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§ 296 

Justering 
 
Att jämte ordföranden Ewa Back justera protokollet utses Habib Effati 
med Åsa Möller som ersättare. 
 
- - - - 
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§ 297 Dnr 441/03  050 

Upphandling av ramavtal – 
entreprenadmaskintjänster 
 
Bakgrund 
Upphandlingsenheten har överlämnat ett förslag till ramavtal för tjänster 
avseende entreprenadmaskiner så som dumper, grävmaskiner på hjul och 
band, grävlastare, lastmaskiner samt andra maskintjänster. 
 
Upphandlingens värde beräknas till 21 Mkr per år och omfattar Sundsvalls 
kommun, Sundsvall Vatten AB och Sundsvalls Energi AB.  
 
Vid anbudstidens utgång hade nio leverantörer lämnat anbudsunderlag. 
Anbuden har bedömts utifrån kvalitet, miljöpåverkan, förarkompetens, 
fordon, maskin/maskinutrustning, pris, verksamhetserfarenhet, åtagande 
om teknisk assistans och service åtaganden. 
 
Samtliga anbudslämnare omfattas av ramavtalet. 
 
Beslutsunderlag 
* Ramavtal - entreprenadmaskintjänster, 2003-10-13. 
 
Överläggning 
Upphandlingschefen föredrar ärendet. Han förklarar att en avtalslista 
kommer att upprättas när ramavtal slutits med leverantörerna och att i 
listan rangordnas leverantörerna efter de kriterier som angivits i 
förfrågningsunderlaget.   
 
Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 

 att uppdra åt upphandlingsenheten att teckna ramavtal med  
 
 Dumper – Sundfrakt AB  och VTG ek. för. 
 

Grävmaskin på band –  Fuhab AB, Boda Grävtjänst HB, Velanders 
Transport AB,  Sundfrakt AB och VTG ek. för. 

 
Grävmaskin på hjul – Entr Henry Andersson, Boda Grävtjänst HB, 
Sundfrakt AB, VTG ek. för. och Engbloms Åkeri AB. 
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Grävlastare ramstyrda –  Engbloms Åkeri AB, Sundfrakt AB, Fuhab 
AB och VTG ek.för. 
 
Lastmaskiner – Engbloms Åkeri AB, Fuhab AB, Entr Henry 
Andersson,  Boda Grävtjänst HB, Sundfrakt AB och Elåtervinning  i 
Sundsvall AB. 

 
Väghyvlar – Entr Henry Andersson, Sundfrakt AB och VTG ek. för. 
 
Övriga maskintjänster:   
 
Slaghack inkl traktor –Sundfrakt AB, Arne Lindström, Fuhab AB och 
Boda Grävtjänst HB. 
 
Sopmaskiner inkl traktor – Boda Grävtjänst HB, Sundfrakt ek. för., 
VTG ek. för., Fuhab AB. 

 
Jordfräs inkl traktor – Sundfrakt AB och Boda Grävtjänst HB. 

 
för perioden 2003-11-01 – 2005-09-30 med förlängningsklausul på ett år  
t o m 2006-09-30.      
 
- - - - 
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§ 298 Dnr 249/03  042 

Utredning om förflyttning av fristående 
fritidsgårdar till skolor och andra kommunalt 
finansierade lokaler kan ge några 
kostnadsminskningar 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade den 16 juni 2003, § 111, om 17 
utredningsuppdrag som kommunstyrelsen och nämnderna ska genomföra 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 studera hur kostnaderna för externa hyreskontrakt 
kan minska genom att flytta fritidsgårdar till kommunala lokaler.  
 
Kultur- och fritidschef Christin Strömberg har i skrivelse den 10 oktober 
2003 överlämnat ett utredningssvar i vilket en redovisning ges över 
samtliga lokaler som används till fritidsgårdar och föreningsgårdar. En 
föreningsgård innebär att kommunen ger bidrag till en förening som sköter 
fritidsgården.   
 
Kultur- och fritidsförvaltningen har 15 gårdar. Fem av de kommunalt 
drivna fritids- och föreningsgårdarna finns i lokaler som inte är 
kommunalt ägda. Under hösten 2003 kommer vissa förändringar att göras. 
Fritidsgården Bågen i Bosvedja kommer vid årsskiftet flytta från den 
HSB-lokal där fritidsgården idag är belägen till Skönsbergspassagen och 
Skönsbergs Folkets hus. Lokalytan för Ljusta Aktivitetscenter kommer att 
reduceras med 330 m2 genom att biblioteket i Ljustadalens skola har 
byggts ut.  
 
