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§ 24 Justering 
 
Att jämte ordföranden Ewa Back justera protokollet utses Habib Effati 
med Åsa Möller som ersättare.  
 
- - - - 
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Dnr 80/04  050 

§ 25 Upphandling av IT-utrustning inklusive 
tjänster 
 
Bakgrund 
Nuvarande ramavtal för IT-utrustning och tjänster gick ut den 31 
december 2003. Nytt underlag för ramavtal har därför tagits fram av en 
grupp bestående av personal från IT-enheten och upphandlingsenheten vid 
kommunstyrelsekontoret. Underlaget har föredragits i IT-rådet.  
 
Kommunens kostnader för IT-utrustning inklusive tjänster uppgick år 
2002 till ca 25 miljoner kronor. Årskostnad med de nya avtalen beräknas 
bli 3 miljoner kronor lägre och kontraktvärdet för den femåriga 
avtalsperioden uppskattas således till ca 110 miljoner kronor. 
 
74 stycken leverantörer har erhållit förfrågningsunderlaget för anbud. Vid 
anbudstidens utgång hade 24 stycken leverantörer inkommit med anbud.  
Anbuden har bedömts utifrån principen om det ekonomiskt mest 
fördelaktiga med hänsyn till pris, förmågan att möta upp mot 
kravspecifikation i delarna avseende beställningsrutin, logistik- och 
inventarierutin samt garantiservice. Anbuden har också bedömts utifrån 
kompetensområden avseende konsulttjänster, verksamhetsutveckling och 
strategi, projektledning, systemutveckling samt systemförvaltning, 
datordrift, teknik och miljö. 
 
Beslutsunderlag 
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-01-22 
 
Överläggning 
IT-chefen och upphandlaren föredrar ärendet. De förklarar att 
årskostnaden beräknas bli lägre i kommande avtal genom att utrustningen 
köps direkt av leverantören.  
 
Ledamöterna ställer frågor om produktutbudet i avtalsförslaget, vilka som 
har ingått i upphandlingsgruppen och hur sekretessbelagd information 
kommer att gallras från datorerna. Frågorna besvaras av de föredragande.  
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Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att uppdra åt upphandlingsenheten att teckna ramavtal med Dell AB 
(hårdvaruprodukter och tjänster) och Yrkesmästaren YM i Norr AB 
(tjänster) som huvudleverantör samt med K2 IT Solutions AB (hårdvaru-
produkter och tjänster) som kompletterande leverantör. 
 
Ramavtalet gäller för perioden 2004-02-16 - 2008-02-15 med förläng-
ningsklausul på ett (1) år t.o.m. 2009-02-15. 
 
- - - - 
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Dnr 402/03  295 

§ 26 Uppföljning av utredning om förtätning av 
lokaler i kommunhuset 
 
Bakgrund 
Den 7 oktober 2003, § 274, redovisade fastighetskontoret för finans-
utskottet ett förslag på hur fler arbetsplatser kan inrymmas på plan 5 i 
kommunhuset. 
 
Redovisningen var ett svar på utredningsuppdraget om hur kommunhusets 
lokaler kan förtätas och användas mer effektivt, vilket kommun-
fullmäktige uppdragit fastighetskontoret att utföra (KF den 16 juni 2003, § 
111). 
 
Finansutskottet beslutade vid sitt sammanträde den 7 oktober 2003 att 
fastighetskontoret ska fortsätta utredningen om förtätning av 
kommunhusets lokaler samt att förtätningen ska studeras utifrån ett 
funktionellt perspektiv och ett medborgarperspektiv, samt att utredningen 
ska ge förslag på inhyrda lokaler som kommunen kan lämna och på 
kommunala lokaler som kan lämnas. Finansutskottet beslutade också att 
utskottet genom delförslag ska få information om den fortsatta 
utredningen. 
 
