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Protokollet omfattar §§ 215-230
Justerat 2003-10-15

Åke Svensson
Sekreterare

Ewa Back
Ordförande

Leif Nilsson
Justerare
Tillkännagivande angående justeringen av detta protokoll anslaget på
Sundsvalls kommuns anslagstavla i kommunalhuset, Norrmalmsgatan
4, 2003-10-15 betygar

Åke Svensson
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§ 215

Justering
Att jämte ordföranden Ewa Back justera dagens protokoll utses Leif
Nilsson med Lena Österlund som ersättare.
----
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§ 216

Aktuellt från kommunstyrelsekontoret
Kommundirektören informerar om:
·

Eric Carlsson, ny ekonomidirektör, som gör sin första arbetsdag
i dag

·

Antal anställda vid kommunstyrelsekontoret

·

Åtgärder för att klara det nya personalsystemet

·

Kommunens ekonomi blir tema i nästa nummer av Skopet

·

Åkroken – bolag och förening – har kommit i gång

·

SVT:s framtidsplaner
I denna del lämnas information även av Ewa Back (s), Christer
Berglund (s), Margareta Johansson (s) och Reinhold Hellgren
(c).

----
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Dnr 9/01 105

Redovisning av utförda aktiviteter enligt
kommunstyrelseförvaltningens internationella
handlingsplan 2001 - 2002
Bakgrund
Den 29 januari 2001, § 394, antog kommunfullmäktige ett internationaliseringsprogram för Sundsvalls kommun. Utifrån det programmet har en
särskild handlingsplan för hur kommunstyrelsekontoret ska arbeta med
programmet upprättats. Denna handlingsplan ska följas upp i samband
med uppföljningen av internationaliseringsprogrammet.
Utvecklingsenheten har nu sammanställt vilka internationella frågor
kommunstyrelsekontoret har arbetat med under 2001 och 2002.
Beslutsunderlag
* Finansutskottets protokoll 2003-09-23, § 269
* Redovisning av utförda aktiviteter enligt kommunstyrelseförvaltningens
internationella handlingsplan 2001-2002, 2003-09-01
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottet förslag
att lägga redovisningen till handlingarna.
----
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Dnr 365/03 105

Uppföljning av kommunens internationaliseringsprogram 2001-2002
Bakgrund
Den 29 januari 2001, § 394, antog kommunfullmäktige ett internationaliseringsprogram för Sundsvalls kommun.
Utvecklingsenheten har nu sammanställt en redovisning för vilka aktiviteter kommunens nämnder och bolag har vidtagit för att leva upp till programmet.
Beslutsunderlag
* Finansutskottets protokoll 2003-09-23, § 270
* Uppföljning av kommunens internationaliseringsprogram 2001-2002,
2003-09-01
Överläggning
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 13 oktober 2003 lämnas
kommentarer och besvaras frågor av utvecklingschefen och den internationella sekreteraren.
Lena Österlund (s) och Åsa Möller (m) förklarar att det på ett ställe i
handlingarna till ärendet står Meditationskonferens men att det rätteligen
skall stå Mediationskonferens och att denna konferens ägde rum före år
2001.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag
att lägga redovisningen till handlingarna.
----
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Dnr 559/99 030

