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Tid Kl  14.00-16.45 

Plats Kommunhuset, rum 538 A 
Beslutande s Ewa Back  ordförande                §§ 176-180 samt 192
 s Lars-Erik Nyberg  ordförande                §§ 181-191 samt 193
 s Bodil Hansson  tjänstgörande ersättare 
 v Habib Effati   
 m Åsa Möller                                                        ej § 190
 fp Lars Persson   

 kd Hans Brynielsson   
 c Mats Mehlin tjänstgörande ersättare                     § 190
Närvarande ersättare c Mats Mehlin  
   
Övriga Peter Gavelin kommundirektör 
 Åke Svensson stadsjurist 
 Helena Sjöholm kommunsekreterare 
 Eric Carlsson ekonomidirektör 
 Göran Dahlqvist ekonom                                    §§ 176-177
 Jörn Forsell konsult från Care Catering  

Consultants Group AB            §§ 176-177
 Leif Rönnmark ekonom                                      § 178 
 Hans Stark konsult frånÖhrlings Pricewater- 

housecoopers                              § 178 
 Rolf Bergbom personalchef                               § 180 
 Leif Nilsson representant för arbetsgivar- 

delegationen                                § 180 
 Kjell Svensson upphandlingschef                        § 181 
 Tommy Forssberg räddningstjänsten                        § 182 

 

Protokollet omfattar §§ 176 -- 193 
 
Justeras 
 
 
Ewa Back   Lars-Erik Nyberg  
Ordförande    Ordförande 
§§ 176-180 samt 192  §§ 181-191 samt 193  
 
 
 
Habib Effatti   Helena Sjöholm  
Justerare   Sekreterare 
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§ 176 Justering 
 
Att jämte ordförandena Ewa Back och Lars-Erik Nyberg justera dagens 
protokoll utses Habib Effati. 
 
– – – –  
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Dnr 249/03  042 
 

§ 177 Information om måltidsorganisationen 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att remittera utredningen till barn- och utbildningsförvaltningen, 

socialförvaltningen, fastighetskontoret och miljökontoret.. 
 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige uppdrog den 16 juni 2003 kommunstyrelsen att 
utreda vilka effektiviseringar en samlad måltidsorganisation kan ge. 
Utredningen ska också inventera serveringskökens utrustningsbehov 
och bemanningsförändring, samt belysa varmhållningsproblemet i 
måltidspolicyn och ta fram förslag till ny organisation. Idag har 
fastighetsnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden 
ett delat ansvar för måltidsorganisationen.  
 
Utredningen har bedrivits av Sundsvalls kommun i samråd med Care 
Catering Consultants Group AB.  
 
Utredarna föreslår att Sundsvalls kök och skolornas mottagningskök 
ska gå samman i en gemensam organisation. Dock ska måltids-
organisationen för förskolorna och vissa äldreboenden bibehållas. 
Utredarna föreslår också att produktionsmetoden ska ändras till 
cookchill, att menyval ska införas och att ytterligare resurser ska läggas 
på utbildning av personal. 

Överläggning  
Ledamöterna ställer frågor om cookchill metoden, kostnaderna för 
mattransporter, besparingar på personalsidan och innebörden av 
menyval.   

Beslutsunderlag 
• Konsulttjänst för utredning om måltidsorganisation för 

Sundsvalls kommun, 2004-06-05 
 

– – – – 
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Dnr 249/03  042 
 

§ 178 Utredning om verkstadsverksamheten 

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta 
 
att kommunens verkstad i första hand ska utnyttjas vid 

förvaltningarnas/bolagens behov av verkstadstjänster, 
 

att upphandling av tjänster inom reparation och service ska 
samordnas så att samtliga förvaltningars/bolags behov av dessa 
tjänster utgör underlag för upphandlingen, samt 
 

att vid anskaffande av fordon och maskiner ska alltid kalkyler 
upprättas som möjliggör jämförelse mellan alternativa 
finansieringsformer. 