Beslutsunderlag 
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-01-22 
* Sundsvalls kommunhus effektivare lokaler – idéskiss till ett effektivare 
utnyttjande av kontorslokaler. Oktober 2003 
 
Överläggning 
Utredaren vid fastighetskontoret informerar om att man har gått ut med en 
svarsenkät till nämndsordföranden, förvaltningscheferna och oppositions-
råden för att utröna vilken typ av verksamhet som de anser bör finnas i ett 
kommunhus och hur de uppfattar fastighetskontorets förslag till förtätning. 
Svaren visar att förvaltningar, staber och politisk ledning bör finnas i 
kommunhuset. När det gäller förtätningen är man generellt sett positiv till 
storrum, men det är viktigt att det skapa utrymme för mötesplatser.  
 
Idag finns det ca 500 arbetsplatser i kommunhuset. Finansutskottet anser 
att det är viktigt att kommunhuset utnyttjas och att antalet externt hyrda 
lokaler minskas. Därför ska i första hand inhyrda lokaler lämnas och i 
andra hand ska, under förutsättning att det är ekonomiskt försvarbart, 
kommunala lokaler lämnas.    
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Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att uttala att kommunhuset ska utnyttjas och att det bör ske i första hand 
genom att inhyrda lokaler lämnas och i andra hand genom att kommunala 
lokaler lämnas om dessa går att sälja eller använda för annat.  
 
- - - - 
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§ 27 Ekonomiskt utfall för socialnämnden 
 
Bakgrund 
Fyra gånger om året ska socialnämnden ge en sammanställd rapport om 
nämndens ekonomiska utfall.  
 
Förra gången socialnämnden lämnade sin rapport var vid finansutskottets 
sammanträde den 2 december 2003.  
  
Socialnämndens preliminära bokslut för 2003 tyder på ett underskott om 
37,7 Mkr. Per verksamhetsområde fördelar sig underskottet enligt 
följande: 
 
Administration    3,1 Mkr 
Omsorg om funktionshindrade 11,1 Mkr 
Individ- och familjeomsorg 21,7 Mkr 
Äldreomsorg    0,8 Mkr 
Socialpsykiatri    0,4 Mkr 
Övrigt    1,3 Mkr 
 
Överläggning 
Socialdirektören upplyser om att i posten administration ingår även 
ersättning till sjuksköterskor. När det gäller verksamheten individ- och 
familjeomsorg har den varit felbudgeterad, därav underskottet. 
Socialdirektören förklarar att i jämförelse med andra kommuner är 
kommunens kostnader för institutionsvård inte hög.  
 
Socialdirektören går också igenom de åtgärder nämnden har vidtagit för 
att få verksamheten i balans, däribland nämns att omkring 100 
medarbetare har sagts upp och två äldreboenden kommer att avvecklas.  
Socialnämnden kommer också om två veckor att inleda en verksamhets-
studie över omsorgen för funktionshindrade.  
 
Finansutskottet uttalar att de är medvetna om de tunga åtgärder nämnden 
har vidtagit och att arbetet verkar gå i rätt riktning.   
 
Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att notera informationen. 
 
- - - - 
 

 
Ordförandes sign Sekreterares sign Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 



 Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsens finansutskott 2004-02-03 9 
 

 
 

Dnr 35/04  111 

§ 28 Anslag för genomförande av val till 
Europaparlamentet 2004 
 
Bakgrund 
Valnämnden har i skrivelse den 22 januari 2004 hemställt om en ökad 
budgetram på 1.415 Tkr för att kunna genomföra Europaparlamentsvalet. 
 
Kommunstyrelsekontoret konstaterar att i budgetramarna för 2004 ingår 
inget anslag för att genomföra valet till Europaparlamentet. Finansiering 
av nya anslag bör behandlas i samband med kompletteringsbudgeten för 
2004 under rubriken nya ärenden. 
 
Beslutsunderlag 
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-01-26 
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-01-22 
 
Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att bevilja anslag till valnämnden för genomförande av val till Europa-
parlamentet 2004, men att beloppet får fastställas vid behandlingen i 
kompletteringsbudgeten; och 
 
att finansiering av anslaget behandlas i samband med kompletterings-
budget 2004, nya ärenden. 
 
