en nätverkshögskola. Hon berättar om de tre uppgifterna som
Mitthögskolan, liksom övriga universitet och högskolor, har, dvs.
forskning, utbildning och samverkan med det omgivande samhället.
Avslutningsvis redovisar hon vad som framkommit i undersökningar av
studenters och presumtiva studenters attityder till Mitthögskolan.
Frågor och kommentarer lämnas av Håkan Eriksson (s), Reinhold Hellgren (c), Habib Effati (v), Leif Nilsson (s), Christer Berglund (s) och
Lars Persson (fp) samt av kommundirektören.
----

Ordförandes sign

Sekreterares sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2003-02-10

Sida

5

§ 80

Aktuellt från kommunstyrelsekontoret
Kommundirektören informerar om:
·

Befolkningsförändringar per den 31 december 2002
o för Sundsvalls kommun
o för Västernorrlands län
o för övriga län i Norrland
Inlägg görs i denna del även av Lars Persson (fp), Håkan Eriksson
(s) och Ulla Norgren (fp).

·

Förslag till nästa finansutskott om seminarieserie Framtidsanalys

·

Fastighetsutredningen

·

Länstrafiken
Information och kommentarer lämnas i denna del även av Lena
Österlund (s), Åsa Möller (m) och Christer Berglund (s) samt av
ekonomidirektören.

·

Förslag om ny VD för Stadsbacken AB

·

Pågående och kommande rekryteringar

----
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Dnr 49/03 041

Årsbudget 2004 med plan för 2005--2006
Bakgrund
Kommunstyrelsen skall upprätta förslag till årsbudget 2004 med plan för
ekonomin 2005—2006. Förslaget skall grundas på förslag som respektive
nämnd eller helägt bolag lämnar för sin verksamhet till kommunstyrelsen.
Enligt tidplanen för planeringsprocessen fastställer kommunstyrelsen den
10 februari 2003 budgetdirektiven till nämnder/förvaltningar.
Nämndernas förslag utarbetas sedan inom de resursramar som presenteras
i kommunstyrelsens direktiv och utformas i enlighet med de tekniska anvisningar som kommunstyrelsekontoret föreskriver.
Kommunens helägda bolag skall genom Stadsbacken AB redovisa plan till
kommunstyrelsen i princip på samma sätt som nämnder/förvaltningar.
Direktiven till bolagen kommer från Stadsbacken AB.
I planen skall nämnderna och Stadsbacken AB, i likhet med förra planen,
presentera särskilt hur arbetet med utvecklingsplanen, Agenda 21 och inventeringen av åtgärder för att förbättra handikappades situation bedrivs.
Beslutsunderlag
* Finansutskottets protokoll 2003-02-04, § 77
* Partiernas förslag utdelas vid sammanträdet
Överläggning
Vid ärendets behandling i finansutskottet den 4 februari 2003 utdelades
dels majoritetens (s + v) förslag till direktiv, dels oppositionens
(m+fp+c+kd och mp) förslag till direktiv. Därtill utdelades tilläggsdirektiv
från centerpartiet.
Finansutskottet beslutade att till kommunstyrelsen överlämna dels
majoritetens, dels oppositionens förslag till kommunstyrelsens direktiv för
årsbudget 2004 med plan för ekonomin åren 2005-2006.
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 10 februari 2003 yrkar Åsa
Möller (m) bifall till oppositionens förslag. Reinhold Hellgren (c), Lars
Hillerström (mp), Hans Brynielsson (kd) och Lars Persson (fp) instämmer
i hennes yrkande. Reinhold Hellgren (c) yrkar även bifall till centerpartiets
tilläggsdirektiv.
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Anita Bdioui yrkar bifall till majoritetens förslag.
Inlägg görs av Håkan Eriksson (s).
Ordföranden föredrar propositionsordningen enligt följande.
Först kommer proposition att ställas på majoritetens förslag mot
oppositionens förslag och därefter behandlas centerpartiets
tilläggsyrkande.
Propositionsordningen godkännes.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa majoritetens förslag (s+v) till kommunstyrelsens direktiv för
årsbudget 2004 med plan för ekonomin 2005-2006.
---Mot beslutet reserverar sig Åsa Möller (m), Reinhold Hellgren (c), Lars
Hillerström (mp), Hans Brynielsson (kd) och Lars Persson (fp) till förmån
för egna framställda yrkanden.
----
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Dnr 29/03 042