Åtgärder med anledning av svar på motion (s)
– handikappanpassning av kollektivtrafiken i
Sundsvall
Bakgrund
I en motion från den 1 november 1999 föreslog den socialdemokratiska
fullmäktigegruppen kommunfullmäktige besluta att utreda möjligheterna att handikappanpassa och förbättra kollektivtrafiken i Matfors.
Kommunstyrelsekontoret föreslog att som svar på motionen hänvisa till
kommunstyrelsens beslut den 13 mars 2000 med anledning av slutrapporten i SAMLA-projektet: att den arbetsmodell som använts i
SAMLA-projektet skulle ligga till grund för övriga ytterområden i
Sundsvalls kommun, att uppdra åt kommunstyrelsekontoret att under
våren göra en översyn av trafiken i Matfors enligt denna inriktning
samt att uppdra åt kommunstyrelsekontoret att under år 2001 göra en
översyn av trafiken i Indal/Liden samt Stöde med samma inriktning som
i SAMLA-projektet.
Frågan behandlades av kommunfullmäktige den 29 maj 2000 som beslutade enligt kommunstyrelsens förslag. Ärendet överlämnades därefter till kollektivtrafikenheten för handläggning.
Handikappanpassning av trafiken i Matfors har skett under våren 2001
med trafikstart sommaren 2001. Handikappanpassning av trafiken i
Indal-Liden har skett under våren 2002 med trafikstart sommaren 2002.
Inventeringen av Stöde är nu klar. Arbetet har bedrivits enligt den
modell som utvecklats i övriga områden.
Trafikeringsförslaget bygger på en servicelinje som går inom centralorten. De boende på båda sidor Ljungan får därmed möjlighet att åka
till affären, vårdcentralen, Knutsgården, Skogsbrynet, Stödehuset och
järnvägsstationen samt anslutning till busslinje 191. En ny servicelinje i
Stöde beräknas brutto kosta ca 200 000 kronor/år. Intäkterna beräknas
till ca 50 000 kronor uppdelat på såväl biljettintäkter som minskade
kostnader för färdtjänst. Tillkomsten av en servicelinje brukar dessutom
betyda att behovet av färdtjänst flyttas framåt i tiden.
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Beslutsunderlag
* Finansutskottets protokoll 2003-09-23, § 272
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-08-21
Överläggning
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 13 oktober 2003 yrkar Christer
Berglund (s) att ärendet återremitteras eftersom det enligt uppgift från
Länstrafiken nu finns andra förutsättningar till lösningar än när kommunstyrelsekontorets förslag arbetades fram.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet för att göra det möjligt att i ett nytt förslag ta hänsyn till de förutsättningar som nu gäller.
----
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Dnr 369/03 059

Utredning om vilka förändringar som kan
göras inom kollektivtrafiken för att nå en
besparing på 5 Mkr per år
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade den 16 juni 2003, § 111, att uppdra åt
kommunstyrelsen och nämnderna att genomföra utredningsuppdrag i
budgetprocessen 2004-2006. För utredningarna gäller att de ska redovisa
kostnadsminskningar men även ta upp konsekvenser av en förändring,
både för den aktuella verksamheten och eventuellt andra verksamheter i
kommunen. Vidare bör det uppmärksammas om kostnader flyttas mellan
olika verksamheter. I utredningarna bör också nya uppslag till minskade
kostnader lyftas fram.
Ett av uppdragen har varit att utreda vilka förändringar som kan göras
inom kollektivtrafiken för att minska verksamhetens kostnader med 5 Mkr
om året. Utredningen ska ta hänsyn till minskningar i trafikutbudet och
senareläggning av start av skoldagen. Möjligheter till ytterligare samordning vid upphandling ska också belysas.
Kollektivtrafikchefen har i sitt uppdrag sammanställt ett arbetsmaterial
med förslag till förändringar som kan minska kommunens kostnader för
kollektivtrafiken med 3,3 Mkr. Vad som föreslås är bl.a. utveckling av
anropsstyrd trafik och lägre kostnader för skolkort. I det ursprungliga
materialet föreslogs en kostnadsminskning med 6,8 Mkr men det byggde
på ett förslag om att ta bort fastprisfordon inom färdtjänsten vilket skulle
generera 3,5 Mkr. Detta förslag har dock redan genomförts i 2003 års
budget. Om delar av kollektivtrafiken ska sägas upp måste Länstrafiken få
uppsägningen senast 7 månader i förväg, dvs. senast den 1 november
2003. Endast 20 % av den upphandlade trafiken i respektive trafikområde
kan sägas upp per år.
Finansutskottet diskuterade arbetsmaterialet vid sitt sammanträde den 23
september 2003, § 265. Utskottet beslutade att översända materialet till utvecklingsutskottet för yttrande. I en skrivelse till utvecklingsutskottet den
24 september 2003 föreslog kommunstyrelsekontoret att kommunstyrelsen
skulle säga upp 20 % av den upphandlade trafiken i Matfors, Njurunda
och Nordvästra trafikområden. Utvecklingsutskottet beslutade vid sitt
sammanträde den 30 september, § 145, att ställa sig bakom kommunstyrelsekontorets förslag. Utskottet förde vid det tillfället också fram att ett
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särskilt seminarium om kollektivtrafikens framtida utformning ska anordnas. Vid seminariet ska även finansutskottet medverka.
Beslutsunderlag
* Finansutskottets protokoll 2003-10-07, § 277
* Utvecklingsutskottets protokoll, § 145, 2003-09-30
* Kollektivtrafiken i Sundsvall – fortsatt utbyggnad eller stagnation?
2003-03-27
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-09-24
* Finansutskottets protokoll, § 265, 2003-09-23
Överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning den 13 oktober 2003 diskuterar
Jeanette Fors (c), Ewa Back (s), Christer Berglund (s) och Annelie
Luthman (fp) om hur det förslag som nu föreligger förhåller sig till det
förslag som lades fram i utredningen.
Christer Berglund (s) yrkar att förslaget förtydligas så att ändringen skall
gälla ”från och med” sommarturlistan och att det i en ny att-sats uttalas att
kommunstyrelsen bör få förslaget om indragningar av bussturer för
kännedom.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att hos Länstrafiken begära en uppsägning om 20 % av den upphandlade
trafiken i Matfors, Njurunda och Nordvästra trafikområden från och med
sommarturlistan 2004; och
att kommunstyrelsen får förslaget om indragningar av bussturer för
kännedom.
----

