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§ 273 

Justering 
 
Att jämte ordföranden Ewa Back justera protokollet utses Martin 
Johansson med Habib Effati som ersättare. 
 
- - - - 
 

 
Ordförandes sign Sekreterares sign Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 



 Sammanträdesprotokoll   
 
 Sammanträdesdatum       Sida 
Kommunstyrelsens finansutskott 2003-10-07 4 
 

 
 

§ 274 Dnr 402/03  295 

Utredning om förtätning av lokaler i 
kommunhuset 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade den 16 juni 2003, § 111, att uppdra åt 
kommunstyrelsen och nämnderna att genomföra 17 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 
kostnadsminskningar lyftas fram. 
 
Ett utredningsuppdrag var att undersöka om kommunhusets lokaler kan 
förtätas och användas mer effektivt.  
 
Fastighetskontoret har upprättat ett förslag till förtätning som skapar 50 
alternativt 100 nya arbetsplatser i kommunhuset. Fastighetskontoret har i 
sitt uppdrag bara tagit hänsyn till tekniska förutsättningar för en förtätning. 
Kontoret har inte analyserat förslagen ur ett funktionellt perspektiv eller 
ett medborgarperspektiv. Vid en förändring av lokalerna bör detta göras. 
  
Beslutsunderlag 
* Utredning om förtätning av lokaler i kommunhuset, 2003-10-06 
 
Överläggning 
Fastighetsdirektören föredrar ärende. Vid en förändring av kontorsytorna 
kan varje arbetsplats komma att kosta 13 000-15 000 kronor per år. I dag 
är denna kostnad beräknad till 20 000-24 000 kronor. För att en förändring 
av kontorsytorna ska bli lyckad bör det tas ställning till vilka funktioner 
som ska finns i kommunhuset och hur de ska organiseras. 
Fastighetsdirektören föreslår därför att kontoret får i uppdrag att arbeta 
vidare med förslaget utifrån ett funktionellt perspektiv och ett 
medborgarperspektiv.  
 
Finansutskottet enas om att uppdra åt fastighetsdirektören att fortsätta 
utredningen med den inriktning han har föreslagit. Arbetet ska även belysa 
vilka lokaler som kan avyttras. 
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Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att uppdra åt fastighetsdirektören att fortsätta utredningen om en 
förtätning av kommunhusets lokaler ur ett funktionellt perspektiv och ett 
medborgarperspektiv och att i detta ge förslag på inhyrda lokaler som 
kommunen kan lämna och på kommunala lokaler som kan lämnas; samt 
 
att finansutskottet genom delförslag får information om utredningen. 
 
- - - - 
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§ 275 Dnr 401/03 001 

Utredning om avskaffande av 
skoldistriktsorganisationen kan ge 
kostnadsminskningar 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade den 16 juni 2003, § 111, att uppdra åt 
kommunstyrelsen och nämnderna att genomföra 17 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 kostnadsminskningar lyftas fram. 
 
Ett av uppdragen var att utreda om ett avskaffande av 
distriktsorganisationen inom barn- och utbildningsnämnden kan 
innebära besparingar. Barn- och utbildningsförvaltningen gav den 25 
juni detta uppdrag till kunskapsbolaget KLN AB.  
 
Kunskapsbolaget har nu överlämnat ett arbetsmaterial till 
finansutskottet för ställningstagande. I materialet belyses även behovet 
av förstärkning inom centralförvaltningen. Rapporten har genomförts 
genom intervjuer med berörd personal.  
 
Kunskapsbolaget menar i sitt material att ett avskaffande av 
distriktsorganisationen inte leder till några besparingar. Vid ett 
avvecklande av nuvarande organisation måste centralförvaltningen 
förstärkas. Vad Kunskapsbolaget föreslår bör göras är en analys av 
sambandet mellan kvalitet och kostnader inom förskolan och 
grundskolan. Utifrån denna analys bör sedan ett förslag till en ny 
organisation inom verksamhetsområdet förskola/grundskola tas fram.  
 
Beslutsunderlag 
* Kunskaps bolagets rapport; kan ett eventuellt avskaffande av 
distriktsorganisationen för förskolan och grundskolan i Sundsvalls 
kommun innebära kostnadsminskningar? September 2003 
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Överläggning 
Barn- och utbildningsförvaltningens direktör och utredaren vid barn- och 
utbildningsförvaltningen föredrar ärendet och besvarar frågor från 
ledamöterna. Barn- och utbildningsnämnden informerades om rapportens 
slutsatser vid sitt sammanträde i september. 
 
