Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens finansutskott

Tid

14.00-16.20

Plats

Rum 538 A, plan 5 i kommunalhuset

Beslutande

s
s
s
v
m
fp
kd

Övriga

Peter Gavelin
Åke Svensson
Lars Dysholm
Thore Bergman
Christer Berglund
Leif Rönnmark
Martin Lidow
Helene Westerlund
Mikael Lindberg
Gunn Tjernblom

kommundir
stadsjurist
ekonomidir
VD Stadsbacken
Uu:s ordf
ekonom
Reko
utredare
utredare
ekonom

Gösta Sjöström

sekreterare

Ewa Back
Lars-Erik Nyberg
Martin Johansson
Habib Effati
Åsa Möller
Lars Persson
Hans Brynielsson

Gösta Sjöström
Sekreterare

Ewa Back
Ordförande

Hans Brynielsson
Justerare

Sekreterares sign

Justerandes sign

1

ordförande

Protokollet omfattar §§ 46 - 64

Ordförandes sign

Sida

2003-01-07

Utdragsbestyrkande

§ 47
§ 47, 48
§ 48
§ 48, 49
§ 51
§ 51
§§ 52-64

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens finansutskott

2003-01-07

§ 46

Justering
Att jämte ordföranden Ewa Back justera protokollet utses Hans
Brynielsson.
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§ 47

Redovisning av hur kultur- och fritidsverksamheter skulle kunna inordnas i bolagskoncernen
Bakgrund
Stadsbacken AB har på uppdrag av budgetberedningen och i samverkan
med Kultur & Fritid skissat på hur kultur- och fritidsverksamheter skulle
kunna inordnas i bolagskoncernen.
Vid finansutskottets sammanträde den 7 januari 2003 lämnar bolagets VD
en muntlig redovisning.
Överläggning
Vid den efterföljande diskussionen konstateras att frågan nära hänger ihop
med utredningen om kommunens fastighetsstrategi och att ställning bör
tas före sommaruppehållet.
Noteras
Informationen föranleder inget beslut vid dagens sammanträde.
----
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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 2002-12-20 redovisas 5 alternativ med dels varierande täckning av de fasta kostnaderna i form av kilopris dels avsättning respektive ingen avsättning för återställning av gamla deponier dels
möjlighet eller inte till undantag i form av extra kärl och rabatter.
I avfallsplanen som antogs av kommunfullmäktige 2001-05-21 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
* 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.
Noteras att samtliga ledamöter nu är nöjda med det presenterade beslutsunderlaget.
Beslut
Finansutskottet beslutar
att överlämna materialet till kommunstyrelsen.
----
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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
* 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.
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Beslut
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
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 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
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2002-12-13
Överläggning
Vid ärendets behandling i finansutskottet den 7 januari 2003 lämnar
kommundirektören kommentarer till förslaget.
Beslut
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
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
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2002-12-12 med tillhörande bilagor
Överläggning
Vid ärendets behandling i finansutskottet den 7 januari 2003 lämnas
kommentarer av utredarna.
Beslut
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
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
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2002-12-19
* Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2002-11-19
Överläggning
Vid ärendets behandling i finansutskottet den 7 januari 2003 noteras att
kommunstyrelsekontorets ekonomiavdelning ska före kommunstyrelsens
ställningstagande kontrollera att verksamheten inte medför kommunala
kostnader.
Beslut
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att ändra sitt beslut från 1998-03-31 innebärande att ansvaret för energirådgivningen flyttas från stadsbyggnadskontoret till Kultur & Fritid fr.o.m.
2003-01-01; samt
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att statsbidraget för verksamheten skall tillfalla Kultur & Fritid som också
svarar för ansökan.
----
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Dnr 232/02 289