 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade den 16 juni 2003, § 111, om ett antal 
utredningsuppdrag i budgetprocessen 2004-2006. Fastighetsnämnden 
uppdrogs att utreda om samlad verkstadsverksamhet kan ge några 
kostnadsminskningar. Till utredningsuppdraget kopplades en motion 
till kommunfullmäktige från Per Wahlberg (m) ”Hur löser vi behovet 
av verkstad på bästa sätt för Sundsvall”. 
 
Fastighetskontorets utredning utmynnade i ett antal frågor samt 
förslaget att en oberoende utredare tillsätts för att utreda det komplexa 
område där verkstadskostnaden endast är en mindre beståndsdel av 
kommunens totala kostnad. 
 
Vid finansutskottets sammanträde den 7 oktober 2003 fick kommun-
styrelsekontoret i uppdrag att utarbeta utredningsdirektiv för en 
fördjupad utredning av verkstadsverksamheten. Finansutskottet 
beslutade den 2 december 2003 att godkänna kommunstyrelsekontorets 
förslag till direktiv för utredning av verkstadsverksamhet. 
 
Utredningen genomfördes under våren 2004 av Hans Stark vid Komrev 
i Sundsvall. En konsultrapport överlämnades till kommunen. 
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Utredningen lämnar ett antal förslag på åtgärder till kommunen för att 
minska kostnaderna. Förslagen kan sammanfattas på följande sätt: 

• Minska antalet leverantörer av servicearbeten genom att 
informera om vilka ramavtal som finns på området och styr 
förvaltningarna till ramavtalsleverantörer i högre grad. 

• I samband med upphandlingar av tjänster inom området 
reparation och service bör samtliga förvaltningars behov av 
dessa tjänster utgöra underlag för upphandlingen. 

• Genom ökad kontroll av vilka kostnader som debiteras för 
service utöver vad som ingår i leasingavtalet bör kostnaden för 
service och reparationer kunna minskas. 

• En ökad samordning av intern och extern verkstadsverksamhet 
där fastighetskontoret får samordningsfunktion för kommunens 
samlade behov av service och verkstadsarbeten. 

• Utveckla rutiner och ställ högre krav på kalkyler avseende de 
investeringar som genomförs. 

• Säkerställ att alla inköp av personbilar som görs i kommunen 
finansieras genom leasing i det fall inte kalkyler visar att det blir 
dyrare än direkt köp 

 
Kommunstyrelsekontoret har därefter gjort en översiktlig inventering 
av verkstadsverksamheten inom kommunkoncernen.  

Överläggning  
Utredaren Hans Stark föredrar ärendet och besvarar frågor från 
ledamöterna.  
 
Diskussion förs om investeringsplanernas utformning.  

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-06-07 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-06-02 
• Konsultrapport utredning av verkstadsverksamheten  

2004-05-12 
 
– – – – 
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Dnr 138/04  006 
 

§ 179 Förslag till ägarpolicy och generella 
ägardirektiv 

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta 
 
att som grund för kommunens styrning av sina bolag ansluta sig till 

de riktlinjer och vägledande uttalanden som redovisas i 
Utredning angående översyn av formerna för ägarstyrning av de 
kommunala bolagen i Sundsvalls kommun, 
 

att fastställa förslag till ägarpolicy och generella ägardirektiv som 
framgår av särskild handling, daterad maj 2004; samt 
 

att uppdra till kommunstyrelsen att under 2004 återkomma till 
kommunfullmäktige i följande ärenden: 
▪ Lämna förslag till ändringar i nu gällande bolagsordningar,  
▪ Redovisa resultatet av genomgången av de i utredningen 
uppgivna befintliga avtal mellan kommunen och bolagen,  
▪ Redovisa resultatet av en genomgång om kommunens ägande i 
Sundsvalls Hamn AB kan föras över till Stadsbacken AB och 
om kommunens ägande i Midlanda Centrum AB och i 
Utveckling Sundsvall AB kan avvecklas eller om verksamheten i 
dessa bolag kan samordnas med ett annat bolag eller en 
förvaltning. 

 
Finansutskottet beslutar för egen del  
 
att uppdra åt kommunstyrelsekontoret att inför ärendets behandling 

i kommunstyrelsen den 13 september 2004 bereda Lars Perssons 
yrkande. 