- - - - 
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Dnr 19/04  041 

§ 29 Partiernas förslag till direktiv för års-
budget 2005 med plan för 2006–2007 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen ska upprätta förslag till årsbudget 2005 med plan för 
ekonomin 2006—2007. Förslaget ska grundas på förslag som respektive 
nämnd eller helägt bolag lämnar för sin verksamhet till kommunstyrelsen. 
 
Enligt tidplanen för planeringsprocessen fastställer kommunstyrelsen den 
9 februari 2004 budgetdirektiven till nämnder/förvaltningar. 
 
Nämndernas förslag utarbetas sedan inom de resursramar som presenteras 
i kommunstyrelsens direktiv och utformas i enlighet med de tekniska an-
visningar som kommunstyrelsekontoret föreskriver. 
 
Överläggning 
Vid ärendets behandling i finansutskottet den 3 februari 2004 utdelas dels 
majoritetens förslag till direktiv (s + v) dels oppositionens förslag till 
direktiv (fp + m + kd).    
 
Ekonomen upplyser om att Reinhold Hellgren (c) återkommer till 
kommunstyrelsen med centerpartiets förslag.  
 
Information ges också om att ett förtydligande avseende tidplanen för 
planeringsprocessen kommer att göras i majoritetens förslag innan 
handlingarna skickas till kommunstyrelsen.  
 
Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att till kommunstyrelsen överlämna dels majoritetens förslag till 
kommunstyrelsens direktiv för årsbudget 2005 med plan för 2006-2007 
och dels förslaget från folkpartiet, moderaterna och kristdemokraterna. 
 
- - - - 
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Dnr 33/04  042 

§ 30 Införande av delårsrapporter per tertial 
 
Bakgrund 
Under november 2003 initierades denna fråga av Stadsbacken. Det 
fanns ett starkt önskemål från bolagssfären att gå över till tertial-
rapportering (var 4:e månad) istället för kvartalsrapportering (var 3:e 
månad). 
 
Syftet med denna förändring är att förenkla för alla inblandade. Vid 
kvartalsrapportering inträffar det andra kvartalets slut under semester-
perioden vilket upplevs som betungande av många. Flera tycker också 
att den första kvartalsrapporteringen inträffar för nära inpå behandlingen 
av årsredovisningen. 
 
Beslutsunderlag 
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-01-27 
 
Överläggning 
Stadsjuristen informerar om att den första delårsrapporten per den 30 april 
2004 som ska behandlas av kommunfullmäktige i juni av tidsskäl 
eventuellt inte hinner behandlas av finansutskottet den 18 maj 2004. Han 
förklarar att en möjlig lösning är att rapporten behandlas direkt av 
kommunstyrelsen den 7 juni 2004.  
 
Ekonomidirektören informerar om att ekonomiavdelningen ser över 
rutinerna för arbetet med delårsrapporterna för att om möjligt förkorta 
tiden att färdigställa dessa.  
 
Finansutskottet enas om att i det fall rapporten inte är färdigställd till 
sammanträdet den 18 maj kan den gå direkt till kommunstyrelsen. 
 
Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta 
 
att fr.o.m. 2004 införa delårsrapporter per tertial för kommunen och 
kommunkoncernen; och 
 
att delårsrapporterna ska behandlas av kommunfullmäktige i juni respek-
tive oktober; samt 
 
att kommunstyrelsen får i uppdrag att föreslå erforderliga ändringar i 
ekonomistyrningsreglementet. 
 
- - - - 
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Dnr 34/04  002 

§ 31 Attestanter och ersättare 2004 inom 
kommunstyrelsen 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsekontoret har sammanställt aktuella förteckningar över 
attestanter och ersättare inom kommunstyrelsens verksamheter och 
ansvarsområden för kalenderåret 2004. 
 