Ordförandes sign

Sekreterares sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 221

Sammanträdesdatum

Sida

2003-10-13

11

Dnr 232/03 623

Förslag till förändrade regler för skolkort på
linjetrafiken
Bakgrund
Kollektivtrafikenheten har i samråd med barn- och utbildningsförvaltningen föreslagit att giltigheten på skolkorten ska begränsas till att gälla
skoldagar mellan kl. 06.00 och 18.00. Om enstaka skolor har undervisning
vid senare tidpunkt kan dispenser utfärdas. Denna begränsning av skolkortens användning gör systemet mer rättvist gentemot de skolbarn som
inte har skolkort.
Frågan debatterades vid finansutskottets möte den 2 juni 2003. Finansutskottet beslutade att återremittera ärendet till kommunstyrelsekontoret
med uppdrag att förhandla med Connex (f.d. Linjebuss) om reducering av
ersättning för skolkort om giltighetstiderna för skolkortet förändrades.
Den 16 juni 2003 beslöt kommunstyrelsen att delegera till finansutskottet
att ta ställning i ärendet sedan förhandling med Linjebuss genomförts.
Den 30 september 2003 skedde förhandling mellan Connex, Länstrafiken
och Sundsvalls kommun.
Connex föreslog till att börja med att förändring skulle ske vid årsskiftet
och att en utvärdering skulle ske efter ett år. Den förväntade intäktsökning
som då uppstått på barnbiljetter skulle därefter delas mellan Connex och
kommunen. Kommunen och Länstrafiken motsatte sig detta och ansåg att
Connex ersättning för skolkorten skulle minska med ett bestämt belopp
per år. Efter diskussion enades parterna om att Connex ersättning skulle
minska med 500 000 kronor per år samt att frågan skulle överlämnas till
finansutskottet för beslut.
Beslutsunderlag
* Finansutskottets protokoll 2003-10-07, § 278
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-10-01
* Finansutskottets protokoll § 213, 2003-06-02
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag
att skolkortets giltighet förändras från och med vårterminen 2004 till att
gälla skoldagar kl. 06.00-18.00,
att Connex ersättning för skolkort minskas med 500 000 kronor per år från
den 1 januari 2004.
----
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Dnr 307/03 100

Yttrande över PBL-kommitténs delbetänkande
”Miljöbedömningar avseende vissa planer och
program” (SOU 2003:70)
Bakgrund
Miljödepartementet har översänt PBL-kommitténs utredning om miljöbedömning inom plan och bygglagen till Sundsvalls kommun för yttrande.
Regeringen beslutade den 27 juni 2002 att tillsätta en kommitté med uppdrag att göra en översyn av plan och bygglagen (PBL). Uppdraget har
också omfattat att ge förslag på hur EG-direktivet 2001/42/EG ska införas
i plan och bygglagen. Direktivet syftar till att integrera miljöaspekten i
planförfarandet och innebär att en miljörapport ska upprättas för de planer
som har betydande miljöpåverkan. Kommittén föreslår i sitt delbetänkande
att EG-direktivet införs i 6 kap. miljöbalken. Kommittén föreslår också att
uppgiften att ange vilka planer och program som ska omfattas av bestämmelserna delegeras till regeringen.
Delbetänkandet har remitterats till miljö- respektive stadsbyggnadskontoret vilka inte har några invändningar mot förslaget. Stadsbyggnadskontoret understryker dock att det är viktigt att miljöbedömningar används
där det är befogat och att de inte genom utdragna processer blir ett hinder
för samhällsutvecklingen. Kommunstyrelsekontoret har upprättat ett förslag till yttrande och föreslår att kommunstyrelsen antar yttrandet.
Beslutsunderlag
* Utvecklingsutskottets protokoll 2003-09-30, § 146
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-09-22
* Förslag till yttrande 2003-09-22
* Sammanfattning av SOU 2003:70
* Miljökontorets yttrande 2003-08-26
* Protokoll stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott, 2003-09-16, § 263
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt utvecklingsutskottets förslag
att som remissvar på PBL-kommitténs delbetänkande till Miljödepartementet avge kommunstyrelsekontorets förslag till yttrande.
----
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Dnr 377/03 005