Finansutskottet enas om att ta emot dokumentet och om att det kan 
användas som underlag vid verksamhetsutveckling inom skolområdet. 
Med anledning av att rapporten inte innehåller besparingsförslag 
föranleder rapporten vid dagens sammanträde inga andra beslut.  
 
Beslut 
 
Finansutskottet beslutar 
 
att lägga rapporten till handlingarna. 
 
- - - - 
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§ 276 Dnr 400/03 005 

Utredning om samlad IT-drift 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade den 16 juni 2003, § 111, att uppdra åt 
kommunstyrelsen och nämnderna att genomföra 17 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 
kostnadsminskningar lyftas fram. 
 
Ett av uppdragen var att utreda vilka besparingar en samlad IT-
organisation kan ge. Detta uppdrag har genomförts av Iocore Business 
Consulting.  
 
Iocores utredning studerar två frågor. Den första är om 
kostnadsminskningar kan göras genom att förändringar görs i själva IT-
systemet, vilket berör införandet av nytt Helpdesk-system, överflyttning 
av socialförvaltningens IT helpdesk till den centrala IT-enheten, 
överflyttning av stadsbyggnadskontorets driftmiljö till IT-enheten, samt 
en allmän förbättring av förvaltningarnas systemstöd. Den andra frågan 
som studeras är om en förändring av det organisatoriska och 
administrativa ansvaret för IT-frågor kan leda till kostnadsminskningar.  
 
Vad gäller frågan om förbättringar inom själva systemet tyder 
utredningen på att det på kort sikt inte är möjligt att åstadkomma 
omedelbara kostnadsminskningar. När det gäller frågan om 
organisatorisk/administrativ förändring tyder utredningen på att en 
samordning och centralisering av upphandlings- och inköpsprocessen 
kan leda till en kostnadsbesparing på 1,8 Mkr.  
 
Beslutsunderlag 
* Iocores utredning samordning av IT-verksamheten i Sundsvalls kommun, 
slutrapport oktober 2003 
 
Överläggning 
Miljöchefen föredrar ärendet. Denna utredning ska ses som en del i 
genomförandet av IT-strategin som kommunstyrelsen antog den 14 
oktober 2002, § 152. Utredningen innehåller ett antal förslag till 
beslutsformuleringar. Förslagens huvudinriktning är att ansvaret för hela 
inköpsprocessen bör åvila upphandlingsenheten vid 
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kommunstyrelsekontoret. IT-enheten ska ha beslutanderätt över vilken IT-
utrustning som ska användas inom kommunen och ansvaret för 
nätunderhållet.  
 
Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att uppdra åt kommunstyrelsekontoret att ta in förvaltningarnas 
synpunkter på utredningen och att kommunstyrelsekontoret därefter ska 
återkomma till utskottet med förslag till beslut. 
 
- - - - 
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§ 277 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. Utvecklingsutskottet beslutade vid sitt 
sammanträde den 30 september, § 145, att ställa sig bakom förslaget att 
säga upp 20 % av den upphandlade trafiken i Matfors, Njurunda och 
Nordvästra trafikområden från sommarturlistan 2004. Utskottet förde vid 
det tillfället också fram att ett särskilt seminarium om kollektivtrafikens 
framtida utformning ska anordnas. Vid seminariet ska även finansutskottet 
medverka. 
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Beslutsunderlag 
* 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 
 
Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att hos Länstrafiken begära en uppsägning om 20 % av den upphandlade 
trafiken i Matfors, Njurunda och Nordvästra trafikområden från 
sommarturlistan 2004. 
 
- - - - 
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§ 278 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. 06.00-18.00. 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 beslöt 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 
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-10-01 
* Finansutskottets protokoll § 213, 2003-06-02 
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Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
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 
2004-01-01. 
 