Utredningssvaret ger inga förslag till kostnadsförändringar. Inom kultur- 
och fritid pågår för närvarande en intern utredning om hur fritids- och 
föreningsgårdsverksamheten ska utvecklas och organiseras för att möta 
dagens och framtidens behov. Utredningen ska vara färdig vårterminen 
2004 och kan komma att ge förslag på att vissa fritidsgårdar ska upphöra. 
Förvaltningen avvaktar därför med förslag till förändringar tilldess att 
utredningen är klar. 
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Beslutsunderlag 
* Utredning om förflyttning av fristående fritidsgårdar till skolor och 
andra kommunalt finansierade lokaler kan ge några kostnadsminskningar, 
2003-10-10. 
 
Överläggning 
Kultur- och fritidschefen föredrar ärendet. Kultur- och fritidsförvaltningen 
har idag höga lokalkostnader och detta måste förändras. Inom 
förvaltningen pågår också en diskussion om hur fritidsgårdsverksamheten 
ska nå ut till ungdomar. 
 
Åsa Möller (m) vill se en fördelning av kommunens totala kostnader för 
förenings- och fritidsgårdar, dvs. personal-, lokal- och 
verksamhetskostnader för varje gård. 
 
Finansutskottet konstaterar att utredningen inte besvarar uppdragets 
frågeställning. Finansutskottet enas om att kultur- och fritidsförvaltningens 
interna utredning ska redovisas för utskottet när den är färdig, samt att 
kultur- och fritidsförvaltningen ska redovisa kommunens kostnader för 
föreningsgårdar i enlighet med Åsa Möllers yrkande. 
 
Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att kultur- och fritidsförvaltningen till finansutskottet ska redovisa 
kommunens verksamhetskostnader för att driva föreningsgårdar jämfört 
med fritidsgårdar; samt 
 
att kultur- och fritidsförvaltningens interna organisationsutredning ska 
överlämnas till finansutskottet när den är klar och att den redovisas för 
utskottet i samband med uppföljningen av kultur- och fritidsnämndens 
verksamhet.  
 
- - - - 
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§ 299 Dnr 249/03  042 

Utredning om avveckling av 
distriktsorganisationen inom kultur- och 
fritidsnämnden kan ge besparingar 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade den 16 juni 2003, § 111, om 17 
utredningsuppdrag som kommunstyrelsen och nämnderna ska genomföra 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 uppdrag var att utreda om kultur- och fritidsnämndens organisation 
med distrikt bör förändras.  
 
Kultur- och fritidschef Christin Strömberg har i skrivelse den 10 oktober 
2003 överlämnat ett utredningssvar. Inom kultur- och fritidsförvaltningen 
pågår en utredning om hur organisationen bör se ut vilket omfattar både 
distriktsorganisationen och specialistavdelningarna. Detta dels p.g.a. att 
kommunfullmäktige i juni 2003 beslutade att förvaltningens organisation 
ska minska med 800 tkr., dels p.g.a. att förvaltningens 
integrationsverksamhet under våren 2003 övergått till nämnden för 
arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration. Andra faktorer som har 
påverkat behovet av en övergripande organisationsutredning är att 
ansvaret för sporthallen kommer att övergå till Gärdehovs AB. Vidare 
planeras det för att driftansvaret för Södrabacken ska överlämnas till 
annan aktör. Slutligen kan utredningen om central löneadministration 
innebära förändringar som påverkar förvaltningens interna arbete.  
 
Utredningen kommer att vara klar under december 2003. Kultur- och 
fritidschefen föreslår därför att frågan om distriktsorganisationen avvaktas 
tilldess att organisationsutredningen är färdig.   
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Beslutsunderlag 
*  Uppdrag: Utreda om avveckling av distriktsorganisationen inom kultur- 
och fritidsnämnden kan ge besparingar. Uppdraget inkluderar en 
beskrivning av behovet av förstärkning centralt i förvaltningen,  
2003-10-10. 
 
Överläggning 
Kultur- och fritidschef Christin Strömberg föredrar ärendet. Kultur- och 
fritidsförvaltningen har uppfattat det som att kommunfullmäktiges beslut 
om att minska förvaltningens organisation innebar en översyn av hela 
organisationen även distriktsorganisationen. Kultur- och fritidschefen 
anser att förvaltningen behöver förstärkas centralt.  
 
Åsa Möller (m) yrkar att ärendet ska återremitteras och behandlas i 
december 2003 i samband med kultur- och fritidsförvaltningens interna 
organisationsutredning.  
 