Beslutsunderlag 
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-01-23 med bilagorna 1-4 
 
Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att fastställa bifogade attestantförteckningar för år 2004; och 
 
att delegera till kommundirektören att besluta om löpande ändringar under 
året. 
 
- - - - 
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Dnr 484/03  021 

§ 32 Överenskommelse om lön och allmänna 
anställningsvillkor för personlig assistent och 
anhörigvårdare – PAN 03 
 
Bakgrund 
Svenska Kommunförbundet och Svenska Kommunalarbetareförbundet har 
den 21 oktober 2003 träffat överenskommelse om lön och anställnings-
villkor för personlig assistent och anhörigvårdare – PAN 03. Överens-
kommelsen gäller fr.o.m. 2003-04-01 och tills vidare. Uppsägning kan ske 
tidigast per den 31 mars 2005. 
 
PAN 03 gäller för personlig assistent som anställs på anmodan av enskild 
funktionshindrad, enligt gällande sociallagstiftning, och saknar omvård-
nadskompetens eller inte ställer sig till förfogande för andra arbetsupp-
gifter samt för anhörigvårdare. 
 
Beslutsunderlag 
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-01-15 
* Svenska Kommunförbundets cirkulär 2003:102 
* Förhandlingsprotokoll PAN 03, 2003-10-21 med bilagorna 1-3a samt 
Svenska Kommunförbundets kommentar till överenskommelse om 
personlig assistent och anhörigvårdare – PAN 03 
 
Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att i anledning av centralt träffad överenskommelse den 21 oktober 2003 
med Svenska Kommunalarbetareförbundet för tillämpning i kommunen 
fr.o.m 2003-04-01 anta bestämmelserna enligt PAN 03; samt 
 
att efter framställning från Svenska Kommunalarbetareförbundet teckna 
lokalt kollektivavtal – PAN 03 – i enlighet med det centrala förhandlings-
protokollet. 
 
- - - - 
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Dnr 42/03  106 

§ 33 VA-samverkan mellan Sundsvalls 
kommun och Timrå kommun 
 
Bakgrund 
Sundsvalls och Timrå kommuner har under en längre tid på olika nivåer 
diskuterat förutsättningar och former för en utökad samverkan inom VA-
området (vatten- och avloppsområdet). Denna samverkan syftar även till 
att skapa möjligheter till vidareutveckling mot vidgat regionalt samarbete, 
något som på ett bättre sätt skulle kunna tillvarata regionens samlade 
resurser. 
 
På uppdrag av de båda kommunerna har Stadsbacken AB och kommun-
ledningskontoret i Timrå studerat möjligheterna till en dylik utökad VA-
samverkan samt arbetat fram förslag på utformningen av en sådan sam-
verkan mellan kommunerna. Förslaget har redovisats i en promemoria 
daterad 2004-01-09. 
 
Kommunstyrelsekontoret ser klara fördelar med ett vidgat samarbete inom 
va-området och anser att den föreslagna modellen av bolagiserad 
samverkan bör genomföras.   
 
Beslutsunderlag 
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-01-23 
* Stadsbacken AB:s skrivelse 2004-01-09 
* PM med förslag till VA-samverkan mellan Sundsvalls och Timrå 
kommuner med bilagor 
 
Överläggning 
Stadsbackens vd informerar om att Sundsvall Vatten AB önskar se över 
namnfrågan under hösten.  
 
Lars Persson (fp) upplyser om att folkpartiet inte har tagit ställning i 
frågan utan kommer att göra detta inför ärendets handläggning i 
kommunstyrelsen. 
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Beslut 
Under förutsättning att kommunfullmäktige i Timrå kommun fattar 
motsvarande beslut, föreslås kommunstyrelsen föreslå kommunfull-
mäktige besluta  
 
att godkänna det av Stadsbacken AB och kommunledningskontoret i 
Timrå förordade förslaget till va-samverkan mellan Sundsvalls och Timrå 
kommuner som detta redovisats i ”PM med förslag till VA-samverkan 
mellan Sundsvalls och Timrå kommuner” daterat 2004-01-09; och 
 
att uppmana Stadsbacken AB att vidtaga på Sundsvalls kommun an-
kommande åtgärder för genomförande av samverkansförslaget; samt 
 
att medge att Sundsvall Vatten AB, med 80-procentigt delägarskap för 
Sundsvall Vatten AB:s del, tillsammans med Timråvatten AB får bilda ett 
aktiebolag för va-samverkan. 
 
