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§ 231 Justering 
 
Att jämte ordföranden Ewa Back justera dagens protokoll utses Martin 
Johansson med Habib Effati som ersättare. 
 
Det noteras till protokollet att Annelie Håsaether, praktikant vid 
ekonomiavdelningen är närvarande under ekonomiärendenas 
behandling. 
 
– – – –  
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Dnr 386/05  006 
 

§ 232 Diskussion om budgetberedningens ut-
formning och innehåll 

 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att budgetberedningen ska hållas första veckan i maj, det vill säga 

mellan den 2-5 maj 2005, samt 
 

att nämndernas underlag ska följa en enhetlig mall. 

Bakgrund 
I samband med finansutskottets hantering av sina sammanträdesdagar 
för 2006, den 20 september 2005, § 229, beslutade utskottet att vid 
dagens sammanträde diskutera budgetberedningens utformning och 
innehåll. 
 

Överläggning 
Utskottet enas om att materialet inför budgetberedningen ska vara 
enhetligt utformat. Därför ska nämndernas underlag följa en mall. 
Utskottet enas därefter om att budgetberedningen ska hållas första 
veckan i maj, det vill säga mellan den 2-5 maj 2005. Beredningen ska 
utformas med korta föredragningar från nämnderna och kompletteras 
med fördjupande frågor från ledamöterna samt diskussion om de 
övergripande politiska målen. Beredningen bör hållas på Villa 
Marieberg.  
 
Utskottet diskuterar också budgetdirektivens hantering och utformning. 
Ekonomidirektören upplyser om att kommunstyrelsekontoret för 
närvarande ser över denna fråga i samband med projektet om 
ledningsprocessen. Då projektet beräknas redovisas i december 2005 
beslutar utskottet att hantera frågan om direktiven därefter.  
 
– – – – 
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Dnr 417/05  042 
 

§ 233 Delårsrapport per 31 augusti med helårs-
prognos för 2005 - kommunstyrelsekontoret 

 

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att godkänna delårsrapport 2/2005. 
 
 

Bakgrund 
Kommunstyrelsekontoret har sammanställt delårsrapport per den 31 
augusti 2005 för kommunstyrelsekontoret.  
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-10-03 
 
– – – – 
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Dnr 418/05  042 
 

§ 234 Delårsrapport per 31 augusti med helårs-
prognos för 2005 – kommunfullmäktige, 
kommunstyrelse, kommungemensamma 
verksamheter samt valnämnd 

 

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att lägga delårsrapporten för kommunfullmäktige, kommunstyrelse 

och kommungemensamma verksamheter samt valnämnd till 
handlingarna. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsekontoret har sammanställt delårsrapport per 31 augusti 
2005 med helårsprognos för 2005 för kommunfullmäktige, kommun-
styrelse och kommungemensamma verksamheter samt valnämnd. 
 
För 2005 prognostiseras ett resultat på +11,3 Mkr. Jämfört med delårs-
rapporten per 30 april är detta en förändring med +13,3 Mkr. Den 
största delen av förändringen kan hänföras till det centrala anslaget för 
personalkostnadsökningar som bl.a. på grund av lägre avtalsnivå än 
budgeterat visar ett överskott. 
 
Ianspråktagande av tidigare års överskott beräknas uppgå till ca 1,3 
Mkr inom vissa av verksamheterna/projekten. 
 
Rapporten med kommentarer överlämnas till kommunstyrelsen och 
föreslås läggas till handlingarna. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-09-27 
 
– – – – 
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Dnr 419/05  042 
 

§ 235 Delårsrapport per 31 augusti med helårs-
rapport för 2005 för kommunen och kommu-
nala bolagen 

 

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta 
 
att lägga rapporten till handlingarna. 
 

Bakgrund 
Kommunstyrelsekontoret har sammanställt delårsrapport per 
2005-08-31, med helårsprognos för kommunen och de kommunala 
bolagen. 
 