- - - - 
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§ 279 Dnr 315/03  050 

Förslag med anledning av länsrättens dom 
2003-09-15 i ärende om överprövning enligt 
lagen om offentlig upphandling 
 
Bakgrund 
Sundsvalls kommun upphandlade under sommaren 2003, genom 
förenklad upphandling enligt lagen (1992:1528) om offentlig 
upphandling (LOU), gymnasie- och orienteringskurser för 
vuxenstuderande. Upphandlingen resulterade i ett beslut av 
finansutskottet den 12 augusti 2003 (§ 240). Ifråga om den del av 
upphandlingen som gällde gymnasiekurser OP/Vård uppdrog 
finansutskottet till upphandlingsenheten att för perioden 2003-09-01 – 
2005-08-31 (med förlängningsklausul på ett år) teckna ramavtal med 
Miroi I-learning AB och Liber-Hermods. Anbud hade, utöver från dessa 
två, inkommit även från Lernia AB och Yrkes-Akademin AB. Efter det 
att information om tilldelningsbeslutet hade tillställts samtliga 
”leverantörer” ansökte Yrkes-Akademin AB om överprövning enligt 
bestämmelser i LOU och yrkade att upphandlingen till den del den 
rörde OP/Vård skulle göras om. 
 
Länsrättens dom 
Länsrätten har genom dom 2003-09-15 beslutat att kommunens 
upphandling av gymnasiekurser för vuxenstuderande ifråga om delen 
OP/Vård skall göras om. 
 
Länsrätten har i domen sammanfattningsvis angivit att kommunen 
genom sin utformning av förfrågningsunderlaget och sina principer för 
anbudsbedömning lämnat utrymme för subjektiva bedömningar. Enligt 
länsrättens mening har kommunen härigenom inte iakttagit 
affärsmässighet vid upphandlingen. Rätten har funnit att felaktigheterna 
är av sådan art och omfattning att kravet på affärsmässighet i 1 kap 4 § 
LOU åsidosatts och att förfarandet således strider mot LOU. 
 
Bedömning av efterfrågan 
Från den verksamhet som ansvarar för vuxenutbildningen, d.v.s. från 
förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration har 
inhämtats att kontakter med studievägledare givit vid handen att 
efterfrågan på aktuell utbildning f.n. är mycket marginell. En anledning 
till det låga intresset torde vara att det i regi av Komvux redan bedrivs 
en omfattande omvårdnadsutbildning i Sundsvall. Att nu, en tid efter 
sedvanlig terminsstart, genomföra en separat upphandling av 
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gymnasieutbildning OP/Vård bedöms mot bakgrund av synnerligen låg 
efterfrågan inte välmotiverat. 
 
Kommunstyrelsekontorets bedömning och förslag till beslut 
Länsrättens dom innebär att upphandlingen i aktuell del inte kan 
avslutas på det sätt som finansutskottets beslut innebär. Följaktligen 
måste upphandlingen avbrytas - i den delen. Eftersom länsrätten inte 
angivit någon tidpunkt för när en ny upphandling skall ske finns det 
inget som hindrar att en ny upphandling skjuts upp till dess att 
efterfrågan motiverar att en ny upphandling bör ske. 
 
Beslutsunderlag 
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-10-01 
* Finansutskottets protokoll § 240, 2003-08-12 
* Länsrättens dom 2003-09-15 
 
Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att avbryta den del av upphandlingen som avser gymnasiekurser OP/Vård; 
 
att uppdra till kommunstyrelsekontoret att informera samtliga fyra 
”leverantörer” om länsrättens dom och finansutskottets beslut; och 
 
att uppdra till kommunstyrelsekontoret att vidta de åtgärder som ärendet i 
övrigt må föranleda. 
 
- - - - 
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§ 280 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 förvaltnings-
gemensamma samverkansgruppen och där mottagits positivt. 
 
Beslutsunderlag 
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-09-29 
* Kommunstyrelsekontorets PM-förslag 2003-09-09 
 
Överläggning 
Stadsjuristen informerar att det förekommer olika varianter av 
uppkopplingar till hemarbetsplatser och till andra anställda som från sin 
bostad har tillgång till kommunens datanät. Han förklarar att om detta 

 
Ordförandes sign Sekreterares sign Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 



 Sammanträdesprotokoll   
 
 Sammanträdesdatum       Sida 
Kommunstyrelsens finansutskott 2003-10-07 17 
 

 
 

förslag till riktlinjer vållar problem vid någon typ av uppkoppling så får 
riktlinjerna kompletteras.   
 
Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
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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§ 281 Dnr 565/02  045 

Nytt scenhus i Sundsvall – beslut om 
medfinansiering för ansökan om EU-medel 
 
Bakgrund 
Ärendet om nytt scenhus har sin grund dels i ett beslut av 
kulturnämnden den 2 september 1999, § 136, där nämnden av 
fastighetsnämnden beställde en översyn av lokalfrågorna i 
teaterkvarteren, dels i ett beslut av kulturnämnden den 13 oktober 2000, 
§ 105, då nämnden gav uppdrag till sin förvaltning att tillsammans med 
fastighetskontoret fortsätta att arbeta med att lösa frågan om 
ändamålsenliga lokaler för Teater Västernorrland. 
 
De huvudsakliga argumenten under våren 2003 för det projekt som 
kallas Nya scenhuset är i korthet: De lokaler som Teater Västernorrland 
nu disponerar innebär stora arbetsmiljöproblem. Genom projektet har 
Sundsvalls kommun en möjlighet att välja mellan att åtgärda 
arbetsmiljöproblemen i befintliga lokaler till en utökad årskostnad med 
1 760 Tkr eller att bygga ett nytt scenhus i direkt anslutning till 
Sundsvalls Teater till en utökad årskostnad med 2 200 Tkr. Ett nytt 
scenhus, som förutom att åtgärda arbetsmiljöproblemen, ger också 
ökade möjligheter för verksamheter för barn och unga, för scenkonst 
etc. 
 
Kostnaden för ett nytt scenhus är beräknat till 120 Mkr. Av dessa 
kommer Sundsvalls kommun att ansöka om 40 Mkr från länsstyrelsen 
och från EU:s strukturfond. Skanska kommer bidra med 38 Mkr och 
Sundsvalls kommun kommer stå för 42 Mkr. 
 
Under våren 2003 har ett förslag om nytt scenhus behandlats av 
fastighetsnämnden och kultur- och fritidsnämnden. 
 
Fastighetsnämnden beslutade den 23 april 2003, § 36, att föreslå 
kommunfullmäktige 
 
att genomföra och finansiera projekt Nya scenhuset i enlighet med föreliggande 
förslag inom en ram på 120 miljoner kronor, 
 
att uppdra till fastighetsnämnden att ansöka om EU- medel, 
 
att godkänna en kommunal medfinansiering om 42 miljoner kronor vid EU-ansökan 
och att denna medfinansiering kan ske via borgensåtagande, 
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att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande att underteckna medfinansieringsavtal 
med privat partner och kommunens EU-ansökan, 
 
att om sökta EU- medel beviljas, bemyndiga kommunstyrelsen och 
fastighetsnämnden att vidta de åtgärder och teckna de avtal som kan behövas för 
projektets genomförande, 
 
att uppdra till fastighetsnämnden och kultur- och fritidsnämnden att ansöka om 
ytterligare bidrag från bl.a. Länsstyrelsen i Västernorrlands län och Boverket, 
 
att för projektets genomförande godkänna bildandet av ett kommanditbolag med 
Skanska där kommunen är komplementär, 
 
att projektet får genomföras under förutsättning av att Skanska lämnar erforderliga 
garantier beträffande sin andel om 38 miljoner kronor, 
 
att om projektet genomförs, tillstyrka att kultur- och fritidsnämndens budgetram 
justeras från och med år 2005 för utveckling av 
verksamheten i scenhuset och från och med år 2006 för ökade hyreskostnader med 2,2 
miljoner kr, 
 
att beslutet tas under förutsättning att Kultur och fritidsnämnden tillstyrker förslaget 
om ett nytt scenhus. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 29 april 2003, § 61, 
 
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beslut i 
frågan. 
 
Beslutsunderlag 
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-10-02 
* Kultur- och fritidsnämndens protokoll § 61, 2003-04-29 med kultur och 
fritids skrivelse 2003-04-23 
* Fastighetsnämndens protokoll § 36, 2003-04-23 med fastighetskontorets 
skrivelse 2003-03-31 samt bilagorna 1-10 
 
Överläggning 
Stadsjuristen föredrar ärendet. Frågor besvaras även av Åke Henriksson, 
Christer Ersson och Christin Strömberg. 
 