Utredning om fastighetsstrategi - Lägesrapport
Bakgrund
Kommunstyrelsen har av fullmäktige fått i uppdrag att genomföra en
utredning och arbeta fram en strategi för kommunens framtida fastighetsinnehav och dess förvaltning. I utredningen ska även ingå gränsdragning i fastighetsägandet mellan kommunen och Stadsbackenkoncernen.
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 13 maj 2002
godkänna ett av kommunstyrelsekontorets upprättat förslag till direktiv
för utredning och strategi för kommunens framtida fastighetsinnehav
och dess förvaltning.
Utredningen ”ägs” och styrs av finansutskottet.
I utredningsarbetet anlitar kommunstyrelsekontoret en extern konsult.
Konsulten har lämnat delrapporter vid finansutskottets sammanträden den
13 augusti, 8 oktober och den 12 november 2002.
Beslutsunderlag
*Förslag till fastighetsstrategi för Sundsvalls kommun, slutrapport 200301-03 (Temaplan).
Överläggning
Vid ärendets behandling i finansutskottet den 7 januari 2003 lämnar
kommundirektören kommentarer till rapporten.
Beslut
Finansutskottet beslutar
att studera rapporten och notera att ärendet kommer att tas upp vid
sammanträdet om två veckor.
----
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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 2002-11-17 lämnat yttrande och
förslag till motionssvar.
Beslutsunderlag
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2002-11-17
* Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2002-08-28, § 55 med barnoch utbildningskontorets yttrande 2002-06-10
* Motion från centerpartiet
Beslut
Finansutskottet hemställer att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att låta bjuda in hantverksprogrammets fotoutbildning till ett samarbete
enligt förslaget i centerpartiets motion;
att låta erbjuda gymnasierna besök av politiker; samt
att motionen skall anses besvarad.
----
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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
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2002-12-18 med tillhörande bilagor
Beslut
Finansutskottet hemställer att kommunstyrelsen föreslår 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 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
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2002-12-12
* Ansökan från Föreningen Folkets Hus & Park i Sundsvall
Beslut
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
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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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
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2002-12-16
* Förslag till taxa (reviderat förslag utdelas vid sammanträdet)
Beslut
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att fastställa upprättat förslag till taxa för kopior av allmänna handlingar
att gälla fr.o.m. 1 januari 2003; samt
att taxan görs känd hos kommunens nämnder och företag.
----
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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 december 2002 lämnat yttrande
och förslag till beslut i fem att-satser.
Beslutsunderlag
* 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 förslaget enligt övriga tre attsatser - syftande på fördelningstalet mellan kommunen och landstinget –
bör återremitteras för kompletterande redovisning.
Beslut
Finansutskottet hemställer att kommunstyrelsen beslutar
att anvisa kulturnämnden 132 000 kronor för Sundsvalls kommuns andel
av löneökningarna år 2002 för kommunalförbundet Sundsvalls Kammarorkester; samt
att täcka anslaget inom ramen för anvisade medel till löneökningar;
Dessutom beslutar finansutskottet
att för kompletterande redovisning återremittera den delen av ärendet som
avser nettokostnader med hänvisning till fördelningstalet 68/32.
----
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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
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2002-12-12
* Föreningens ansökan 2002-11-19
Beslut
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta enligt kommunstyrelsekontorets förslag
att avslå bidragsansökan från föreningen VISIR.
----
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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
* 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 2002-09-20.
Beslut
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
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 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
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2002-12-23
* Förbundsdirektionens beslut 2002-12-05, § 22
* Räddningstjänstplanen
Beslut
Finansutskottet hemställer att kommunstyrelsen föreslår 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
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2002-12-23
* Förbundsdirektionens beslut 2002-12-05, § 21
* Kommunalförbundsordning
Beslut
Finansutskottet hemställer att kommunstyrelsen föreslår 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
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2002-12-30
Överläggning
Vid ärendets behandling i finansutskottet den 7 januari 2003 anmäler Åsa
Möller (m), Lars Persson (fp) och Hans Brynielsson (kd) avvikande
mening i enlighet med det gemensamma yrkandet som de framförde vid
kommunfullmäktiges budgetbehandling november 2002.
Beslut
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att fastställa budget för 2003 enligt föreliggande förslag.
---Åsa Möller (m), Lars Persson (fp) och Hans Brynielsson (kd) reserverar
sig mot beslutet.
----
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§ 64

Rapport
Kallelse till utbildning i ekonomi, 2003-01-20—21 (Österström) utdelas.
----
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Ärendeförteckning
§ 46 Justering
§ 47 Redovisning av hur kultur- och fritidsverksamheter skulle kunna
inordnas i bolagskoncernen
§ 48 Renhållningstaxa för hushållsavfall
§ 49 Samarbetsavtal om hantering av hushållens läkemedelsavfall och
kasserade kanyler
§ 50 Inrättande av utvecklingsenhet vid kommunstyrelsekontoret
§ 51 Kvalitetsarbete – nulägesrapport och förslag till fortsatt arbete
§ 52 Överföring av ansvaret för energirådgivning från
stadsbyggnadsnämnden till kulturnämnden
§ 53 Utredning om fastighetsstrategi - Lägesrapport
§ 54 Yttrande över motion (c) angående samarbete mellan elever i
gymnasiet och kommunstyrelsen
§ 55 Förslag till yttrande över en från Stiftelsen Borgarhemmet till
Kammarkollegiet ingiven ansökan om permutation av stiftelsestadgar
§ 56 Föreningen Folkets Hus & Park i Sundsvall, avveckling av
kommunalt borgensåtagande samt byte av säkerhet
§ 57 Taxa år 2003 för kopior av allmänna handlingar
§ 58 Anslag till Sundsvalls Kammarorkester för år 2002
§ 59 Ansökan om bidrag från föreningen VISIR
§ 60 Ansökan från Insamlingsstiftelsen Norrland i bild om bidrag m.m.
§ 61 Ändring av räddningstjänstplan för Sundsvall-Timrå
räddningstjänstförbund
§ 62 Ändring av kommunalförbundsordning för Sundsvall-Timrå
räddningstjänstförbund
§ 63 Årsbudget 2003 för kommunfullmäktige och kommunstyrelsens
gemensamma verksamheter
§ 64 Rapport
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