Resultatet uppgår för kommunen efter 2:a tertialet till 97,7 Mkr. 
Prognosen för helåret visar på ett resultat på 39,8 Mkr, medan det 
budgeterade resultatet uppgår till 53,0 Mkr. Orsaken till att resultatet är 
lägre än budgeterat är lägre skatteintäkter, lägre generella statsbidrag 
samt högre avskrivningar. Vissa nämnder kommer att förbruka 
balanserade resultat från föregående år, vilket påverkar resultatet 
negativt. Detta uppvägs av överskott på kommungemensam verksamhet 
och finansiering.  Det innebär att det förväntade resultatet för 2005 har 
förbättrats med 18,9 Mkr från Delårsrapport 1. 
 
För kommunkoncernen prognostiseras ett resultat på 70,4 Mkr i den 
sammanställda redovisningen. 
 

Överläggning 
Ekonomen föredrar rapporten och betonar vikten av att kommunen har 
ett positivt resultat som uppgår till minst 1 % av skatteintäkter och 
generella statsbidrag. Detta för att klara egenfinansiering av framtida 
investeringar och pensionsåtaganden. Han tillägger därutöver att sidan 
6 kommer revideras inför kommunstyrelsens sammanträde. 
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Utskottet ställer frågor om realisationsvinsterna, förbrukningen av det 
egna kapitalet, återbetalningskraven och hanteringen av pensions-
skulden. Frågorna besvaras av ekonomen.  
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-10-04 
• Delårsrapport 2005-01-01—2005-08-31 – Prognos för 2005 
 
– – – – 
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Dnr 409/05  042 
 

§ 236 Finansiell rapport per 2005-08-31 
 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att lägga rapporten till handlingarna. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsekontoret har sammanställt finansiell rapport per 
2005-08-31.  
 

Överläggning 
Ordföranden frågar om förändringarna i resultatet. Frågan besvaras av 
finanssekreteraren. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-09-26 med finansiell 

rapport per 2005-08-31 
 
– – – – 
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Dnr 379/05  059 
 

§ 237 Måltidspolicy för Sundsvalls kommun 
 

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta 
 
att fastställa förslag till kommunövergripande måltidspolicy; och 

 
att socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och 

fastighetsnämnden får i uppdrag att med utgångspunkt från 
kommunens övergripande policy utarbeta och fastställa 
handlingsplan, tidplan och kostnadskalkyl; samt 
 

att handlingsplan, tidplan samt kostnadskalkyl inarbetas i 
respektive nämnds budget. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen gav den 7 juni 2005 fastighetsnämnden i uppdrag att 
i samverkan med socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden 
fullgöra tidigare uppdrag att ta fram en måltidspolicy för samtliga 
förvaltningar. 
 
Det förslag till måltidspolicy som nu tagits fram är ett gemensamt 
förslag från berörda nämnder och är enligt den redovisning som gjordes 
i måltidsutredningen tidigare i år. 
 
Huvudrubriken för policyn är: Sundsvalls kommun ska erbjuda sina 
matgäster en god, näringsriktig och varierad mat i en lugn och 
harmonisk miljö. 
 
Berörda nämnder ska med utgångspunkt från policyn utarbeta och 
fastställa egna handlingsplaner, tidplaner och kostnadskalkyler. 
Planerna och kalkylerna ska inarbetas i respektive nämnds budget. 
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Överläggning 
Lars Persson (fp) frågar när utbudet av alternativa maträtter kan 
erbjudas.  
 
Lars-Erik Nyberg (s), tillika fastighetsnämndens ordförande, svarar att 
detta kan ske först när kylmatssystemet införts.  
 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-09-22 
• Fastighetsnämndens protokoll 2005-08-31, § 70 
• Fastighetskontorets skrivelse 2005-08-08 med ”Övergripande mål-

tidspolicy för Sundsvalls kommun” 
• Kommunstyrelsens protokoll 2005-06-07, § 111 
 
– – – – 
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Dnr 377/05  045, jmf 249/03  042 
 

§ 238 Internlån – investeringar i samband med in-
förande av kyld skolmat 

 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att bevilja fastighetsnämnden ett internlån på 5 100 000 kronor för 

investeringar i samband med införande av kyld skolmat. 