 

Bakgrund 
Kommundirektören har beslutat att kommunstyrelsekontoret skall 
pröva om det krävs nya ägardirektiv för kommunens bolag. 
Bakgrunden är bl.a. att revisorerna vid ett par tillfällen påtalat att 
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kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen behöver 
utvecklas och tydliggöras.  
 
Översynen har genomförts inom kommunstyrelsekontoret. Ansvarig för 
arbetet har varit Thore Hallbäck, som projektanställts för uppdraget. I 
sitt arbete har han samverkat med ekonomidirektör Eric Carlsson och 
stadsjurist Åke Svenson.  
 

Överläggning 
Lars Persson (fp) yrkar att bolagsstämmor i kommunalt helägda bolag 
skall vara offentliga och innehålla möjlighet för närvarande allmänhet 
att ställa frågor till bolagets företrädare. Där så är möjligt skall även 
bolag där kommunen är delägare hålla offentliga bolagsstämmor. 
Tillägget ska skrivas in under rubriken bolagsstämmor, punkt 9.2 i 
utredningen angående översyn av formerna för ägarstyrning av de 
kommunala bolagen i Sundsvalls kommun. 
 
Utskottet enas om att uppdra åt kommunstyrelsekontoret att inför 
ärendets behandling i kommunstyrelsen den 13 september 2004 bereda 
Lars Perssons yrkande. 
 
Diskussion förs också om innebörden av att muntligen lämna ut 
bolagsinformation. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-06-04 
• Utredning angående översyn av formerna för ägarstyrning av de 

kommunala bolagen i Sundsvalls kommun 2004-05-26 
 
– – – – 
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Dnr 151/04  105 
 

§ 180 Information från arbetsgivardelegationen 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att notera informationen. 
 

Bakgrund 
Arbetsgivardelegationen ska en gång i kvartalet lämna en rapport till 
finansutskottet om sitt arbete. 
 
Vid dagens sammanträde diskuteras: 

• arbetsmiljöverkets inspektion 
• frisknärvaron på kommunens arbetsplatser 
• arbetet med självstyrande grupper, medarbetarutveckling och 

den handbok som eventuellt ska tas fram för detta arbete 
• 2004 års löneförhandling 
• intern platsförmedling 
• semesterlöneskulden 
• den nya löneenheten 

Överläggning  
Personalchefen menar att kommunen måste bli bättre på att göra 
rehabiliteringsutredningar. Han konstaterar också att 
arbetsplatsundersökningar visar att trivselfaktorn på de kommunala 
arbetsplatserna är hög men att personalens utvecklingsindex kan 
förbättras.  
 
Personalchefen anser att frisknärvaron är hög inom kommunen men 
satsningar måste ändock vidtas för att hantera sjukfrånvaron. 
Diskussioner förs om kommunhälsans roll i detta.  

Beslutsunderlag 
• Rapport från arbetsgivardelegationen, 2004-06-03 
 

– – – – 
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Dnr 362/04  050 
 

§ 181 Ramavtal - hämtning och transport av slam 
och spillvatten från brunnar och slutna 
tankar inom i huvudsak Sundsvalls 
kommuns ytterområden 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att 
 
 
 
 
 
att  
 

åt upphandlingsenheten att teckna ramavtal med Sundfrakt AB 
för tömning av enskilda slamavskiljare (trekammarbrunnar) i 
kommunens ytterområden för perioden 2005-04-01 –  
2010-03-31 med förlängningsklausul på 2 år t o m 2012-03-31, 
samt 
 
teckna ramavtal med ISS Industri och SkadeService AB för 
tömning av slutna tankar, BDT-brunnar och jourhållning för 
perioden 2005-04-01 – 2008-03-31. 

 

Bakgrund 
Kommunstyrelsekontoret har överlämnat förslag till ramavtal för 
hämtning och transport av slam och spillvatten från brunnar och slutna 
tankar inom Sundsvalls kommuns ytterområden.  
 