Kommunstyrelsekontorets internkontroll år
2002
Bakgrund
Enligt kommunstyrelsens revisionsplan 2002 skall redovisningskontroll
utföras avseende hur inköps- och attestregler efterföljs inom följande enheter/verksamheter:
·
·
·

Kommunstyrelsens kansli
Kommunjuristerna
Kommunarkivet

Kontroll har också utförts av 200 slumpmässigt utvalda verifikationer och
inköpsärenden överstigande 1 basbelopp (37 900 kr).
Även administrativ kontroll har utförts avseende förvaltningens rutiner
kring upphandling av varor och tjänster.
Sammanfattning
Enligt fastställd revisionsplan har redovisningskontroll – vars syfte är att
säkerställa system och rutiner så att kommunen följer god redovisningssed
– utförts. Granskningen visar att rutiner och avstämningar enligt ekonomistyrningsreglementet generellt sett är tillfredsställande inom förvaltningen.
Enstaka felaktigheter som uppmärksammats har påtalats för verksamhetsansvariga.
Administrativ kontroll har utförts för upphandlingsrutiner. Slutsatser som
kan dras är att förvaltningen med största sannolikhet får ett förmånligare
pris och bättre tjänsteutbud när kontorets enheter samarbetar. Indirekt har
kontorets resursanvändning effektiviserats.
Beslutsunderlag
* Finansutskottets protokoll 2003-02-04, § 78
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2002-11-29
Överläggning
Vid ärendets behandling i finansutskottet den 4 februari 2003 noteras att
en samlad redovisning kommer att överlämnas om nämndernas internkontroll.
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Dnr 30/03 042

Internkontroll år 2003 för kommunstyrelsekontoret
Bakgrund
Intern kontroll är ett kontrollsystem för kommunledningen och syftar till
att:
·
·
·
·
·
·
·

Undvika väsentliga fel och uppnå ökad effektivitet
Säkra kommunens tillgångar
Säkerställa en korrekt ärendehandläggning
Förhindra förluster till följd av fel eller brott och andra oegentligheter
Säkerställa att resursanvändningen sker enligt tagna beslut
Säkra en riktig och ändamålsenlig redovisning
Undvika att personalen utsätts för oberättigade misstankar om brott

Metoder som används i granskningen delas in i redovisnings- respektive
administrativ kontroll. Redovisningskontrollen syftar till att säkra system
och rutiner så att kommunen följer god redovisningssed.
Administrativ kontroll är inriktad på att verksamheten bedrivs så effektivt
som möjligt. Kontrollerna delas in i organisations- och förvaltningskontroll.
Enligt beslut i kommunfullmäktige skall varje nämnd årligen anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Resultatet av uppföljningen rapporteras till nämnden. Nämnden rapporterar, löpande eller
senast i samband med årsredovisningen, resultatet av den interna kontrollen till kommunstyrelsen.
Förslag till revisionsplan 2003
1) Granskning hur inköps- och attestregler efterföljs av
· Näringslivsutveckling
· Samhällsplaneringsenheten
· Säkerhetsenheten
2) Slumpmässig kontroll av verifikation
· 200 utvalda verifikationer
3) Administrativ kontroll föreslås för samtliga enheters rutiner kring
redovisning av skattepliktiga utlägg i lönesystemet
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Beslutsunderlag
* Finansutskottets protokoll 2003-02-04, § 79
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2002-11-28
Överläggning
Vid finansutskottets behandling av ärendet den 4 februari 2003 uppmärksammas att punkt 1 skall anpassas till den förändrade organisationen.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag
att fastställa den interna revisionsplanen 2003.
----
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Dnr 18/03 102