Bakgrund 
Fastighetsnämnden ansöker om ett internlån på 5 100 000 kronor för 
investeringar i samband med införande av kyld skolmat. Kommun-
styrelsekontoret tillstyrker att fastighetsnämnden beviljas internlånet. 
 

Överläggning 
Lars Persson (fp) frågar hur uppföljningskravet, det vill säga att 
kylmatssystemet ska utvärderas efter två år, förhåller sig till de 
planerande investeringarna. 
 
Frågan besvaras av Lars-Erik Nyberg (s), tillika fastighetsnämndens 
ordförande.  
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-09-26 
• Fastighetsnämndens protokoll 2005-08-31, § 69 
 
– – – – 
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Dnr 420/05  006 
 

§ 239 Bolagsspecifika ägardirektiv 
 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att bordlägga ärendet till den 25 oktober 2005. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsekontoret har överlämnat förslag till bolagsspecifika 
ägardirektiv i enlighet med kommunfullmäktiges beslut den 28 februari 
2005.  
 

Överläggning 
Ekonomidirektören och stadsjuristen redovisar förslag på tillägg som 
föreslås göras i skrivningen om Sundsvalls Energi AB och Gärdehov 
Förvaltnings AB.  
 
Utskottet enas därefter om att bordlägga ärendet till den 25 oktober 
2005 för att kunna föra internpolitiska diskussioner. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-09-30 
• Förslag till bolagsspecifika ägardirektiv i helägda bolag – 

september 2005 
 
– – – – 
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Dnr 421/05  107 
 

§ 240 Bolagsordningar för de kommunala bolagen 
 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att  bordlägga ärendet till den 25 oktober 2005. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsens finansutskott beslutade den 15 juni 2004, § 179, 
bl.a. att föreslå kommunstyrelsen föreslå fullmäktige att uppdra till 
kommunstyrelsen att under 2004 lämna förslag till ändringar i nu 
gällande bolagsordningar. 
 
Genom beslut av kommunstyrelsen den 13 september 2004, § 153, 
uppdrogs till kommunstyrelsekontoret att i samråd med styrelsen för 
Stadsbacken AB och övriga styrelser i kommunala aktiebolag lämna 
förslag till ändringar i nu gällande bolagsordningar så att 
kommunfullmäktige senast i december 2004 kan yttra sig över 
förslagen. 
 
Muntlig information om arbetet med översynen har lämnats vid 
finansutskottets sammanträde den 21 juni 2005, § 158. Vidare har 
information om föreslagna ändringar lämnats muntligen den 20 
september 2005, § 221. 
 

Överläggning 
Stadsjuristen förklarar de större ändringar som finns i förslaget. 
Däribland nämner han namnbytena och likvidationskraven. 
 
Utskottet enas om att bordlägga ärendet till den 25 oktober 2005 för att 
kunna föra internpolitiska diskussioner. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets förvaltningsskrivelse, 2005-10-04 
• Förslag till standardbolagsordning med kommentarer för bolag som 

direkt eller indirekt i sin helhet ägs av Sundsvalls kommun 
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• Förslag till bolagsordning för Stadsbacken AB med kommentarer 
• Förslag till bolagsordning för Sundsvall Energi AB med 

kommentarer 
• Förslag till bolagsordning för Sundsvall Energi Elnät AB med 

kommentarer 
• Förslag till bolagsordning för REKO Sundsvall AB med 

kommentarer 
• Förslag till bolagsordning för Korstaverkets Förvaltning AB med 

kommentarer 
• Förslag till bolagsordning för Mitthem AB med kommentarer 
• Förslag till bolagsordning för Studentbostäder i Sundsvall AB med 

kommentarer 
• Förslag till bolagsordning för Sundsvall Vatten AB med 

kommentarer 
• Förslag till bolagsordning för Sundsvalls kommuns 

Industrifastighetsutveckling AB med kommentarer 
• Förslag till bolagsordning för Sundsvalls Kommuns Parkerings AB 

med kommentarer 
• Förslag till bolagsordning för Utveckling Sundsvall AB med 

kommentarer 
• Förslag till bolagsordning för Gärdehov Förvaltnings AB med 

kommentarer 
• Sammanställning över bolagens firmor 
 
– – – – 
 

Ordförandens sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

    
    