Nuvarande ramavtal för slam och spillvatten från brunnar och slutna 
tankar är tecknat med Sita Sverige AB samt Sundfrakt AB. 
    
Sex leverantörer har erhållit förfrågningsunderlaget för anbud. Vid 
anbudstidens utgång hade fem leverantörer inkommit med anbud. 
 
I förfrågningsunderlaget angavs att kommunen kommer att anta det  
anbud som bedöms vara det ekonomiskt mest fördelaktiga. 
 
En upphandlingsgrupp bestående av personal från Reko  och 
upphandlingsenheten har deltagit i anbudsbedömningen. 
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Överläggning  
Upphandlingschefen föredrar ärendet. 
 
Ledamöterna ställer frågor om kontraktsstorleken, möjligheten för nya 
leverantörer att komma in på marknaden samt ansvarsfördelningen 
mellan Sundsvalls Vatten och REKO i denna fråga. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-06-02, utdelas 
• Upphandling av hämtning och transport av slam och spillvatten 

från brunnar och slutna tankar inom i huvudsak Sundsvalls 
kommuns ytterområden, ref. nr. 04-1536, utdelas 

 
– – – – 
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Dnr 303/04  179 
 

§ 182 Kommunalt handlingsprogram för skydd mot 
olyckor - förstudie 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att Sundsvalls kommun utarbetar ett handlingsprogram för skydd 

mot olyckor som även omfattar en helhetssyn på ett samhällsin-
riktat säkerhetsarbete inom kommunen med betoning på sä-
kerhet och trygghet enligt alternativ C i förstudien, 
 

att kommunens arbete för skydd mot olyckor bedrivs enligt 
förstudiens förslag till organisation och tidplan, 
 

att handlingsprogrammet skall omfatta arbetet med kommunens 
interna skydd, civilt försvar, förberedelserna för extraordinära 
händelser och psykosocialt omhändertagande vid olyckor 
(POSOM), 
 

att räddningstjänstförbundets förebyggande verksamhet skall ingå i 
kommunens förebyggande handlingsprogram, 
 

att räddningstjänstförbundet, enligt förslaget i förstudien, ges ett 
särskilt uppdrag för utarbetande av handlingsprogrammet, 
samordning, uppföljning, utvärdering, förslag till förbättringar, 
riskanalys, 
 

att behoven av resurser och hur dessa skall tillskapas skall utredas 
under hösten 2004 i samband med utarbetandet av 
handlingsprogrammet, samt 
 

att räddningstjänstförbundet, i samråd med medlemskommunerna, 
upprättar och fastställer ett handlingsprogram för 
räddningstjänstförbundets räddningstjänst. 

 

Bakgrund 
Av lagen om skydd mot olyckor (2003:778) följer att en kommun skall 
ha ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet. Sundsvall-
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Timrå Räddningstjänstförbund (RST) har på uppdrag gjort en förstudie 
inför arbetet med att utarbeta ett sådant handlingsprogram. I förstudien 
redovisas bakgrunden till lagkravet på handlingsprogram, olika 
ambitionsnivåer i handlingsprogrammet, hur arbetet med att ta fram 
programmet skall ske och en tidplan för arbetet. Det slutliga handlings-
programmet planeras att kunna behandlas av kommunfullmäktige i 
december 2004. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-06-03 
• Förstudie, Kommunalt handlingsprogram för skydd mot olyckor 

Sundsvall – Timrå 2004 
 
– – – – 
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Dnr 189/04  003 
 

§ 183 Revisionsreglemente 

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta 
 
att paragraferna 9 och 10 i reglementet för Sundsvall kommuns 

revisorer erhåller ny lydelse enligt bilagt förslag.  
 
Finansutskottet beslutar för egen del  
 
att uppdra åt kommunstyrelsekontoret att inför ärendets behandling 

i kommunstyrelsen den 13 september 2004 inhämta motivering 
till varför ersättarna i revisionen föreslås att inte ha närvarorätt. 