Förslag till riktlinjer ifråga om arbetstagarnas
nyttjande av IT-system och arbetsgivarens
kontroller
Bakgrund
Ett för de kommunala nämnderna gemensamt förslag till riktlinjer
ifråga om arbetstagarnas nyttjande av IT-systemet och arbetsgivarens
kontroller har, utifrån de krav som bland annat följer av personuppgiftslagen (1998:204), utarbetats av den administrativa avdelningen
i samråd med IT-enheten. Det förslag som nu läggs fram bedöms även
uppfylla de krav på åtgärder som Datainspektionen redovisat (och som
behandlades av kommunstyrelsen den 15 september 2003, § 206), med
anledning av den enkät och inspektion som Datainspektionen genomförde under föregående år.
Ärendets beredning
Förslaget har under beredningen diskuterats inom IT-rådet och
kommundirektionen och underhand kompletterats med synpunkter från
dessa organ. Under beredningen har förslag bland annat framförts om
att riktlinjerna även borde innehålla något om anställdas service, tillgänglighet och bemötande gentemot allmänheten. Det förslag som nu
framläggs skulle i och för sig kunna utvidgas till att omfatta även sådana riktlinjer. Emellertid finns skäl som talar för att riktlinjer om
service, tillgänglighet och bemötandefrågor inte enbart bör omfatta
kommunikation genom IT-systemet utan även innehålla bestämmelser
om öppethållande, service och tillgänglighet per telefon m.m., och att
omfånget talar för att sådana riktlinjer hellre bör regleras genom en
separat kommunikationspolicy.
Förslaget har den 29 september 2003 behandlats av den förvaltningsgemensamma samverkansgruppen och där mottagits positivt.
Beslutsunderlag
* Finansutskottets protokoll 2003-10-07, § 280
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-09-29
* Kommunstyrelsekontorets PM-förslag 2003-09-09
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Överläggning
Kommundirektören och stadsjuristen besvarar en fråga från Åsa Möller
(m) vid kommunstyrelsens sammanträde den 13 oktober 2003.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag
att anta bifogat förslag till riktlinjer ifråga om arbetstagarnas nyttjande
av IT-systemet och arbetsgivarens kontroller; och
att uppdra till kommunstyrelsekontoret att på lämpligt sätt informera de
anställda om de antagna riktlinjerna.
----
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Dnr 376/03 024

PFA 98 – Pensions och försäkringsavtal
Bakgrund
I enlighet med pensions och försäkringsavtalet kan arbetsgivaren besluta
att arbetstagarna själva får disponera en del av pensionsavgiften.
Kommunstyrelsen beslutade den 14 oktober 2002 att avsätta individuellt
den högsta procentandelen som pensionsavtalet och överenskommelsen
föreskriver (3,4 %) vilken princip även gäller för de ytterligare procentsatser som tillkommer för vissa fackliga organisationer p.g.a. avlösen av
gamla förmåner.
De fackliga organisationerna i Sundsvalls kommun har tillstyrkt att ett likartat beslut fattas för år 2003 med det undantaget att PFA 01 ska gälla för
Kommunal, vilket innebär att hela pensionsavgiften ska gå till individuell
del om annat inte överenskommits lokalt. För SACO och TCO-organisationerna gäller fortfarande PFA 98. Det senare innebär att arbetsgivaren
ska besluta om mer än 1 % av pensionsavgifterna ska avsättas till individuell del.
Beslutsunderlag
* Finansutskottets protokoll 2003-10-07, § 285
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-09-29
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag
att för de fackliga organisationer för vilka PFA 98 gäller ska det för år
2003 avsättas individuellt den högsta procentandelen som pensionsavtalet
och överenskommelsen föreskriver (3,4 %) vilken princip även gäller för
de ytterligare procentsatser som tillkommer för vissa fackliga organisationer p.g.a. avlösen av gamla förmåner.
----
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Dnr 378/03 109