Finansutskottet bifaller Åsa Möllers yrkande.   
 
Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att återremittera ärendet till kultur- och fritidsförvaltningen för att beaktas 
i förvaltningens interna organisationsutredning. Ärendet ska återigen 
behandlas i finansutskottet i december 2003.  
 
- - - - 
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§ 300 Dnr 249/03  042 

Utredning om samlad verkstadsverksamhet 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade den 16 juni 2003, § 111, om 17 
utredningsuppdrag som kommunstyrelsen och nämnderna ska genomföra 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 uppdrag gick till fastighetskontoret som i samråd med kultur- och 
fritidsförvaltningen skulle utreda om en samlad verkstadsverksamhet ger 
några kostnadsminskningar. Vid finansutskottets sammanträde den 12 
augusti 2003, § 235 fördes fram att utredningen också ska kopplas till 
motionen ”Hur löser vi behovet av verkstad på bästa sätt för Sundsvall” 
inlämnad av Per Wahlberg (m). Bakgrunden till utredningsuppdraget är att 
både fastighetskontoret och kultur- och fritidsförvaltningen har egna 
verkstäder.  
 
Denna utredning har nu framarbetats. Fastighetskontoret bedömer att 
det på längre sikt är effektivare att ha en samlad verkstadsverksamhet. 
Med hänsyn till att utredningen berör två förvaltningar föreslår 
fastighetskontoret att en oberoende utredare tillsätts med uppdrag att 
göra en översyn över hela verkstadsområdet; inklusive investeringar 
och maskinutnyttjandet. Utredningen bör besvara följande frågor: 
- Vilka maskiner kan samutnyttjas i kommunen? 
- Finns det alternativ till att äga maskiner och fordon? 
- Finns samverkansmöjligheter med andra skattefinansierade 

verksamheter? 
- Hur skall maskinparken finansieras? 
- Vem ska ”äga” maskinparken? 
- Vem ska ansvara för optimal mix mellan investeringar, underhåll 

och reparationer? 
- Vem skall kontrollera att fattade beslut följs inom maskinområdet? 
- Rollfördelningen inom kommunen bör klargöras. 
 
Beslutsunderlag 
* Utredning om samlad verkstadsverksamhet, 2003-09-13. 
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Överläggning 
Fastighetsdirektören och avdelningschefen informerar i ärendet. 
Fastighetskontoret föreslår att utredningen ska fortsätta med ett utvidgat 
uppdrag. I jämförelsen mellan verkstäderna måste även totalbudgeten för 
kommunens maskinpark studeras. Det är kostnader för investeringar, drift, 
avskrivning och underhåll som måste jämföras. Idag är det svårt att göra 
detta eftersom dessa kostnader inte alltid redovisas.  
 
Finansutskottet enas om att en utredning om en samlad kommunöver-
gripande verkstadsverksamhet ska fortsätta. Kommunstyrelsekontoret får i 
uppdrag att ta fram riktlinjer för en fortsatt utredning. I kommande 
utredning ska Per Wahlbergs (m) motion beaktas.  
 
Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att uppdra åt kommunstyrelsekontoret att ta fram riktlinjer för ett nytt 
utredningsuppdrag; samt 
 
att Per Wahlbergs motion om ”Hur löser vi behovet av verkstad på bästa 
sätt för Sundsvall” ska innefattas i utredningsuppdraget. 
 
- - - - 
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§ 301 Dnr 249/03  042 

Utredning om effektivisering av de interna 
posthanteringen 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade den 16 juni 2003, § 111, om 17 
utredningsuppdrag som kommunstyrelsen och nämnderna ska genomföra 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 det interna posthanteringssystemet kan 
effektiviseras.  
 
Denna utredning har genomförts av Åsa Nilsson på uppdrag av 
fastighetskontoret. Av utredningssvaret framgår att kostnaden för 
kontorsservice som har hand om postverksamheten uppgår till ca 2 Mkr 
om året. En besparing om 50 000 kronor kan uppnås genom samordnad 
posthantering för de enheter som har egna postboxar/postnummer och 
frankeringsmaskiner. Utredaren föreslår också att kommunen intensifierar 
arbetet med elektronisk dokumenthantering. Andra förslag är att en 
gemensam postpolicy utarbetas och att tydlig information ges om olika 
portokostnader. 
 
Beslutsunderlag 
* Effektivisering av den interna posthanteringen, 2003-10-08. 
 