 
 

Bakgrund 
Nu gällande reglemente för kommunens revisorer antogs av kommun-
fullmäktige den 17 april 2000, § 280, och har därefter ändrats genom 
beslut av kommunfullmäktige den 29 januari 2001, § 393. Från 
revisorerna, genom KPMG, har nu framställts önskemål om ändringar i 
paragraferna 9 och 10 i reglementet. 
 
Önskemål framförs om att § 9 ändras så att skrivelse som avges i 
revisorernas namn kan undertecknas av ordföranden ensam utan den 
kontrasignation av annan person som nuvarande formulering 
föreskriver. 
 
§ 10 reglerar revisorsersättarnas tjänstgöring och närvarorätt. 
Revisorerna önskar att det andra stycket i § 10 utgår och ersätts med ett 
nytt stycke. Revisorernas förslag innebär att det i reglementet skall 
anges att revisorsersättare ska tjänstgöra endast vid ”längre tids förfall” 
för revisor och att därmed avses mer än tre tillfällen eller mer än tre 
månader. Förslaget innebär även att revisorsersättares närvarorätt vid 
revisorernas sammanträden upphör. 

Ordförandens sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

    
    

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens finansutskott 
 

2004-06-15 14 
 

Överläggning  
Åsa Möller (m) ifrågasätter varför paragraf 10 föreslås ändras så att 
ersättarna i revisionen ej får närvarorätt. 
 
Finansutskottet enas om att uppdra åt kommunstyrelsekontoret att inför 
ärendets behandling i kommunstyrelsen den 13 september 2004 in-
hämta motivering till varför ersättarna i revisionen föreslås att inte ha 
närvarorätt. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-05-11 
 
– – – – 
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Dnr 363/04  107 
 

§ 184 Kommentarer från bolagsstämmorna inom 
Stadsbackenkoncernen 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att uppdra åt kommunstyrelsekontoret att upprätta en mall som 

beskriver ombudens uppgifter. 
 

Bakgrund 
Under april månad höll bolagen inom Stadsbackenkoncernen 
bolagsstämma.  
 
Vid dagens sammanträde ges möjlighet att följa upp vad som 
diskuterades på stämmorna.  

Överläggning  
Habib Effati (v) nämner att på Mitthems bolagsstämma framkom att 
bolaget ska teckna avtal med Svenska Kommunförsäkrings AB. 
 
Lars Persson (fp) sammanfattar vad som sades på Sundsvalls hamns 
bolagsstämma. 
 
Det konstateras att många av kommunens ombud var nya och Lars-Erik 
Nyberg (s) för fram att inför nästa år bör satsningar göras för att utbilda 
kommunens ombud, eller att kommunstyrelsekontoret upprättar en mall 
som beskriver ombudens uppgifter. 
 
Utskottet instämmer i Nybergs yttrande och uppdrar åt kommun-
styrelsekontoret att upprätta en sådan mall. 
 
– – – – 
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Dnr 304/04  107 
 

§ 185 Årsstämma för stiftelsen Sundsvalls 
Utvecklingscentrum 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att utse Habib Effati till ombud för stiftelsen Sundsvalls 

Utvecklingscentrums årsstämma; samt 
 

att hänskjuta frågan om att överta ansvaret för pensionsutfästelsen 
till finansutskottets sammanträde den 17 augusti 2004 

 

Bakgrund 
Stiftelsen för Sundsvalls Utvecklingscentrum har översänt sin  
årsredovisning för 2003.  
 
Stiftelsen grundades 1984 och dess mål har bland annat varit att skapa 
förutsättningar för näringslivets utveckling i regionen, upplåta lokaler 
till utvecklingsföretag samt skapa möjligheter för samverkan mellan 
högskola, gymnasium och näringsliv.  
 
Stiftelsen har idag ingen verksamhet. Dotterbolaget utvecklingscentrum 
AB (SUAB) som skötte den administrativa verksamheten såldes år 
2001 till Fastighetsbolaget Västhagen AB.  
 
I skrivelse till Sundsvalls kommun hemställer ordföranden för stiftelsen 
att Sundsvalls kommun övertar ansvaret för pensionsutfästelsen.  