- - - - 
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Dnr 28/04  425 

§ 34 Uppdrag om åtgärder avseende bl.a. buller 
och framkomlighet för området runt Korsta 
 
Bakgrund 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 31 mars 2003, § 77, be-
handlades ärendet om utbyggnad och modernisering av befintligt av-
fallsbaserat kraftvärmeverk i Korsta. Fullmäktiges beslut omfattade fem 
att-satser. I en av dessa beslutades 
 
att uppdra till stadsbyggnadsnämnden, i samråd med miljönämnden, att 
i enlighet med förslagen i detaljplanen projektera och föreslå åtgärder 
avseende bl.a. buller och framkomlighet för området runt Korsta. I 
detta arbete skall de närboende beredas möjlighet att vara aktivt del-
aktiga i att finna trafiklösningar.  
 
Uppdraget skulle enligt vad som sades i beslutet återredovisas till 
kommunfullmäktige före 2003 års slut. 
 
Utbyggnaden av kraftvärmeverket i Korsta är i dag föremål för två olika 
prövningar, dels av miljödomstolen i Östersund och dels av regeringen. 
 
Vid planering av kommunfullmäktiges kommande sammanträden har 
cheferna för stadsbyggnadskontoret respektive miljökontoret framfört 
att de vill avvakta miljödomstolens respektive regeringens beslut innan 
uppdraget återredovisas för kommunfullmäktige. 
 
Kommunstyrelsekontoret delar förvaltningschefernas bedömning. Åter-
redovisningen bör därför göras först sedan miljödomstolens respektive 
regeringens beslut är tillgängliga. Uppdraget bör alltså fortsätta, men 
det bör även utvidgas till att omfatta en redovisning av dessa två beslut 
och förslag till åtgärder som kan föranledas av besluten rörande de 
frågor som kommunfullmäktige avsåg i sitt beslut i mars 2003. 
 
Beslutsunderlag 
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-01-22 
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Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta 
 
att ge stadsbyggnadsnämnden ett fortsatt uppdrag att i samråd med miljö-
nämnden arbeta vidare med att i enlighet med förslagen i detaljplanen för 
utbyggnad av Korstaverket – samt med beaktande av kommande beslut av 
dels regeringen avseende detaljplanen och dels miljödomstolen avseende 
miljötillstånd för utbyggnad av kraftvärmeverket – projektera och föreslå 
åtgärder avseende bl.a. buller och framkomlighet för området runt Korsta 
och att i detta arbete skall de närboende beredas möjlighet att vara aktivt 
delaktiga i att finna trafiklösningar; samt 
 
att återredovisning av det fortsatta och utvidgade uppdraget skall ske till 
kommunfullmäktige snarast möjligt under år 2004. 
 
- - - - 
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Dnr 29/04  002 

§ 35 Ombud för kommunen enligt rättegångs-
balken under år 2004–2006 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen brukar för varje kalenderår besluta om ombud för 
kommunen enligt rättegångsbalken. Kommunstyrelsekontoret föreslår att 
beslutet omfattar resterande delen av mandatperioden, dvs. för åren 2004-
2006. 
 