Överläggning 
Hans Wiberg avdelningschef vid fastighetskontoret föredrar ärendet och 
besvarar frågor. Postverket gjorde för några år sedan en studie om 
postsystemet inom kommunen och bedömde då att kommunen arbetar i 
rätt riktning. 
 
Åsa Möller (m) stödjer förslaget om en postpolicy. 
 
Kommundirektör Peter Gavelin informerar om att ekonomiavdelningen 
för närvarande utvecklar möjligheten för e-fakturering inom kommunens 
ekonomisystem.  
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Finansutskottet enas om att ta emot utredningen och att de förändringar 
som kan göras ska ske inom det ordinarie utvecklingsarbetet. Om en 
postpolicy utarbetas ska dess fastställande beslutas av 
kommundirektionen.  
 
Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att de förändringar som kan göras med den interna posthanteringen ska 
ske i det ordinarie utvecklingsarbetet. 
 
- - - - 
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§ 302 Dnr 249/03  042 

Utredning om en samlad skötsel av grönytor 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade den 16 juni 2003, § 111, om 17 
utredningsuppdrag som kommunstyrelsen och nämnderna ska genomföra 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 en samordning av fastighetskontorets 
och kultur- och fritidsförvaltningens ansvar för grönytor kan leda till 
kostnadsbesparingar.  
 
Fastighetskontoret överlämnar i skrivelse daterad den 14 oktober 2003 ett 
utredningssvar. Kontoret finner i sin utredning att en samordning inte 
leder till några besparingar. Detta för att förvaltningarna har ansvar för 
olika typer av grönytor som kräver olika skötselkunskaper. Vidare ser 
förvaltningarnas maskinparker olika ut. I syfte att minska kostnaderna för 
skötseln föreslår kontoret istället att diskussion förs om skötselnivån. 
 
Beslutsunderlag 
* Utredning om en samlad skötsel av grönytor, 2003-10-14. 
 
Överläggning 
Fastighetsdirektören och parkchefen informerar i ärendet. 
Fastighetsdirektören menar att en samordning av de grönytor som 
stadsbyggnadskontoret respektive fastighetskontoret ansvarar för skulle 
innebära en större vinst än en samordning mellan fastighetskontoret och 
kultur- och fritidsförvaltningen. Vad som skulle kunna samordnas mellan 
de två sistnämnda förvaltningarna är servicen av maskinparken. 
 
Finansutskottet enas om att ta emot utredningen och att använda den i 
kommande budgetprocess.    
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Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att överlämna ärendet till budgetberedningen. 
 
- - - - 
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§ 303 Dnr 249/03  042 

Utredning beträffande möjligheter och 
eventuella konsekvenser av en förändrad 
socialbidragshantering för ungdomar 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade den 16 juni 2003, § 111, om 17 
utredningsuppdrag som kommunstyrelsen och nämnderna ska genomföra 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 socialbidragshanteringen för ungdomar 
bör förändras och vilka konsekvenser det medför. Håkan Edholm på 
kommunstyrelsekontorets personalavdelning har gjort utredningen.  
 
I utredningen konstateras att socialbidragen i ökande utsträckning ges till 
allt yngre personer.   
 
Utredaren föreslår att socialbidragshandläggningen för ungdomar ska 
fortsätta bedrivas inom socialtjänsten. Utredaren föreslår också att 
socialtjänstens bidragsenhet och enheten för vård och behandling bör 
samverka mer för att ge psykosocialt stöd till ungdomar. Tidigare 
utredningar tyder på att ungdomar behöver mer stöd än ”bara pengar”. 
Djupare samverkan bör också ske med arbetsförmedlingen och de 
verksamheter kommunen bedriver för vuxna arbetslösa.  
 
Beslutsunderlag 
* Utredning beträffande möjligheter och eventuella konsekvenser av en 
förändrad socialbidragshantering för ungdomar, oktober 2003.  
 
Överläggning 
Utredaren föredrar ärendet. Han förklarar att kommunens kostnader för 
arbetslösa ungdomar kan komma att öka bl.a. beroende på att 
arbetsförmedlingen kommer minska resurserna till ungdomar som är i 
behov av arbetsträning. 
 
Åsa Möller (m) menar att vissa resurser bör läggas inom barn- och 
utbildningsnämnden för att lösa ungdomsarbetslösheten.  
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Finansutskottet enas om att ta emot rapporten och konstaterar att 
kommunen arbetar i rätt riktning med socialbidragshanteringen men att 
kommunen kan bli bättre på att samverka.    
 
Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att rapporten inte föranleder några andra åtgärder. 
 