Överläggning  
Finansutskottet enas om att utse Habib Effatti till kommunens ombud 
vid årsstämman, samt att hänskjuta frågan om pensionsutfästelsen till 
finansutskottets sammanträde den 17 augusti 2004. 

Ordförandens sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

    
    

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens finansutskott 
 

2004-06-15 17 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-06-08 
• Stiftelsen Sundsvalls Utvecklingscentrums  

skrivelse 2004-06-08 
• Stiftelsen Sundsvalls Utvecklingscentrums årsredovisning 
• Revisionsberättelse 2004-06-07 
 
– – – – 
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Kommunstyrelsens finansutskott 
 

2004-06-15 18 
 

 
 
Dnr 533/03  045 
 

§ 186 Vibackeskolan ombyggnad för fritidsgård 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att bevilja fastighetsnämnden ett internlån på 4.000.000 kronor för 

ombyggnad av Vibackeskolans aula till fritidsgård. 
 

Bakgrund 
Fastighetsnämnden hemställer om ett internlån på 4.000.000 kronor för 
ombyggnad av Vibackeskolans aula till fritidsgård. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-06-03 
• Fastighetsnämndens protokoll 2004-05-19, § 37 
• Fastighetskontorets skrivelse 2004-05-18 
 
– – – – 
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Kommunstyrelsens finansutskott 
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Dnr 425/03  045 
 

§ 187 Solgården ombyggnad för äldreboende 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att fastighetsnämnden får ianspråkta 29,2 Mkr ur 

investeringsbudgeten 2004 för förvaltningsfastigheter för 
ombyggnad av Solgården i Indal, samt 
 

att beslutet gäller under förutsättning av att socialnämnden 
godkänner projektet. 

 

Bakgrund 
Fastighetsnämnden har hemställt om att få ianspråkta 29,2 Mkr av 
investeringsmedel för rubricerade projekt. Totalkostnaden är 31,5 Mkr 
varav 1,8 Mkr tidigare beviljats för projektering och 0,5 Mkr föreslås 
finansieras inom ramen för underhållsmedel. Projektet ingår i 
investeringsbudgeten 2004 för förvaltningsfastigheter. 
 
Solgården uppfyller inte idag de riktlinjer som ingår i lokalprogrammet 
för äldreboende. Ombyggnaden innebär att nuvarande 40 rum byggs 
om till 31 nya lägenheter samt upprustning av yttre miljön. 
 
Socialnämnden kommer att behandla ärendet på arbetsutskottet den 9 
juni och på nämnden den 23 juni. I avvaktan på detta föreslås att 
beslutet ska gälla under förutsättning av att socialnämnden godkänner 
projektet.  

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-06-08 
• Fastighetsnämndens arbetsutskotts protokoll 2004-06-02, § 62 
• Fastighetskontorets skrivelse 2004-05-27 
• Socialnämndens protokoll 2003-06-18, § 133 
 
– – – – 
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Dnr 169/03  045 
 

§ 188 Handikappåtgärder - investeringsmedel 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att fastighetsnämnden får ianspråkta 2,5 Mkr ur 

investeringsbudgeten 2004 för genomförande av 
handikappåtgärder. 

 

Bakgrund 
Fastighetsnämnden har hemställt om att få ianspråkta 2,5 Mkr av 
investeringsmedel för rubricerade projekt. Åtgärderna är föranledda av 
den handikappinventering som genomförts och avser ytterligare 
åtgärder utöver redan anvisade 2,5 Mkr. Projektet ingår i 
investeringsbudgeten 2004 för förvaltningsfastigheter. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-06-04 
• Fastighetsnämndens protokoll 2004-05-19, § 40 
 
– – – – 
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Dnr 279/04  308 
 

§ 189 Ansökan om tillstånd till kameraövervakning, 
Evas Bensin AB 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att tillstyrka ansökan från Evas Bensin AB om tillstånd till 

installation av övervakningskameror vid bolagets bensinstation i 
Dingersjö, Njurunda. 

 

Bakgrund 
Länsstyrelsen har till Sundsvalls kommun för yttrande remitterat ansökan 
från Evas Bensin AB om kameraövervakning av bolagets bensinstation i 
Dingersjö.  
 