Revisorer i Folketshusföreningar
Bakgrund
De senaste mandatperioderna har kommunen utsett lekmannarevisorer för
granskning av verksamheten i Folketshusföreningen Enighet upa, Matfors,
Skönsberg-Ortvikens Folkets Hus och Sundsvalls Folkets Hus & Park.
I samband med ny mandatperiod och därmed val till olika nämnder m.m.
har det bland tjänstemän vid kommunstyrelsekontoret diskuterats om vad
slag av revisor som bäst gagnar det intresse som kommunen eftersträvar i
dessa sammanhang. En lekmannarevisor har en annan funktion än vad en
auktoriserad eller en godkänd revisor har. Om den ena eller den andra
typen av revisor – lekman eller professionell – skall väljas, bör därför
styras av uppdragsgivarens syfte.
Med hänsyn till att kommunen har stora borgensåtaganden i de tre
Folketshusföreningarna anser kommunstyrelsekontoret att det mesta talar
för att kommunen bör kräva att föreningarna har auktoriserade eller godkända revisorer. Därmed skulle det inte heller vara angeläget för kommunen att utse lekmannarevisorer i föreningarna.
Beslutsunderlag
* Finansutskottets protokoll 2003-01-21, § 73
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-01-14
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag
att kommunen av envar av Folketshusföreningen Enighet upa, Matfors,
Skönsberg-Ortvikens Folkets Hus och Sundsvalls Folkets Hus & Park
kräver att föreningen skall ha en godkänd eller en auktoriserad revisor
under den tid som det från kommunens sida finns ett borgensåtagande
avseende föreningen; samt
att kommunens krav gäller från och med den årsstämma som hålls under
år 2003.
----
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Dnr 32/03 024

Arvode till handikapprådets ordförande
Bakgrund
Det kommunala handikapprådet (KHR) är ett organ för överläggningar,
samråd och ömsesidig information mellan handikapporganisationerna och
Sundsvalls kommun.
Arbetsuppgifterna för KHR är att
·

förstärka inflytandet i frågor som gäller barn, ungdomar och vuxna
med funktionshinder.

·

verka för att genomföra det handikappolitiska program som antogs av
kommunfullmäktige i december 1999. Verka för att frågor gällande
människor med funktionshinder beaktas i nämndernas verksamhetsplanering.

·

ge synpunkter som remissorgan över handikappfrågor.

·

vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning vad gäller
funktionshindrades behov.

Till KHR:s ledamöter betalas sammanträdesarvode enligt kommunfullmäktiges fastställda regler för förtroendevalda.
Med hänsyn till omfattningen av den tid som åtgår för ordförandeskapet i
handikapprådet anser arvodeskommittén att ett fast arvode på 5 % av
kommunens grundbelopp bör utgå till ordföranden. Arvodet motsvarar
1 934 kronor/månad.
Beslutsunderlag
* Finansutskottets protokoll 2003-02-04, § 80
* Arvodeskommitténs skrivelse 2003-01-10
Överläggning
Vid ärendets behandling i finansutskottet den 4 februari 2003 bedöms
lämpligt att se över arvodesbestämmelserna för likartade uppdrag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 10 februari 2003 görs inlägg av
Åsa Möller (m).
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag
att överlämna förslaget till kommunfullmäktige.
---Lars Persson (fp) förklarar att han i kommunfullmäktige kommer att yrka
avslag på arvodeskommitténs förslag.
----
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Dnr 33/03 024

Arvoden i Stadsbacken AB med dotterbolag
2003--2006
Bakgrund
Arvodeskommittén har vid sammanträde den 20 januari 2003 behandlat ett
förslag från Stadsbacken AB om styrelsearvoden inom Stadsbackenkoncernen 2003--2005.
Den förändring som gjorts jämfört med arvodena under föregående mandatperiod är att Korstaverkets Förvaltnings AB flyttats upp från grupp 4
till grupp 3. Arvodeskommittén tillstyrker förslaget.
Beslutsunderlag
* Finansutskottets protokoll 2003-02-04, § 81
* Arvodeskommitténs skrivelse 2003-01-22 och Stadsbacken AB:s förslag
januari 2003
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag
att överlämna förslaget till kommunfullmäktige.
----
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Dnr 39/03 021