- - - - 
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§ 304 Dnr 249/03  042 

Utredning om kommunal skötsel av enskilda 
vägar samt kommunala bidrag till sådana 
vägar 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade den 16 juni 2003, § 111, om 17 
utredningsuppdrag som kommunstyrelsen och nämnderna ska genomföra 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 uppdrag var att utreda vilka kommunala vägar som kan övergå till att 
vara enskilda vägar. I uppdraget ingick också att belysa ett enhetligt bidrag 
till alla enskilda vägar.   
 
Stadsbyggnadsdirektör Mats Westling har överlämnat ett utredningssvar. I 
utredningen konstateras att 3 Mkr kan sparas genom att upphöra med all 
bidragsgivning. 3,5 Mkr kan sparas genom att upphöra med skötseln på de 
vägar som inte är bidragsberättigade och som kommunen är väghållare 
för. Inför en eventuell fortsatt handläggning av frågan behövs ett tydligt 
principiellt politiskt ställningstagande. Därav bör framgå om kommunens 
egna skötselinstanser ska minska eller om de ekonomiska bidragen ska 
reduceras.  
 
Beslutsunderlag 
* Utredning om kommunal skötsel av enskilda vägar samt kommunala 
bidrag till sådana vägar. 
 
Överläggning 
Stadsbyggnadsdirektören föredrar ärendet och besvarar frågor.  
 
Stadsbyggnadsdirektören och kommundirektören konstaterar att beslutet 
om vilken ambitionsnivå kommunen ska ha på skötsel av enskilda vägar är 
ett politiskt beslut. Lars-Erik Nyberg (s) menar att alla partier bör stå 
bakom ett sådant beslut.  
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Finansutskottet enas om att uppdra åt stadsbyggnadskontoret att redovisa 
hur många vägar som får ett skötselbidrag på under 1 000 kronor.  
 
Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att uppdra åt stadsbyggnadskontoret att redovisa hur många vägar som får 
ett skötselbidrag på under 1 000 kronor; samt 
 
att därefter överlämnar ärendet till budgetberedningen.  
 
- - - - 
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§ 305 Dnr 249/03  042 

Utredning om ökade intäkter från 
fastighetsägare avseende gångbanehållning 
 
Bakgrund 
Inom detaljplanelagt område ansvarar varje fastighetsägare för att 
gångbanan utanför ägarens fastighet hålls ren och är halkfri. Inom vissa 
områden i Sundsvalls kommun säljer kommunen denna renhållningstjänst 
till fastighetsägarna. Kostnaden beräknas utifrån en taxa som 
kommunfullmäktige fastställde den 20 november 1995, § 118. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 16 juni 2003, § 111 att uppdra åt 
stadsbyggnadskontoret att utreda om kommunens intäkter för 
gångbanerenhållning inkl. snöröjning kan öka. Uppdraget var ett av de 17 
utredningsuppdrag som kommunfullmäktige uppdrog åt kommunstyrelsen 
och nämnderna. Av utredningsdirektiven framgår att utredningarna 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. Utredningarna bör också lyfta fram nya 
uppslag till kostnadsminskningar. 
 
Stadsbyggnadsdirektör Mats Westling har den 6 oktober 2003 överlämnat 
ett utredningssvar. Kommunens kostnader för att producera tjänsten till 
fastighetsägarna är idag högre än intäkterna. Kommunen kan uppnå ökade 
intäkter om 250 000 kronor om året genom att antingen höja priset för 
renhållning och halkbekämpning så att det motsvarar kommunens 
kostnader för tjänsten, eller, genom att kommunen upphör med att utföra 
tjänsten. Om kommunen upphör med tjänsten kvarstår kommunens ansvar 
för att tillse att fastighetsägarna håller rent framför sin fastighet.   
 
Beslutsunderlag 
* Utredning om ökade intäkter från fastighetsägare avseende 
gångbanerenhållning, 2003-10-06. 
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Överläggning 
Stadsbyggnadsdirektör Mats Westling föredrar ärendet och besvarar 
frågor.  
 
Finansutskottet anser att kommunens tillsynsansvar för 
gångbanerenhållningen talar för att tjänsten ska finnas kvar.  
 
Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att överlämna ärendet till budgetberedningen.   
 
- - - - 
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§ 306 Dnr 249/03  042 

Utredning om besparing genom minskad 
snöröjning av lågfrekventerade gång- och 
cykelvägar 
 
Bakgrund 
Kommunen har ansvaret för vinterväghållning på många av kommunens 
gång- och cykelvägar. Vinterväghållning omfattar snöröjning, 
snöbortforsling, halkbekämpning och sandupptagning. Tjänsten utförs av 
entreprenörer och fastighetskontorets personal.  
 