Bolagets ansökan avser tillstånd att installera åtta övervakningskameror, 
varav fem kameror skall installeras i butiken och resterande tre kameror 
inom bensinstationsområdet.  
 
De kameror som avses installeras i butikslokalen har upptagningsområde 
omfattande butikens ingång, för förmedling av bilder på utpasserande 
människor, samt kassaområdet och svårobserverbara butiksytor. Närbilder 
tas dock endast vid butiksingången och kassaområdet. De kameror som 
avses installeras utomhus förmedlar endast översiktsbilder och 
upptagningsområde omfattande parkerade bilars registreringsnummer. 
 
Övervakning avses ske dygnet runt. Ingen av kamerorna skall dock medge 
avlyssning. Upplysning om övervakningen skall ske på flera lämpliga 
ställen. De digitalt bevarade bilderna lagras under högst en månad. 
Inspelningsutrustningen, som är lösenordsskyddad, finns inlåst på 
uppgiven kontaktpersons kontor. 
 
Motiven för ansökan är att förebygga, observera och dokumentera brand, 
rån, stölder, skadegörelse m.m. Övervakningskamerorna skall härvid 
utgöra ett komplement till tidigare vidtagna brottsförebyggande och 
säkerhetshöjande åtgärder. 
 

Ordförandens sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

    
    

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens finansutskott 
 

2004-06-15 22 
 

Länsstyrelsen är tillståndsgivare i frågan och har remitterat ärendet till 
Sundsvalls kommun för att bereda kommunen tillfälle att ge lokala 
synpunkter på risken för integritetsintrång vid övervakning. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-06-04 
 
– – – – 
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Dnr 199/04  046 
 

§ 190 Ansökan om bidrag ur kommunstyrelsens 
stiftelser för sommarverksamhet för 
behövande barn och ungdom 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att bevilja bidrag på 463 100 kr ur kommunstyrelsens stiftelser för 

”meningsfull sommarverksamhet för behövande barn och 
ungdom” till förvaltningar/föreningar enligt nedanstående 
förslag, samt 
 

att uppdra åt kommunstyrelsekontoret att begära in redovisningar 
över genomförda sommarverksamheter. 

 

Bakgrund 
Kommunstyrelsekontoret förvaltar fem stiftelser som efter permutation 
1998 har ändamålet ”Meningsfull sommarverksamhet för behövande 
barn och ungdom”. Stiftelserna är M E Liedbergs räddningshemsfond, 
Inackorderingshemmets samfond, Änkefru Justina Altins donationer, 
Severin och Malin Axells barnbördshusfond och Fruarnas 
barnbördshusfond. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-06-07 med bilagor 
 
– – – – 
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Dnr 306/04  046 
 

§ 191 Ansökan om bidrag ur kommunstyrelsens 
stiftelser för allmännyttiga ändamål 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att bevilja bidrag på totalt 120 000 kr ur kommunstyrelsens stiftelse 

LF och MB Berns donationsfond enligt nedanstående punkter nr 
1 – 2. 

 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen förvaltar ett antal stiftelser som har ändamålet ”För 
kommunen nyttiga ändamål”.  
 
Kommunstyrelsekontoret föreslår att nedanstående ansökningar ska 
beviljas bidrag ur stiftelserna:   
 

1. Mitthögskolan tillsammans med Hembygds- och PRO-
föreningarna i Indal samt Tuna Hembygdsförening ansöker om 
bidrag på 164.600 kr för fortsättning på projektet Lokalisering 
och efterundersökning av vikingatida silverdepå i Stige. 
Projektet har tidigare beviljats medel med 180.220 kr ur 
kommunstyrelsens stiftelser. Kommunstyrelsekontoret föreslår 
att projektet beviljas ett bidrag på 100.000 kr för fortsatt arbete.  

 
2. Teater ÄSCH! ansöker om bidrag på 20.000 kr för uppförande 

av familjeföreställningen Rasmus på luffen på Norra Berget. 
Kulturnämnden har beviljat bidrag med 30.000 kr. 
Kommunstyrelsekontoret föreslår att Teater ÄSCH! beviljas ett 
bidrag på 20.000 kr för uppförande av Rasmus på luffen.  