Personuppgiftsombud för kommunstyrelsen
Bakgrund
Allmänt om personuppgiftsansvarig och personuppgiftsombud
Varje kommunal nämnd (myndighet) är ansvarig för att alla behandlingar
av personuppgifter som äger rum inom nämndens ansvarsområde sker i
enlighet med reglerna i personuppgiftslagen, PuL, (1998:204) och personuppgiftsförordningen (1998:1191). Syftet med lagen är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. För att tillgodose detta syfte finns i nämnda författningar en
rad regler som den personuppgiftsansvarige måste följa. Att utse ett personuppgiftsombud är ett lämpligt sätt för den personuppgiftsansvariga
nämnden att upprätthålla och tillgodose de krav som lagen och förordningen ställer och därigenom minska riskerna för felaktiga behandlingar
och skadeståndskrav.
Till ombud kan endast utses fysiska personer. Utsett ombud skall anmälas
till Datainspektionen (DI). När ett ombud anmälts upphör skyldigheten att
anmäla behandlingar till DI. I PuL och annan närliggande lagstiftning
samt att ombudet har goda kunskaper om PuL och annan närliggande lagstiftning samt att ombudet har god kännedom om den personuppgiftsansvariges organisation och verksamhet. Grundläggande kännedom om IT är
också till hjälp i ombudets arbete. Enligt det EG-direktiv som ligger till
grund för lagen skall ombudet ”på ett oberoende sätt” kunna säkra den interna tillämpningen av bestämmelserna.
Byte av ombud för kommunstyrelsen
I Sundsvalls kommun har samtliga nämnder utsett personuppgiftsombud.
John Andreassen är kommunstyrelsens ombud. Han utsågs till ombud av
kommunstyrelsen den 15 oktober 2001, § 149. Den tjänst som John
Andreassen tillträtt den 1 januari 2003, med placering inom utvecklingsenheten (Metropol), har emellertid försvårat möjligheterna för honom att
fortsättningsvis sköta personuppgiftsombudets uppgifter, varför han begärt
att bli entledigad från sitt uppdrag.
Att ett uppdrag som personuppgiftsombud för kommunstyrelsen även bör
innefatta ett visst informations- och samordningsansvar gentemot personuppgiftsombuden för övriga kommunala nämnder får anses rimligt och
lämpligt, dels med anledning av kommunstyrelsens uppgift att leda och
samordna kommunens angelägenheter och dels även utifrån kommunstyrelsens ansvar för det administrativa datanätet.
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Beslutsunderlag
* Finansutskottets protokoll 2003-02-04, § 85
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-01-28
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottet förslag
att John Andreassen per den 31 januari 2003 entledigas från uppdraget att
vara kommunstyrelsens personuppgiftsombud;
att med verkan från och med den 1 februari 2003 till nytt personuppgiftsombud för kommunstyrelsen utse kommunjuristen Gunwor Swenning;
samt
att uppdra till kommunstyrelsekontoret att till Datainspektionen anmäla att
Gunwor Swenning per den 1 februari 2003 ersatt John Andreassen som
kommunstyrelsens personuppgiftsombud.
----
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Dnr 609/02 106

Bildandet av ett politiskt samverkansforum
Bakgrund
Styrelsen för Kommunförbundet Västernorrland har beslutat att tillsammans med Landstingsstyrelsens presidium bilda ett Forum för Regional
Utvecklingspolitik. Syftet är att identifiera politiska sakområden som
kräver kommunal samverkan för regional tillväxt.
Forumet kommer att avge politiska viljeyttringar till Länsstyrelsen vad
gäller länets regionala tillväxtprogram, RTP, samt infrastrukturfrågor.
Forumet avser att upprätthålla en nära dialog med Länsstyrelsen i detta
arbete. En särskild beredning av kommunernas och Landstingets viljeyttringar samordnas av Kommunförbundets direktör.
Styrelsen för Kommunförbundet Västernorrland rekommenderar kommunerna besluta om inrättandet av ett samverkansorgan genom Kommunförbundet Västernorrland.
Förslag till ny inriktning av Kommunförbundets arbetssätt skall läggas fast
vid förbundsmötet den 20 mars 2003.
Beslutsunderlag
* Finansutskottets protokoll 2003-02-04, § 90
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-01-27
* Kommunförbundet Västernorrlands rekommendation 2002-11-21 med
sammanträdesprotokoll
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag
att Sundsvalls kommun tillstyrker förslag till ny inriktning för Kommunförbundet Västernorrland enligt denna rekommendation.
----
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Dnr 453/02 253