Ewa Back (s) yrkar  
 
att kultur- och fritidsnämnden ska uppdras att senast under december månad 2003 
redovisa till kommunstyrelsen vilken verksamhet som skall bedrivas i det nya 
scenhuset från och med den 1 juli 2006 och vilka åtgärder som måste vidtas för att den 
verksamheten skall rymmas inom nu gällande ram för nämnden. Nämnden ska i detta 
arbete aktivt söka efter verksamheter som kan överföras till ett nytt scenhus, 
 
att finansutskottet ska uppdra fastighetsnämnden att förbereda ansökan om EU-medel; 
samt 
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att i övrig bordlägga resterande att-satser till dess att kultur- och fritidsnämnden redovisat 
sitt uppdrag. 
 
Lars-Erik Nyberg (s), Martin Johansson (s), Habib Effati (v), Lars Persson 
(fp) och Hans Brynielsson (kd) instämmer i yrkandet. 
 
Åsa Möller (m) yrkar avslag till förslaget om nytt scenhus och därmed 
avslag till Ewa Backs m fl. yrkande. 
 
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på sitt eget 
yrkande och Åsa Möllers avslagsyrkande och finner att finansutskottet 
ställer sig bakom ordförandens yrkande. 
 
Beslut 
Finansutskottet beslutar  
 
att kultur- och fritidsnämnden ska uppdras att senast under december 
månad 2003 redovisa till kommunstyrelsen vilken verksamhet som 
skall bedrivas i det nya scenhuset från och med den 1 juli 2006 och 
vilka åtgärder som måste vidtas för att den verksamheten skall rymmas 
inom nu gällande ram för nämnden. Nämnden ska i detta arbete aktivt 
söka efter verksamheter som kan överföras till ett nytt scenhus, 
 
att uppdra åt fastighetsnämnden att förbereda ansökan om EU-medel; 
samt 
 
att i övrig bordlägga resterande att-satser till dess att kultur- och 
fritidsnämnden redovisat sitt uppdrag. 
 
Reservationer 
 
Åsa Möller (m) reserverar sig mot beslutet. 
- - - - 
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§ 282 Dnr 382/03  041 

Investeringsbudget för förvaltningsfastigheter 
i årsbudget 2004 med plan för 2005--2006 
 
Bakgrund 
Vid kommunfullmäktiges behandling av årsbudget 2004 med plan för 
ekonomin 2005-2006 beslutades att fördelning av investeringsramen på 
67,6 Mkr på objektnivå skulle göras senare under hösten 2003  
bl.a. i avvaktan på en ny boendeplan inom äldreomsorgen. 
 
Fastighetskontoret har nu sammanställt ett underlag med förslag till beslut 
om investeringar i förvaltningsfastigheter för åren 2004–2006.  
 
Kommunstyrelsekontoret lämnar följande kommentarer till förslaget: 
 
Fastighetsnämnden har i särskilt beslut föreslagit att ventilationsåtgärder i 
Kyrkskolan prioriteras före ventilationsåtgärder i Hedbergska skolan. 
Projekteringen avseende Hedbergska skolan färdigställs och förskjuts 
sedan något år för ett senare genomförande. Detta har inarbetats i 
föreliggande förslag. 
 
Om beslut om uppförande av nytt Scenhus fattas innebär det att år 2004 
finansieras med internlån och år 2005 och 2006 finansieras ur föreliggande 
investeringsbudget. 
 
Beslutsunderlag 
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-10-01 med bilaga 1 
 
Överläggning 
Martin Johansson (s) menar att boendeplanen bör omnämnas i 
investeringsbudgeten. Socialförvaltningen har tagit fram en plan för hur 
boendesituationen kan komma se ut om några år och hur kommunen kan 
hantera detta. Planen innehåller förslag till investeringar och kommer 
behandlas av socialnämnden under oktober/november 2003. 
 
Lars-Erik Nyberg (s) anser att fråga om eventuell konstgräsmatta på IP ska 
föras in i investeringsbudgeten.  
 
Ewa Back (s) som instämmer i Lars-Erik Nybergs yrkande tillägger att  
kultur- och fritidsförvaltningen i samband med detta bör belysa hur 
underhållskostnaderna ändras genom konstgräs. Ombyggnaden av 
Sticksjöskolan ska också redovisas i investeringsbudgeten. 
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Finansutskottet enas om att återremittera investeringsbudgeten för 
komplettering av underlaget med de investeringar som saknas. 
 
Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att återremittera investeringsbudgeten till kommunstyrelsekontoret för 
komplettering av underlaget med de investeringar som saknas. 
 