 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-06-08 med bilagor 

 
– – – – 
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Dnr 19/04  041 
 

§ 192 Utredning om ny teknik för att sänka 
kommunens kostnader för telefoni 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att notera informationen. 
 

Bakgrund 
I samband med kommunstyrelsens behandling av direktiv för årsbudget 
2005 uppdrogs kommunstyrelsekontoret att i samråd med 
fastighetsnämnden ta fram förslag på hur ny teknik skulle kunna sänka 
kommunens kostnader för telefoni (se kommunstyrelsen § 26/2004). 
 
Vid dagens sammanträde lämnas information om denna utredning.  

Överläggning 
Kommundirektören informerar om utredningen och att det tidigare 
slutdatumet för utredningen har flyttats fram. 
 
– – – – 
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Dnr 312/04  145 
 

§ 193 Medverkan i EU-projektet EURORISK 
PREV.I.EW 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att Sundsvalls kommun deltar i EU-projektet EURORISK 

PREV.I.EW. 
 

Bakgrund 
EURORISK PREV.I.EW är ett EU-projekt inom det sjätte 
ramprogrammet för forskning och teknikutveckling. Projektansökan 
beskriver den forskning som siktar på bättre metoder och eventuella IT-
tjänster för kommunal eller regional hantering av diverse risker. De 
risker som skall studeras är indelade i tre grenar 

• Storm, översvämning och skogsbrand 
• Skred, sättningar m.m. 
• Industrier, transport av farligt ämnen 

Överläggning  
Finansutskottet beslutar att tillstyrka projektansökan.  

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-06-11 
• Projektansökan, 2004-06-11 
• Räddningsverkets skrivelse 2004-05-14 
 

– – – – 
 


	§ 176Justering
	§ 177Information om måltidsorganisationen
	Beslut
	Bakgrund
	Överläggning
	Beslutsunderlag

	§ 178Utredning om verkstadsverksamheten
	Beslut
	Bakgrund
	Överläggning
	Beslutsunderlag

	§ 179Förslag till ägarpolicy och generella äga�
	Beslut
	Bakgrund
	Överläggning
	Beslutsunderlag

	§ 180Information från arbetsgivardelegationen
	Beslut
	Bakgrund
	Överläggning
	Beslutsunderlag

	§ 181Ramavtal - hämtning och transport av slam o
	Beslut
	Bakgrund
	Överläggning
	Beslutsunderlag

	§ 182Kommunalt handlingsprogram för skydd mot ol
	Beslut
	Bakgrund
	Beslutsunderlag

	§ 183Revisionsreglemente
	Beslut
	Bakgrund
	Överläggning
	Beslutsunderlag

	§ 184Kommentarer från bolagsstämmorna inom Stad�
	Beslut
	Bakgrund
	Överläggning

	§ 185Årsstämma för stiftelsen Sundsvalls Utvec�
	Beslut
	Bakgrund
	Överläggning
	Beslutsunderlag

	§ 186Vibackeskolan ombyggnad för fritidsgård
	Beslut
	Bakgrund
	Beslutsunderlag

	§ 187Solgården ombyggnad för äldreboende
	Beslut
	Bakgrund
	Beslutsunderlag

	§ 188Handikappåtgärder - investeringsmedel
	Beslut
	Bakgrund
	Beslutsunderlag

	§ 189Ansökan om tillstånd till kameraövervakni�
	Beslut
	Bakgrund
	Beslutsunderlag

	§ 190Ansökan om bidrag ur kommunstyrelsens stift
	Beslut
	Bakgrund
	Beslutsunderlag

	§ 191Ansökan om bidrag ur kommunstyrelsens stift
	Beslut
	Bakgrund
	Beslutsunderlag

	§ 192Utredning om ny teknik för att sänka kommu�
	Beslut
	Bakgrund
	Överläggning

	§ 193Medverkan i EU-projektet EURORISK PREV.I.EW
	Beslut
	Bakgrund
	Överläggning
	Beslutsunderlag