Försäljning av fastigheten Stenstaden 1:14 (f.d.
färjeterminalen) och överenskommelse om exploateringsbidrag
Bakgrund
Ärendet behandlades av kommunfullmäktige den 28 oktober 2002, § 655.
Beslutet blev då återremiss för omförhandling av avtalet syftande till en
försäljning till ett belopp av 7 300 000 kronor.
Kommunstyrelsekontoret har i skrivelse januari 2003 redogjort för den
handläggning och resultat som blivit följden av återremissen.
Beslutsunderlag
* Finansutskottets protokoll 2003-02-04, § 84
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-01-27
* Köpeavtal
* Överenskommelse
Överläggning
Vid ärendets behandling i kommunstyrelsen yrkar Åsa Möller (m) och
Reinhold Hellgren (c) bifall till finansutskottets förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår enligt finansutskottet förslag kommunfullmäktige besluta
att bemyndiga stadsbyggnadsnämnden att försälja fastigheten Stenstaden
1:14 i Sundsvall till Hallström & Nisses Norrland AB för en köpeskilling
om 5 600 000 kronor och på villkor i övrigt som nämnden äger bestämma;
samt
att godkänna föreliggande förslag till överenskommelse med Hallström &
Nisses Norrland AB om exploateringsbidrag med ett belopp om 1 700 000
kronor.
----
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Dnr 42/03 106

Utredning om utökad samverkan i VA-frågor
mellan Sundsvall och Timrå kommuner
Bakgrund
VD för Stadsbacken AB har i skrivelse januari 2003 framfört följande:
”I Sundsvall svarar det av Stadsbacken AB helägda dotterbolaget Sundsvall Vatten AB för VA-verksamheten. I Timrå svarar kommunens Gatu/
VA-avdelning för motsvarande uppgifter. Samverkan sker mellan de båda
organisationerna genom att Sundsvall Vatten AB har anlagt och äger ett
vattenverk i Timrå som förser både Timrå och norra delarna av Sundsvall
med dricksvatten. Genom att på detta sätt gemensamt utnyttja en produktionsanläggning har investerings- och driftkostnaderna för vattenproduktionen kunnat begränsas för båda kommunerna.
Framtida miljö- och naturresurskrav kommer att ställa ökade krav på
planering, drift, underhåll, kompetens, kvalitet och ekonomisk effektivitet
inom VA-området. Kraven kommer från många olika håll. Ett exempel är
EU:s nya ramdirektiv om vatten där det bl.a. ställs stora kunskapskrav,
krav på kontroll av miljögifter i vattentäktsområden, större krav på
vattenledningsnät ur kvalitetssynpunkt, m.m. Från andra håll ställs ökade
krav beträffande säkerhetsskydds- och beredskapsfrågor och krav ur
miljösynpunkt. Att leva upp till alla dessa krav och förväntningar på ett
kostnadseffektivt och bra sätt är en tuff uppgift för VA-branschen.
En väg att klara dessa krav och att långsiktigt trygga tillgången på bra
dricksvatten och värna vattenmiljön vid våra kuster är att öka samarbetet
mellan kommuner i samma region. Av detta skäl har ledningarna för
Stadsbacken/Sundsvall Vatten AB i Sundsvall och förvaltningen i Timrå
fört diskussioner om vilka möjligheter som kan finnas för att vidareutveckla det nuvarande samarbetet. Vi har därvid bl.a. konstaterat att det
finns goda förutsättningar för att genom ökad samverkan både skapa en
mer kostnadseffektiv verksamhet och på sikt minska behovet av investeringar. Båda parter har också uttryckt stort intresse för att utreda försättningarna för en sammanslagning av VA-verksamheterna i de båda kommunerna i exempelvis ett gemensamägt bolag.
Innan vidare utredningar görs i frågan har Stadsbacken AB som ägare av
Sundsvall Vatten AB och kommunförvaltningen i Timrå beslutat inhämta
resp. kommunstyrelsens ställningstagande till att frågan om utökad samverkan genomförs.”