- - - - 
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§ 283 Dnr 359/03  060 

Hemställan från Technichus i Härnösand om 
bidrag 
 
Bakgrund 
Technichus i Härnösand har i skrivelse den 16 september 2003 hemställt 
om bidrag med 21 278 kronor från Sundsvalls kommun för bussresor för 
femteklassare till Technichus hösten 2003. För 2004 är målsättningen att 
kommunen bidrar med det dubbla beloppet. Technichus har skrivit till 
samtliga kommuner i länet utom Härnösand om ett sammanlagt bidrag på 
50 000 kronor i år och 100 000 kronor år 2004. Det sökta bidraget har 
fördelats mellan kommunerna efter invånarantalet. Landstinget har 
bidragit i år med 100 000 kronor. Enligt Technichus vill lanstinget se en 
viljeyttring från kommunerna innan ytterligare medel anvisas från 
landstingets sida. 
 
Kommunstyrelsekontoret har berett ärendet. Kontoret anser att Sundsvalls 
kommun inte ska ge ett allmänt bidrag, med invånarantalet som grund, till 
en verksamhet i en annan kommun. Det kan ifrågasättas om just den här 
verksamheten har någon länsfunktion även om landstinget stödjer den. 
Värdet av elevbesök hos Technichus ska bedömas och prioriteras av barn- 
och utbildningsnämnden inom sin tilldelade ram. Resorna blir inte gratis 
för eleverna även om det är landstinget eller kommunen centralt som går 
in med bidrag. Kommunstyrelsekontorets anslag för oförutsedda utgifter 
är också förbrukat.  
 
Beslutsunderlag 
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-09-22 
* Technichus ansökan om bidrag 2003-09-16 
 
Beslut  
Finansutskottet beslutar 
 
att avslå framställningen. 
 
- - - - 
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§ 284 Dnr 375/03  739 

Information om regler för omdisponering av 
medel inom ram 
 
Bakgrund 
Socialnämnden har i två skrivelser föreslagit att kommunstyrelsen tillåter 
socialnämnden dels att växla medel som avsatts i 2004 årsbudget för 
utbyggnad av särskilt boende till hemtjänst och dels att inom sin tilldelade 
ekonomiska ram för omsorg om funktionshindrade få använda resurserna 
flexibelt för att nå ett optimalt ekonomiskt och verksamhetsmässigt 
resultat. (socialnämndens protokoll 2003-08-27, §§ 169-170) 
 
Vid behandlingen av skrivelserna i finansutskottet den 23 september 2003 
remitterades frågan om vad som gäller vid omdisponeringar av anslag till 
kommunstyrelsekontoret. 
 
Enligt reglerna för ekonomistyrning i Sundsvalls kommun fastställda av 
kommunfullmäktige gäller följande. 
 

”Nämnd beslutar om omdisponeringar av skattemedel inom nämndens 
ansvarsområde. Omdisponering får inte leda till att av 
kommunfullmäktige beslutad mål eller verksamhetsinriktning 
förändras eller äventyras. Vid omdisponeringar måste nämnd eller den 
organisatoriska nivå som nämnden delegerat rätten till, klarlägga 
konsekvenserna av omdisponeringen i fråga för berörda verksamheter. 
Förändringar jämfört med den fördelning som presenterats i årsbudget 
ska rapporteras i den löpande uppföljningen till kommunstyrelsen och 
dess finansutskott”. 

 
Socialnämnden kan således själv besluta om ovan redovisade förslag till 
omdisponeringar. Dock ska socialnämnden redovisa förändringarna i sina 
delårsrapporter. Därmed ska de ovannämnda två framställningarna från 
socialnämnden behandlas av nämnden och redovisas för utskottet först när 
ändringen har gjorts. 
 
Beslutsunderlag 
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-09-26 
 
Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna.  
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§ 285 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 
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-09-29 
 
Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
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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§ 286 Dnr 383/03  002 

Beslutanderätt/Befogenheter avseende 
kommunens medelsförvaltning 
 
Bakgrund 
Enligt anvisningarna till kommunfullmäktiges regler för medelsförvaltning 
i Sundsvalls kommun och dess helägda bolag ska kommunstyrelsen 
fastställa vem som har beslutanderätt att verkställa handlingar samt utfärda 
fullmakter för de personer som äger rätt att företräda kommunen. 
 