Återkoppling till motion (s) om åtgärder för att
få bort rasistiska och nazistiska symboler och
budskap från kommunens lokaler m.m.
Bakgrund
Den socialdemokratiska fullmäktigegruppen har i en motion daterad 19
december 1995 föreslagit:
att kommunfullmäktige fastslår att nazistiska och rasistiska symboler och
budskap är förbjudna enligt svensk lag och därför inte kan accepteras
inom kommunens offentliga lokaler som t.ex. skolor och fritidsgårdar,
att de anställda inom kommunen uppmanas att påpeka för personer med
dessa symboler på sig som vistas inom kommunens lokaler, varför dessa
symboler inte kan accepteras,
att kommunfullmäktige uppmanar föreningar, organisationer och näringsidkare inom kommunen att följa motionens intentioner.

Vid ungefär samma tid med motionen föreslog Justitiedepartementet att
lagen om förbud mot politiska uniformer skulle upphävas och ersättas
med en ny bestämmelse i brottsbalken, (Ds 1996:33).
Med anledning av ett eventuellt ändrat rättsläge beslutade kommunfullmäktige vid sin behandling av motionen den 16 september 1996, §
327, bl.a. att kommunstyrelsen skulle återkomma till kommunfullmäktige med förslag till ett lokalt beslut som kan vara lämpligt med
anledning av den föreslagna nya lagstiftningen mot nazistiska och
rasistiska symboler.
Juristenheten vid kommunstyrelsekontoret har lämnat en redogörelse
om det då aktuella lagstiftningsärendet och om utvecklingen av rättspraxis. I skrivelsen konstateras att lagstiftningen inte har ändrats.
Ärendet bör därför anses vara avslutat.
Beslutsunderlag
* Finansutskottets protokoll 2003-10-07, § 290
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-09-09
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Beslut
Kommunstyrelsen föreslår enligt finansutskottets förslag kommunfullmäktige besluta
att med godkännande av lämnad redogörelse lägga ärendet till handlingarna.
----
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Dnr 338/03 020

Förslag till arbetsgivarestrategi för Sundsvalls
kommunkoncern 2003--2006
Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsgivardelegation har haft i uppdrag att arbeta
fram ett förslag till en sammanhållen arbetsgivarstrategi för kommunen.
Den gemensamma arbetsgivarstrategin ska vara ett uttryck för vad
kommunen står för som arbetsgivare och vilka värderingar som ska styra
arbetet att utveckla verksamheten och organisationen.
I dokumentet finns följande avsnitt:
· Personal- och kompetensförsörjning
· Arbetsorganisation, ledarskap och medarbetarskap
· Arbetsmiljö och hälsofrämjande åtgärder
· Lönebildning och anställningsvillkor
· Jämställdhet, mångfald och integration
· Arbetstider
· Högt i tak på våra arbetsplatser
Strategin ska kunna användas såväl i det interna arbetet som i arbetet att
profilera kommunen som arbetsgivare. Avsikten är att de olika verksamheterna, inom ramen för den gemensamma strategin, ska utveckla sin egen
arbetsgivarroll med utgångspunkt från sina egna behov och förutsättningar.
Arbetsgivardelegationen har valt att inte lämna förslag på konkreta mål
vad gäller t.ex. sjukfrånvaro. Med tanke på arbetet kring förtroendemannarollen som påbörjas under hösten och som ska pågå under resten av
mandatperioden bör sådana mål kunna formuleras i den processen. Fördelen med ett sådant förfarande är enligt delegationens uppfattning att de
mål som ställs upp får en betydligt bättre förankring.
Finansutskottet behandlade förslaget till arbetsgivarstrategi vid sitt
sammanträde den 9 september 2003. Utskottet beslutade att återremittera
förslaget till arbetsgivardelegationen för en bedömning av de kostnader
som ett beslut om strategin kan föra med sig med hänsyn till kommunens
ekonomiska läge. Detta har kompletterats av arbetsgivardelegationen i
skrivelse daterad den 18 september 2003.
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Beslutsunderlag
* Finansutskottets protokoll 2003-10-07, § 291
* Arbetsgivardelegationens skrivelse 2003-09-18
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-09-01 med förslag på arbetsgivarstrategi för Sundsvalls kommunkoncern 2003–2006
Överläggning
Vid finansutskottets sammanträde den 7 oktober 2003 ansåg Lars Persson
(fp) att kostnaderna för att införa heltidstjänster borde förtydligas än mer.
Hans Brynielsson (kd) instämde och ansåg att ställningstagandet på s. 7 i
dokumentet; att kommunen ska fullfölja satsningen på att erbjuda alla tillsvidareanställda heltidstjänstgöring, ska utgå. Finansutskottet enades om
att utan förslag överlämna ärendet till kommunstyrelsen för ställningstagande och för vidare diskussion av en eventuell utökning av tjänster.
Därtill skulle svaret på den motion om heltidstjänster som år 2000 lämnades av Martin Johansson (s) m fl. bifogas kommunstyrelsens handlingar.
Under överläggningen i kommunstyrelsen den 13 oktober 2003 yrkar Ewa
Back (s) bifall till att arbetsgivardelegationens förslag fastställs, dock med
det undantaget avseende avsnittet Arbetstider där hon anser att den första
punkten under rubriken Under mandatperioden ska vi skall utgå, dvs. den
punkt i vilken sägs:
·