Ordförandes sign

Sekreterares sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2003-02-10

21

Beslutsunderlag
* Finansutskottets protokoll 2003-02-04, § 91
* Stadsbacken AB:s skrivelse 2003-01-29
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag
att uppdra till Stadsbacken AB att i samverkan med Timrå kommun utreda förutsättningarna för bildande ett gemensamt företag för VA-verksamheten i Sundsvall och Timrå.
----
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Dnr 251/02 030

Svar på motion (c) om att utveckla Sundsvalls
kommun till en barnvänlig arbetsgivare
Bakgrund
I en motion till kommunfullmäktige föreslår centerpartiet - genom Linnéa
Kjellman och Reinhold Hellgren - att kommunfullmäktige skall besluta
genomföra en översyn av dagens regler och oskrivna normer för att undanröja hinder och främja ett barnvänligt arbetsliv och att formulera en policy
för ett barnvänligt arbetsliv i samverkan mellan kommunen och arbetstagarna. Dessutom föreslås kommunfullmäktige besluta att förstärka
personalens makt över sin tid genom ökade möjligheter till flexibilitet vad
gäller arbetstider och tjänstgöringsgrad och att uppdra till kommunstyrelsen att aktivt verka för att utveckla kommunen som en barnvänlig
arbetsgivare.
I motionen konstateras att Sundsvalls kommun kommer att möta en hårdnande konkurrens från övriga arbetsgivare om tillgänglig personal. Fram
till år 2010 kommer kommunsektorn att behöva nyrekrytera 625 000
medarbetare. Vidare sägs i motionen att den strategiska fråga Sundsvall
måste ställa sig är om Sundsvalls kommun vill framstå som en attraktiv
arbetsgivare – inte minst för unga människor.
Kommunstyrelsekontoret framhåller i sitt yttrande att de tankar och förslag som nämns i motionen för att få Sundsvalls kommun att framstå som
en attraktiv arbetsgivare sedan länge har funnits med i det arbete som pågår med kommunens arbetsgivarfrågor. Man försöker nå ut till enskilda
och grupper av ungdomar på olika sätt – t.ex. genom besök på skolor och
deltagande i mässor och aktiviteter där ungdomar är den primära målgruppen. Syftet med detta är att presentera den kommunala verksamheten
för att visa på vilka möjligheter som finns med olika yrkesval.
Beslutsunderlag
* Finansutskottets protokoll 2003-01-21, § 70
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-01-10
* Motion från centerpartiet
Överläggning
Vid ärendets behandling i finansutskottet den 21 januari 2003 noteras att
kommundirektören, enligt förslag från Martin Johansson, skall undersöka
om personalenkäten kan nyttjas vid insamling av aktuella uppgifter.
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Vid kommunstyrelsens sammanträde den 10 februari 2003 yrkar Reinhold
Hellgren (c) bifall till finansutskottets förslag och förklarar att
centerpartiet återkommer i frågan när utredningen har redovisats.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår enligt finansutskottet förslag kommunfullmäktige besluta
att kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra en undersökning bland
de yngre medarbetarna om hur de ser på möjligheten att kombinera
familje- och yrkesliv för att ta fram eventuella förslag till åtgärder för att
utforma ett mer barnvänligt arbetsliv; och
att avslå förslaget om att utarbeta en särskild policy för ett barnvänligt
arbetsliv; samt
att motionen därmed skall anses vara besvarad.
----
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Dnr 456/02 030

Svar på motion (mp) om att begränsa byggandet i Mårtensro
Bakgrund
Miljöpartiet de Gröna har – genom Lars Hillerström och Sverker Ottosson
- motionerat om
att bebyggelsen i Mårtensro skall begränsas till områden som inte är våteller hällmark och
att de våtmarksområden som har bearbetats skall återställas så nära
ursprungligt skick som möjligt.
Ärendet har skickats på remiss till miljönämnden och stadsbyggnadsnämnden. Miljönämnden har (2002-12-11, § 374) bifallit miljökontorets
förslag till yttrande. Stadsbyggnadsnämnden har (2002-11-18, § 249) beslutat överlämna stadsbyggnadskontorets yttrande och uttala att motionen
bör avslås.
Beslutsunderlag
* Finansutskottets protokoll 2003-01-21, § 71
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-01-15 med bilaga/karta
* Miljönämndens protokoll 2002-12-11, § 374 med miljökontorets
skrivelse 2002-11-25
* Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2002-11-20
* Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2002-11-18, § 249 med stadsbyggnadskontorets yttrande 2002-10-11
* Motion från Miljöpartiet de Gröna
Överläggning
Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Lars Hillerström (mp)
bifall till motionens första att-sats.
Anita Bdioui yrkar bifall till finansutskottets förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår enligt finansutskottets förslag kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
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---Lars Hillerström (mp) anmäler reservation mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
----
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Dnr 392/02 030