Med hänsyn till personskiftet av ekonomidirektör bör fullmakten ändras så 
att Eric Carlsson ersätter Lars Dysholm. 
 
Beslutsunderlag 
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-09-30 
 
Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att utfärda nya fullmakter avseende kommunens medelsförvaltning i 
enlighet med kommunstyrelsekontorets förslag, 
 
att fullmakterna gäller från och med 13 oktober 2003; samt 
 
att därmed upphäva fullmakter utfärdade av kommunstyrelsen den 3 
februari 1998, § 5. 
 
- - - - 
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§ 287 Dnr 381/03  045 

Sticksjö skola, projektering efter brand 
 
Bakgrund 
Fastighetsnämnden har i beslut den 24 september 2003 hemställt att få 
återuppföra en byggnad i anslutning till Sticksjö skola i Granloholm som 
skadades svårt efter en anlagd brand. Kostnaden beräknas till 3 miljoner 
kronor, varav 400 000 kronor avser rivningskostnader och projektering. 
 
Enligt kommunstyrelsekontorets mening kvalificerar sig inte projektet för 
lån i Internbanken. Några särskilda medel finns inte för att återuppföra 
byggnaden eftersom självrisken för kommunen uppgick, då när branden 
inträffade, till fem miljoner kronor. Om byggnaden ska återuppföras ska 
det ske inom ramen för de investeringsmedel som avsätts för 
förvaltningsfastigheter. Den avvägningen får ske i samband med beslut om 
fördelningen på objekt av investeringsramarna för 2004–2006. 
 
Beslutsunderlag 
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-09-30 
* Fastighetsnämndens protokoll § 66, 2003-09-24 med fastighetskontorets 
skrivelse 2003-09-03 
* Barn- och utbildnings skrivelse 2003-09-18 med skrivelse från Jan 
Beijmo på Selångers skoldistrikt 
 
Överläggning 
Finansutskottet enas om att ärendet ska återremitteras till 
fastighetskontoret för att tas upp i investeringsbudgeten. Kontoret ska 
också samråda med barn-och utbildningsnämnden för att få nämndens 
prioritering av Sticksjö skolan gentemot andra investeringsobjekt. 
 
Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att återremittera ärendet till fastighetskontoret för att tas med i 
investeringsbudgeten. Kontoret ska också inhämta yttrande från barn- och 
utbildningsnämnden över nämndens prioriteringar av framtida 
investeringar. 
 
- - - - 
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§ 288 Dnr 380/03  045 

Ombyggnad av S:t Olofsskolans kök 
 
Bakgrund 
Fastighetsnämnden har hemställt om att få ianspråkta 5,5 miljoner kronor 
av investeringsmedel för rubricerade projekt. Projektet ingår i 
projektreservramen för investeringar år 2003. Ramen för 2003 bedöms 
överskridas med 29,6 miljoner kronor som balanseras åren 2004 och 2005. 
 
Beslutsunderlag 
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-09-30 
* Fastighetsnämndens protokoll 2003-09-24 med fastighetskontorets 
skrivelse 2003-09-24 
 
Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att godkänna projektet; och 
 
att fastighetsnämnden får ianspråkta 5,5 Mkr ur 2003 års 
investeringsbudget för förvaltningsfastigheter för ombyggnad av S:t 
Olofsskolans kök. 
 
- - - - 
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§ 289 Dnr 379/03  045 

Projektering av kökslokaler m m på Kyrkskolan 
 
Bakgrund 
Fastighetsnämnden har i skrivelse den 24 september 2003 hemställt om att 
få ianspråkta 250 000 kronor av investeringsmedel för 
förvaltningsfastigheter för projektering av kökslokaler m m på 
Kyrkskolan. Framställningen är föranledd av krav på att förbättra 
arbetsmiljön. Projektet ingår ej inom nuvarande investeringsramar för 
2003–2006. Barn- och utbildningskontoret avser att stå för den hyra som 
ett genomförande av projektet medför. I så fall kan projektet finansieras 
genom lån i Internbanken. 
 
Beslutsunderlag 
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-09-30 
* Fastighetsnämndens protokoll § 68, 2003-09-24 med fastighetskontorets 
skrivelse 2003-09-08 
* Barn- och utbildningskontorets skrivelse 2003-09-15 
 
Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att fastighetsnämnden får låna 250 000 kronor i Internbanken för 
projektering av kökslokaler m m på Kyrkskolan. 
 