Beslutsunderlag 
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-01-22 
 
Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att för år 2004-2006 förordna stadsjuristen Åke Svensson och kommun-
juristerna Arne Mattisson och Gunwor Swenning, var för sig, att vara 
ombud för Sundsvalls kommun inom kommunstyrelsens förvaltnings-
område med behörighet som anges i rättegångsbalken 12 kap 14 §, varvid 
utdrag av detta protokoll skall tjäna som fullmakt; samt 
 
att förordnandet omfattar rätt för ombudet att på kommunstyrelsens 
vägnar uppbära, mottaga och kvittera kommunstyrelsen tillkommande 
medel och handlingar, att förordna annan i sitt ställe samt att eljest vid alla 
tillfällen bevaka kommunens rätt inom kommunstyrelsens förvaltnings-
område. 
 
- - - - 
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Dnr 430/03  100 

§ 36 Remissvar utjämningskomitténs be-
tänkande ”Gemensamt finansierad utjämning i 
kommunsektorn” (SOU 2003:88) 
 
Bakgrund 
Utjämningskommitténs betänkande ”Gemensamt finansierad utjämning 
i kommunsektorn” (SOU 2003:88) har skickats ut på remiss till samtliga 
kommuner.  
 
Kommunstyrelsekontoret har upprättat ett yttrande som baseras på 
Skogslänsgruppens yttrande. 
 
Beslutsunderlag 
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-01-26 med bilaga 
* Förslag till remissvar 2004-01-26 med bilaga  
* Sammanfattning av SOU 2003:88 
 
Överläggning 
Åsa Möller (m) för fram att särskilda yttranden och reservationer i externa 
utredningar bör tillfogas utskicket inför sammanträdena eller i vart fall bör 
det påtalas att det finns yttranden och reservationer.  
 
Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att anta upprättat förslag till remissvar som sitt eget. 
 
- - - - 
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Dnr 474/03  007 

§ 37 Yttrande över revisionsrapport avseende 
granskning av policydokument 
 
Bakgrund 
KPMG har på kommunrevisionens uppdrag genomfört en kartläggning av 
vilka policydokument som finns samt gjort en bedömning av hur styr-
ningen via dokumenten fungerar. De har redovisat sina iakttagelser och 
synpunkter med anledningen av sin granskning i dokumentet ”Granskning 
av policydokument, dat 2003-11-13”. 
 
Kommunstyrelsekontoret har upprättat ett förslag till yttrande över 
rapporten. I yttrandet föreslås att finansutskottet under 2004 ska klargöra 
styrdokumentens roll i kommunövergripande styrning och ledning. 
 
Beslutsunderlag 
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-01-21 
* Yttrande 2004-01-19 till kommunrevisionen 
* KPMG:s revisionsrapport om ”Granskning av policydokument”, daterad 
2003-11-13 
 
Överläggning 
Ewa Back (s) för fram att utskottet under våren eller hösten 2004 bör 
anordna en temadiskussion kring detta ämne.  
 
Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att anta yttrandet; och 
 
att uppdra till finansutskottet att under 2004 klargöra styrdokumentens 
roll i kommunövergripande styrning och ledning. 
 
- - - - 
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Dnr 514/03  100 

§ 38 Yttrande över finansdepartementets 
promemoria om samtjänst vid medborgar-
kontor 
 
Bakgrund 
Finansdepartementet har översänt promemoria om förslag till lag om 
samtjänst vid medborgarkontor till Sundsvalls kommun för yttrande.  
 
Kommunstyrelsekontoret har berett ärendet och upprättat ett förslag till 
yttrande.  
 
Kommunstyrelsekontoret bedömer att försökslagstiftningen med samtjänst 
vid medborgarkontor inte kommer leda till ökade kostnader för 
kommunen.  
 
Yttrandet tar upp att det förslag till komplettering av gällande lagar 
stämmer överens med uppfattning om förändring som Sundsvalls 
kommun, men även lokala företrädare för Försäkringskassan och 
Skattemyndigheten efterlyste i projektet med medborgarkontor i 
Sundsvall.  
 
Beslutsunderlag 
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-01-20 
* Yttrande 2004-01-20 till regeringskansliet med ”Samtjänst vid 
medborgarkontor” 
 
Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att anta yttrandet som sitt. 
 