Kommunfullmäktige beslutade den 16 juni 2003, § 111, att uppdra åt 
stadsbyggnadskontoret att utreda konsekvenserna av minskad snöröjning 
motsvarande 200 tkr. på gång- och cykelvägar som inte används ofta. 
Uppdraget var ett av de 17 utredningsuppdrag som kommunstyrelsen och 
nämnderna ska genomföra i budgetprocessen 2004-2006. Av 
utredningsdirektiven framgår att utredningarna 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. 
 
Stadsbyggnadsdirektör Mats Westling har den 6 oktober överlämnat ett 
utredningssvar. Om kostnaderna för snöröjningen ska minska med 200 tkr. 
innebär det att en mil gång- och cykelväg inte ska snöröjas. Ett annat 
förslag som läggs fram i utredningen är att minska snöbortforslingen med 
200 tkr. Den totala kostnaden för bortforslingen var år 2002 1,7 Mkr.  
Konsekvenserna av minskad snöbortforsling blir bl.a. fler snöupplagor i 
centrum och plogvallar längs med vägarna.    
 
Beslutsunderlag 
* Utredning om besparing genom minskad snöröjning av lågfrekventerade 
gång- och cykelvägar, 2003-10-06 
 
Överläggning 
Stadsbyggnadsdirektör Mats Westling föredrar ärendet och besvarar 
frågor.  
 
Finansutskottet är enigt om att för det fall att beslut fattas att minska 
snöbortforslingen ska det ske under en försöksperiod. 
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Martin Johansson (s) undrar om stadsbyggnadskontoret kan vidta fler 
åtgärder för att minska kontorets kostnader.  
 
Stadsbyggnadsdirektören menar att snöröjningen är en stor kostnad för 
kontoret. Den kostnaden kan minska om man politiskt tar ställning till 
vilken ambitionsnivå snöröjningen ska ha. Två andra stora utgifter är 
energikostnaderna och kostnaderna för översvämningarna 2001/2002. 
 
Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att överlämna utredningens två förslag till budgetberedningen. 
 
- - - - 
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§ 307 Dnr 249/03  042 

Utredning om samlad måltidsorganisation 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade den 16 juni 2003, § 111, om 17 
utredningsuppdrag som kommunstyrelsen och nämnderna ska genomföra 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. 
 
Kommunstyrelsekontoret fick i uppdrag att utreda vilka effektiviseringar 
en samlad måltidsorganisation kan medföra.  
 
Ekonom Göran Dahlqvist vid ekonomiavdelning på kommunstyrelse-
kontoret har gjort utredningen. Utredningen kan i det här skedet inte ge 
några förslag till besparingar. Om måltidsorganisationen ska samordnas 
måste problemet med långa varmhållningstider lösas. Utredaren föreslår 
därför att utredningen ska fortsätta och att det då görs en inventering av 
serveringskökens utrustning och vilken bemanningsförändring som bör 
göras.  
  
Beslutsunderlag 
* Samlad måltidsorganisation, oktober 2003. 
 
Överläggning 
Utredaren Göran Dahlqvist föredrar ärendet och besvarar frågor.  
 
Finansutskottet enas om att kommunstyrelsekontoret ska uppdras att ta 
upp problemet med varmhållningstiderna i måltidspolicyn. Extern konsult 
ska vid behov anlitas.  
 
Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att uppdra åt kommunstyrelsekontoret att belysa problemet med 
varmhållningstider i måltidspolicyn och att därefter ta fram förslag till ny 
organisation.  
 
- - - - 
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§ 308 Dnr 249/03  042 

Utredning om samordning av 
löneadministrationen i Sundsvalls kommun 
 
Bakgrund 
Lönehanteringen i Sundsvalls kommun omfattar ca 8 700 månadsanställda 
och ca 1 800 timanställa och uppdragstagare. Lönesumman uppgår till ca  
1 780 Mkr per år. Ansvaret för löneutbetalningen har kommunstyrelsen 
men de löneadministrativa uppgifterna utförs på förvaltningarna. Idag 
arbetar sammanlagt 92 personer med löneadministration.  
 
Kommunfullmäktige uppdrog den 16 juni 2003, § 111, 
kommunstyrelsekontoret att utreda förutsättningarna för en samlad 
löneadministration. Uppdraget var ett av de 17 utredningsuppdrag som 
kommunstyrelsen och nämnderna ska genomföra 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. 
 