- - - - 
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§ 290 Dnr 801/95  030 

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 nu konstaterat att 
lagstiftningen inte har ändrats. Ärendet bör därför anses vara 
färdigbehandlat.  
 
Beslutsunderlag 
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-09-09 
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Beslut 
Finansutskottet hemställer att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta 
 
att med godkännande av lämnad redogörelse lägga ärendet till 
handlingarna. 
 
- - - - 
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§ 291 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 är följande sakområden inarbetade:  
�� Personal- och kompetensförsörjning 
�� Arbetsorganisation, ledarskap och medarbetarskap 
�� Arbetsmiljö och hälsofrämjande åtgärder 
�� Lönebildning och anställningsvillkor 
�� Jämställdhet, mångfald och integration 
�� Arbetstider 

 
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 
* Arbetsgivardelegationens skrivelse 2003-09-18  
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-09-01 med förslag på 
arbetsgivarstrategi för Sundsvalls kommunkoncern 2003–2006 
 
Överläggning 
Lars Persson (fp) anser att kostnaderna för att införa heltidstjänster borde 
förtydligas än mer.  
 
Hans Brynielsson (kd) instämmer och anser att ställningstagandet på s. 7 i 
dokumentet; att kommunen ska fullfölja satsningen på att erbjuda alla 
tillsvidareanställda heltidstjänstgöring, ska utgå. 
 
Finansutskottet enas om att utan förslag överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen för ställningstagande. Vid kommunstyrelsen får  
hanteringen av en eventuell utökning av tjänster åter diskuteras. Svaret på 
den motion om heltidstjänster som år 2000 lämnades av Martin Johansson 
(s) m fl. ska bifogas kommunstyrelsens handlingar.   
 
Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att utan förslag överlämna ärendet till kommunstyrelsen. 
 
- - - - 
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§ 292 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 
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-09-29 
 
Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att som svar till revisorerna överlämna kommunstyrelsekontorets skrivelse 
2003-09-29. 
 
- - - - 
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§ 293 Dnr 368/03  149 

Yttrande över framtidens Tullverk, delrapport II 
 
Bakgrund 
Tullverket har i skrivelse den 22 september 2003 översänt utredningen 
Framtidens Tullverk – förslag till framtida lokalisering och 
dimensionering av verksamheten (delrapport II) till Sundsvalls kommun 
för kännedom. 
 
Ärendet har beretts av utvecklingsenheten inom kommunstyrelsekontoret.  
 
Överläggning 
Utredaren informerar om Tullverkets förslag till förändrad organisation. 
Tullverket planerar att bygga upp åtta kompetenscentra. Ett av dem, 
löneadministration, föreslås läggas i Sundsvall. I den framtida 
organisationen kommer verket koncentrera sina insatser till storstäderna 
och viss fältverksamhet kommer försvinna. För Sundsvalls del innebär det 
att de idag 51 anställda minskar till 48.  
 
Utredaren har upprättat ett förslag till yttrande över rapporten. I yttrandet 
tas upp att Sundsvalls kommun är positiv till att verket kommer placera 
kompetenscentrat administration i kommunen. Däremot ser kommunen 
med oro på att minskad bemanning kan medföra sämre uthållighet. 
Tullverket bör överväga att sammanföra brottsbekämpande personal till 
färre platser längs Norrlandskusten men med högre bemanning på dessa 
ställen.  
 
Finansutskottet ställer sig bakom informationen och uppdrar åt utskottets 
ordförande att underteckna ett slutgiltigt yttrande. 
 
Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att uppdra till ordföranden att underteckna ett slutgiltigt yttrande. 

 
- - - - 
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§ 294 

Avtackning av ekonomichef Lars Dysholm 
 

Den 13 oktober tillträder ekonomichef Lars Dysholm tjänsten som VD 
för Stadsbacken. Ewa Back framför finansutskottets lyckönskningar 
och tackar för de insatser Lars Dysholm som ekonomidirektör gjort för 
finansutskottet och Sundsvalls kommun. 

- - - - 
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§ 295 

Information om det nya lönesystemet 
 

Kommundirektören informerar om hur det nya lönesystemet fungerar. 
Den 8 oktober ska representanter för Sundsvalls kommun sammanträffa 
med leverantören IFS för att diskutera förbättringar av systemet. 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 

att notera informationen.  

- - - - 
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