fullfölja satsningen på att erbjuda alla tillsvidareanställda heltidstjänstgöring

Hon anser att frågan om heltidstjänstgöring vad gäller kostnader och takten på genomförande bör diskuteras ytterligare och att den frågan kan behandlas bl.a. på ett arbetsgivarseminarium i november 2003 som finansutskottet kommer att kalla till.
Lars Persson (fp), Habib Effati (v), Åsa Möller (m) och Hans Brynielsson
(kd) instämmer i Ewa Backs yrkande.
Lars Hillerström (mp) instämmer i Ewa Backs yrkande, men han har ett
yrkande om tillägg. I avsnittet Arbetstider vill han ha ytterligare en punkt
under rubriken Under mandatperioden ska vi. Den nya punkten föreslås
lyda:
·

fortsätta försöksverksamhet med kortare arbetstid

Reinhold Hellgren (c) instämmer i Ewa Backs yrkande och anser att det
Lars Hillerström eftersträvar inryms i förslagets andra punkt under rubriken Under mandatperioden ska vi i avsnittet om Arbetstider.
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Lars Hillerström (mp) anser att frågan blir tydligare med hans förslag till
skrivning och säger att partiet i sitt budgetförslag har tagit med kostnader
för en arbetstidsförkortning.
Ewa Back yrkar avslag på Lars Hillerströms tilläggsyrkande.
Med kommunstyrelsens godkännande ställer ordföranden först proposition
på Ewa Backs yrkande och därefter på tilläggsyrkandet. Kommunstyrelsen
beslutar att bifalla Ewa Backs yrkande och att avslå tilläggsyrkandet.
Ewa Back (s) önskar till protokollet få antecknat att det nu antagna dokumentet skall vara ett levande dokument som skall uppdateras allt eftersom
behov uppstår eller nya erfarenheter vinns.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att, med undantag av punkten Under mandatperioden ska vi … fullfölja
satsningen på att erbjuda alla tillsvidareanställda heltidstjänstgöring,
fastställa förslaget till arbetsgivarstrategi för Sundsvalls kommunkoncern
2003-2006.
---Lars Hillerström (mp) anmäler reservation till förmån för framställt
yrkande om tillägg.
----
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Dnr 27/03 007

Svar på frågor om sjukfrånvaro och företagshälsovård
Bakgrund
På uppdrag av kommunens revisorer granskade KPMG under 2002
kommunens arbete med sjukfrånvaro och företagshälsovård. Kommunstyrelsen avgav ett yttrande den 14 april 2003. Yttrande har också avgivits
av socialnämnden och fastighetsnämnden.
Vid sin behandling av yttrandena har kommunrevisorerna gjort vissa iakttagelser och vill nu ha synpunkter på dessa iakttagelser.
De punkter som revisorerna lyfter fram är
·
·
·
·

kommunstyrelsens och nämndernas ansvar
mål
omplacering
företagshälsovård

Beslutsunderlag
* Finansutskottets protokoll 2003-10-07, § 292
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-09-29
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag
att som svar till revisorerna överlämna kommunstyrelsekontorets skrivelse
2003-09-29.
----
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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