Thore Hallbäck, utredningsledare, och Ulla-Stina Damgren vid 
kommunstyrelsekontorets personalavdelning har genomfört utredningen. 
De finner att en mer centraliserad lönehantering ger effektiviseringar. 
Utredarna föreslår att lönehanteringen samordnas till en löneenhet/ 
löneservice. Bemanningen är då beräknad till ca 30 lönehandläggare 
inklusive supportfunktion. Därigenom kan kommunen uppnå en besparing 
om 5-7 Mkr per år.   
 
Beslutsunderlag 
* Samordning av löneadministrationen i Sundsvalls kommun – utredning 
avseende vilka effektiviseringar en samlad löneadministration inom 
kommunen kan ge, 2003-10-10. 
 
Överläggning 
Utvecklingssekreterare Ulla-Stina Damgren föredrar ärendet och besvarar 
frågor.  
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Finansutskottet enas om att remittera utredningen till förvaltningarna för 
att få deras synpunkter på utredningen. Finansutskottet finner också att det 
inte är lämpligt att förändra löneorganisationen innan det nya 
personalsystemet fungerar.  
 
Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att remittera utredningen till förvaltningarna.  
 
- - - - 
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§ 309 Dnr 232/02 289 

Samordning mellan Studentbostäder i 
Sundsvall AB och Mitthem AB 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige behandlade den 16 juni 2003, § 114, ärendet 
Fastighetsstrategi för Sundsvalls kommun. Kommunfullmäktige 
beslutade bl.a. att uppdra till Stadsbacken AB att senast den 1 
november 2003 föreslå en samordning med en konsekvensanalys av 
fastighetsförvaltning och administration i Mitthem AB och 
Studentbostäder i Sundsvall AB (StuBo).  
 
Stadsbacken AB har i en skrivelse den 6 oktober 2003 och som är ställd 
till kommunstyrelsen, redovisat det uppdrag som bolaget fick av 
kommunfullmäktige i juni 2003. 
 
I skrivelsen redovisas nuläget vid en samordning, ett förslag till 
samordning och konsekvenserna av förslaget. Stadsbacken AB föreslår 
att samordningen mellan Mitthem AB och StuBo sker genom att StuBo 
inordnas som helägt dotterbolag till Mitthem AB. Eftersom 
Stadsbacken AB anser att StuBo skall vara ett helägt dotterbolag till 
Mitthem AB föreslås även att kommunens ägarandel i StuBo bör 
överföras till Mitthem AB. Kommunen äger i dag 9 % av aktierna i 
StuBo. 
 
I skrivelsen anges att motiven för en samordning är främst ekonomiska 
och det sägs att StuBo:s ekonomi urholkats efterhand. Det påtalas 
vidare att det är viktigt att ta tillvara de mervärden som StuBo skapat 
med en bra boendeservice och uppfattningen att Sundsvall är en 
attraktiv studentstad ur boendesynpunkt. 
 
Stadsbacken AB säger i skrivelsen att bolaget avstår från att precisera 
kostnadsbesparingar i belopp, men anger att samordningen kommer att 
ge ett bättre resursutnyttjande.  
 

 
Ordförandes sign Sekreterares sign Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 



 Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsens finansutskott 2003-10-21 28 
 

 
 

Beslutsunderlag 
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-10-15 
* Stadsbacken AB:s skrivelse 2003-10-06 
* Kommunstyrelsekontorets rapport om ”Effekter av att samordna StuBo 
med Mitthem”, 2003-03-18, rev 2003-04-02 
* Studentbostäders skrivelse 2003-05-17 
* Studentkårens skrivelse 2003-04-15. 
 
Överläggning 
Lars Persson (fp) har ett tilläggsyrkande. Han yrkar att StuBo:s sittande 
styrelse i och med samgående med Mitthem ska entledigas. Åsa Möller 
(m) och Hans Brynielsson (kd) instämmer i yrkandet. 
 
Ewa Back (s) yrkar att StuBo:s styrelse ska sitta kvar. Habib Effati (v) 
instämmer i hennes yrkande. 
 
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på 
tilläggsyrkandet och finner att finansutskottet avslår detta. Lars-Erik 
Nyberg (s) avstod från att rösta.   
 
Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta  
 
att uppdra till Stadsbacken AB att inordna Studentbostäder i Sundsvall 
AB (StuBo) som dotterbolag till Mitthem AB från och med den 1 
januari 2004 i enlighet med skrivelse den 6 oktober 2003 från 
Stadsbacken AB; 
 
att sälja kommunens innehav av aktier i Studentbostäder i Sundsvall 
AB till Mitthem AB; och  
 
att överföringarna sker till bokförda värden. 
 