Svar på motion (fp), (m) och (kd) om inrättande
av tjänst som samordnare mellan de olika
institutioner och huvudmän som engageras
när barn och ungdomar växer upp
Bakgrund
Lars Persson (fp), Åsa Möller (m), Hans Brynielsson (kd) m.fl. har skrivit
en gemensam motion till kommunfullmäktige. Motionen har rubriken
”Spindel i nätettjänst”.
Motionärerna säger att om vi vill att Sundsvall skall bli en kommun som
är trygg att växa upp i och som ingriper i ett tidigt skede i barnens och
familjernas problem, så måste den komplexa väv som utgör myndigheterna samverkansnät förändras. Det sägs vidare att resurserna måste omfördelas till förebyggande insatser. Ett led i en sådan omfördelning skulle
vara inrättandet av en ”spindel i nätettjänst”, en samordnare mellan de
olika institutioner och huvudmän som svarar för barn och ungdomars uppväxt. Förslagsställarna vill ha en organisatorisk lösning på samordningen
mellan skola, socialförvaltning, PBU och polisväsendet med syftet att se
individen som en helhet.
Motionärerna yrkar
·

att kommunstyrelsen i samarbete med berörda förvaltningar, polis och
PBU inrättar den beskrivna tjänsten;

·

att kommunstyrelsekontoret har det övergripande ansvaret;

·

att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram förslag i enlighet med
denna motion; samt

·

att förslaget läggs fram till kommunfullmäktige för godkännande.

Beslutsunderlag
* Finansutskottets protokoll 2003-02-04, § 82
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-01-23
* Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2002-09-25, § 68 med barnoch utbildningskontorets skrivelse 2002-09-10
* Kulturnämndens protokoll 2002-09-12, § 78 med Kultur & Fritids
skrivelse 2002-09-02
* Socialnämndens protokoll 2002-11-20, § 220 med socialtjänstens
skrivelse 2002-10-18
* Motion från fp, m och kd 2002-08-09
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Överläggning
Vid ärendets behandling i kommunstyrelsen yrkar Åsa Möller (m), Lars
Persson (fp) och Hans Brynielsson (kd) bifall till motionen.
Anita Bdioui yrkar bifall till finansutskottets förslag.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunstyrelsen antagit finansutskottets förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår enligt finansutskottets förslag kommunfullfullmäktige besluta
att till den politiska ledningsgruppen som tillsatts för revidering av kommunens drogpolitiska program överlämna motionen ”Spindel i nätettjänst”
jämte de yttranden som lämnats från barn- och utbildningsnämnden, kulturnämnden och socialnämnden för överväganden inom områden som rör
ledningsgruppens uppdrag; samt
att motionen därmed skall anses vara besvarad.
---Mot beslutet anmäler Åsa Möller (m), Lars Persson (fp) och Hans
Brynielsson (kd) reservation till förmån för motionen.
----
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Dnr 71/03 002

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

2003-01-07—2003-01-21
2003-01-28

----
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FÖR KÄNNEDOM
·

Finansutskottets protokoll 7 och 21 januari 2003

·

Utvecklingsutskottets protokoll 28 januari 2003

·

Presidiekonferensens protokoll 16 december 2002

·

Komplettering av uppgifter om den bostadssociala gruppens
verksamhet (Dnr 531/02 752)

·

Regeringskansliet broschyr ”En plattform är lagd. Plattformen –
samling mot brott i centrumområden”

·

Socialnämndens inbjudan till seminarium om ”Äldres flyttningar till
särskilt boende – 2002 års flyttningsstudie i Sundsvall och
utvecklingen 1980—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

---Martin Johansson (s) rekommenderar ledamöterna att läsa om den
bostadssociala gruppens verksamhet.
Åsa Möller (m) ber ledamöterna notera att konferensen Vart vill vi?
hålls i Sundsvall och uppmanar ledamöterna att delta.
----
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