2003-08-25 – 2003-09-23
2003-09-02 – 2003-09-30

----
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Dnr 393/03 050

Delegationsbeslut – beslutade upphandlingar
Kommunstyrelsen beslutar
att till sina handlingar lägga de fyra beslut som under tiden den 23 juni –
den 26 augusti 2003 fattats med stöd av punkt 2.1 i Delegation av
kommunstyrelsens beslutanderätt.
----

Ordförandes sign

Sekreterares sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 230

Sammanträdesdatum

Sida

2003-10-13

26

Dnr 408/03 002

Fullmakt gällande kommunens bank- och
postgirokonton år 2003
Bakgrund
Kommunstyrelsen fattade den 2 december 2002, § 25, beslut om fullmakt gällande kommunens bank- och postgirokonton år 2003. I och
med att Eric Carlsson nu går in som ekonomidirektör i stället för Lars
Dysholm måste denna fullmakt ändras. Förslag till beslut om ändrad
fullmakt har upprättats av kommunstyrelsekontoret och vid utformandet
av förslaget har även andra personalförändringar beaktats.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-10-13
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att för år 2003 – med verkan från och med den 13 oktober 2003 –
bemyndiga Eric Carlsson, Peter Palmqvist, Karin Björklund, Björn
Magnusson, Leif Rönnmark, Britt-Inger Boväng, Ewa Westin, Ingegärd
Bergkvist och Asta Löf att två i förening verkställa utbetalningar på
kommunens bank- eller postgirokonton samt att för insättning på dessa
konton överlåta till kommunen ställda checkar och postremissväxlar;
samt
att per den 13 oktober 2003 återkalla den fullmakt som kommunstyrelsen beslutade om den 2 december 2002, § 25; den fullmakten skall
således inte vidare gälla.
----
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För kännedom
·

Finansutskottets protokoll den 9 och 23 september 2003

·

Utvecklingsutskottets protokoll den 2 och 30 september 2003

·

Presidiekonferensens protokoll den 7 april 2003

·

Svenska Kommunförbundets inbjudan till seminarium den 22
oktober 2003 i Stockholm om ”Ägarstyrning”

·

Sundsvalls kommuns Revisorers rapport om ”Kommunrevisionens
rapport avseende eventuell underbudgetering vid kulturnämnden”
samt skrivelse den 11 augusti 2003 från Kultur & Fritid

·

Remissyttrande över ansökan om nätkoncession, Finansutskottet
2003-09-23, § 271

·

Utvecklingsutskottets beslut att inte lämna yttrande över Delbetänkande från Stockholmsberedningen ”Trängselavgifter” (SOU
2003:61), 2003-09-30, § 147

·

Yttrande över Framtidens Tullverk (delrapport II), Finansutskottet
2003-10-07, § 293

----

Ordförandes sign

Sekreterares sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2003-10-13

28

Information m.m.
Ewa Back (s) informerar att kommunen fått länsstyrelsens förslag till
regionalt tillväxtprogram för Västernorrlands län.
Martin Johansson (s), som konstaterar att det från detta sammanträde
endast är ett ärende som går vidare till kommunfullmäktige, undrar om
kommunfullmäktige den 27 oktober 2003 kan ställas in.
Åsa Möller (m) tycker att ledamöter och ersättare bör ha möjlighet att
sitta tillsammans i kommunstyrelsens sammanträdeslokal.
Inger Paulsson (mp) informerar om Mässa för livet mot droger som
hålls i Sundsvall den 24-25 oktober 2003. Hon uppger att hon på grund
av ögonproblem lämnat in en avsägelse av sin plats som ersättare i
kommunstyrelsen och framför sitt tack för en intressant tid i kommunstyrelsen.
Ordföranden uttalar ett tack till Inger Paulsson.
----
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Ärendeförteckning
§ 215 Justering
§ 216 Aktuellt från kommunstyrelsekontoret
§ 217 Redovisning av utförda aktiviteter enligt
kommunstyrelseförvaltningens internationella handlingsplan 2001 2002
§ 218 Uppföljning av kommunens internationaliseringsprogram 2001–
2002
§ 219 Åtgärder med anledning av svar på motion (s) –
handikappanpassning av kollektivtrafiken i Sundsvall
§ 220 Utredning om vilka förändringar som kan göras inom
kollektivtrafiken för att nå en besparing på 5 Mkr per år
§ 221 Förslag till förändrade regler för skolkort på linjetrafiken
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