Reservationer 
Reservation mot beslutet anmäls av Lars Persson (fp), Åsa Möller (m) och 
Hans Brynielsson (kd). 
 
- - - - 
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§ 310 Dnr 409/03 619 

Skolplan för Sundsvalls kommun  
 
Bakgrund 
Skolplanen för Sundsvalls kommun fastställdes av kommunfullmäktige 
den 15 november 1999, § 195. Planen gäller för åren 2000-2003. 
 
Barn och utbildningsnämnden föreslog vid sitt sammanträde den 24 
september 2003, § 73, att skolplanens giltighetstid ska förlängas fram till 
den 30 juni 2004. Bakgrunden är dels att det pågår flera nationella 
utredningar om skolverksamheten vilket förväntas påverka skolans 
framtida utformning, dels att nämnden vill att förankringen av den nya 
skolplanen ska vara bredare.  
 
Beslutsunderlag 
* Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2003-09-24, § 73 med  
 barn- och utbildningskontorets skrivelse 2003-10-13. 
 
Överläggning 
Finansutskottet menar att skolplanen bör behandlas vid 
kommunfullmäktiges sammanträde i maj för att inte kollidera med 
förslaget till 2005 års budget som förhandlas i juni och föreslår 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktiges presidiekonferens besluta 
detta. 
 
Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta 
 
att nuvarande skolplan ska gälla fram till den 30 juni 2004. 
 
- - - - 
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§ 311 Dnr 249/03  042 

Utredning om samtliga externa hyreskontrakt 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade den 16 juni 2003, § 111, att nämnder ska 
redovisa samtliga externa hyreskontrakt. Fastighetskontoret uppdrogs att 
samordna svaren.  
 
Socialförvaltningen har i skrivelse den 16 oktober 2003 redovisat sina 
externa hyreskostnader.  
 
Beslutsunderlag 
* Inventering och förslag till förändringar av externa förhyrningar inom 
Socialtjänsten, 2003-10-16. 
 
Överläggning 
Fastighetsdirektör Christer Ersson föredrar ärendet.  
 
Finansutskottet enas om att avvakta med beslut till dess att 
fastighetsdirektören har redovisat samtliga nämnders externa 
hyreskontrakt.  
 
Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att fastighetsdirektören ska redovisa samtliga nämnders externa 
hyreskontrakt. 
 
- - - - 
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§ 312  
 
Information 
 
Vid dagens sammanträde lämnas information om tre frågor: 
 

�� Bilpool 
Fastighetsdirektör Christer Ersson informerar om kontorets 
förslag till kommunövergripande bilpool.  
 

�� VA-samverkan mellan Sundsvall och Timrå kommun 
Ewa Back informerar om VA-samverkan mellan Sundsvall och 
Timrå kommun.  
 

�� Redovisning av IP arenans finansiering 
 Åsa Möller begär att fastighetsdirektören vid kommun-

styrelsens sammanträde den 10 november ska redovisa hur IP 
arenan finansierats och hur EU:s strukturmedel använts. 

  
 Finansutskottet enas om att en muntlig redovisning ska göras. 
 
Det antecknas till protokollet att Lars Persson (fp) inte var närvarande när 
de två sista frågorna diskuterades. 
 
- - - -
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§ 313 Dnr  

Uppföljning av socialnämndens verksamhet 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade den 15 september 2003 att anta ett uttalande 
med några utgångspunkter för att förbättra kommunens ekonomi. Bland 
annat innehöll uttalandet att nämnder och förvaltningar som signalerar 
svårighet att hålla budgeten ska följas upp av kommunstyrelsekontoret 
som ska ge fortlöpande information till finansutskottet. 
 
Socialnämnden har i sina delårsbokslut under 2003 gjort prognoser som 
pekar mot ett underskott för året. Med anledning av kommunstyrelsens 
uppdrag i uttalandet ovan har kommunstyrelsekontorets ekonomiavdelning 
haft kontakter med socialtjänstens ekonomienhet. Uppföljningen av 
socialnämndens verksamhet redovisas i skrivelse från 
ekonomiavdelningen.  
 
Beslutsunderlag 
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-10-21 med PM daterat  
2003-10-20. 
 
Överläggning 
Socialdirektör Sten-Olov Altin föredrar ärendet och besvarar frågor.  
 
Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att lägga redovisningen till handlingarna. 
 
- - - - 
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