- - - - 
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Dnr 449/03  100 

§ 39 Yttrande över rapporten (Ds 2000:50) 
Ordningsvakter och väktare 
 
Bakgrund 
Justitiedepartementet har berett Sundsvalls kommun tillfälle att senast den 
13 februari 2004 avge yttrande över rubricerad rapport. 
 
Förslag till yttrande har upprättats av kommunstyrelsekontoret i samråd 
med Sundsvalls kommuns Parkerings AB och stadsbyggnadskontoret. 
 
I rapporten diskuteras främst ett antal frågor rörande ordningsvakter och 
väktare. De frågor som tas upp rör bl.a. länsstyrelsernas auktorisation av 
bevakningsföretagen och direktåtkomst till vissa register, att entrévärds-
verksamhet skall omfattas av auktorisation samt omfattningen av riks-
polisstyrelsens förordnande av ordningsvakter.  
 
Däremot tar rapporten också upp vissa smärre förändringar i lagen om 
kommunal parkeringsövervakning. Förslaget innebär att kommunerna får 
förordna lämpliga personer till parkeringsvakter oavsett var de är an-
ställda. Dessutom föreslås att bestämmelsen om skyldigheten att i beslut 
om kommunal parkeringsövervakning ange minsta antalet parkerings-
vakter tas bort. 
 
Förslaget om att ta bort kommunernas skyldighet att i dess beslut om 
kommunal parkeringsövervakning ange minsta antalet parkeringsvakter 
tillstyrkes. 
 
Även förslaget om att kommunerna, till förekommande av konkurrens-
begränsning, skall ha rätt förordna lämpliga parkeringsvakter oberoende 
av var de är anställda tillstyrkes. 
 
Beslutsunderlag 
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-01-16 
* Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2004-01-08 
* Parkera:s skrivelse 2004-01-08 
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Överläggning 
Lars Persson (fp) anser att vad som i förslaget sägs om  entrévärds-
verksamhet är av kommunalt intresse. De avsnitten bör därför behandlas i 
kommunens svar och det bör uttalas att kommunen tillstyrker förslaget i 
den delen.  
 
Finansutskottet enas om att beslutsmaterialet ska skrivas om till ett 
formellt yttrande samt att yttrandet ska utvidgas till att omfatta Lars 
Perssons synpunkter.  
 
Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att ge kommunstyrelsekontoret i uppdrag att till kommunstyrelsen 
omarbeta skrivelsen till ett separat yttrande ställt till justitiedepartementet 
och med de synpunkter som har framförts. 
 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att som remissvar på rapporten ”Ordningsvakter och väktare” avge 
kommunstyrelsekontorets omarbetade förslag. 
 
- - - - 
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§ 40 Exempel på utredningar vid 
kommunstyrelsekontoret 
 
Bakgrund 
Vid finansutskottets förra möte den 20 januari, i samband med 
behandlingen av utredningsdirektiv avseende parkeringsverksamheten, 
§ 22, diskuterades kommunstyrelsekontorets kostnader för utredningar.  
 
Som ett förtydligande till diskussionen har kommundirektören gjort en 
sammanställning över de utredningar som kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen eller finansutskottet har beställt och kostnaderna för 
dessa.  
 
Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna.  
 
- - - - 
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§ 41 Deltagande i kurser och konferenser 
 

Bakgrund 
Ledamöter som för utskottets räkning deltar i kurser och konferenser m m 
ska anmäla detta till utskottet. Rapport från deltagandet ges vid 
nästkommande sammanträde. 
 
Åsa Möller (m) anmäler att hon den 2 februari 2004 deltog i ett rådslag om 
ansvarskommitténs arbete.  
 
Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att notera informationen. 
 
- - - -
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För kännedom 
 
SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDETS CIRKULÄR: 
 
��2004:4  Traktamentsbelopp 2004 
��2004:6  Pensionsnämndens beslut angående förändring av 

pensionsbehållning och utbetalda pensionsbelopp enligt PFA 
98 respektive PFA 01 

 
- - - - 
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