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens finansutskott 
 

2005-10-11 16 
 

 
 
Dnr 410/05  042 
 

§ 241 Årsredovisning för Insamlingsstiftelsen 
Sundsvalls Naturskyddsfond 

 

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att fastställa upprättad årsredovisning 2004, för 

Insamlingsstiftelsen Sundsvalls Naturskyddsfond. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsekontoret har upprättat årsredovisning för 
Insamlingsstiftelsen Sundsvalls Naturskyddsfond år 2004. 
 
Genom förvaltningsåtagande av Sundsvalls kommun föreligger så 
kallad anknuten förvaltning. Det innebär att årsredovisningen ska 
upprättas och skrivas under av förvaltaren. 
 

Överläggning 
Utskottet enas om att beslutsunderlaget, inför kommunstyrelsens 
behandling av ärendet, ska kompletteras med information om vilka som 
utgör insamlingsstiftelsen. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-09-14 
• Årsredovisning från Insamlingsstiftelsen Sundsvalls Naturskydds-

fond 2005-08-31 
 
– – – – 
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Dnr 348/05  045 
 

§ 242 Köp av fastigheten Stuvaren 2 
 

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta 
 
att godkänna att Sundsvalls Kommuns Parkerings AB, 556076-

0133, köper samtliga aktier i AB Stuvaren i Sundsvall 
Aktiebolag, 556545-3254, för att därigenom förvärva 
fastigheten Stuvaren 2. 

Bakgrund 
Det kommunala aktiebolaget Sundsvalls Kommuns Parkerings AB, 
556076-0133, har haft för avsikt att förvärva fastigheten Stuvaren 2 av 
AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag, 556545-3254. Mellan parterna 
har diskussioner förts om en överlåtelse av fastigheten och om en 
köpeskilling som parterna har varit överens om. Under 
slutförhandlingarna mellan bolagen framfördes från säljarsidan 
önskemålet att det kommunala bolaget i stället för att köpa fastigheten 
skulle förvärva aktiebolaget med den aktuella fastigheten som enda 
tillgång. Sundsvalls Kommuns Parkerings AB har därför träffat en 
överenskommelse om köp av AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. 
Köpeskillingen är 19 Mkr, vilken är densamma som gällt mellan 
parterna för förvärvet av fastigheten. Tillträdesdagen till aktierna har 
satts till den 30 september 2005. 
 
Av 3 § i reglemente för kommunstyrelsen följer att förvärv av ett 
dotterföretag är en fråga för kommunfullmäktige. 
 
Sundsvalls Kommuns Parkerings AB har i skrivelse den 3 oktober 2005 
hemställt om godkännande i efterhand av förvärvet av AB Stuvaren i 
Sundsvall Aktiebolag. 
 
Kommunstyrelsekontoret har inget att erinra mot att kommunstyrelsen 
föreslår kommunfullmäktige att i efterhand godkänna förvärvet av 
samtliga aktier i AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag.  
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Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-10-03 
• PARKERA:s skrivelse 2005-10-03 
 
– – – – 
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Dnr 411/05  100 
 

§ 243 Kulturarvsutredningen om Sundsvalls 
registreringscentral (SRC) 

 

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att medel om 1,2 Mkr tillställs SRC för verksamheten under år 

2006 och att dessa medel får anvisas ur kompletteringsbudgeten 
2006, nya ärenden; och 
 

att utredningen om Agenda kulturarv fortsätter med det särskilda 
uppdraget som getts av kommunfullmäktige. 

Bakgrund 
Utredningen om Agenda kulturarv har av kommunfullmäktige getts ett 
särskilt uppdrag som rör Sundsvalls registreringscentral (SRC). 
Utredningen föreslår i en skrivelse att ett permanentat SRC skall 
tillhöra kommunstyrelsens förvaltningsorganisation. 
 
Kommunstyrelsekontoret anser att det brådskar med ett beslut om 
finansiering av SRC under år 2006, medan det finns skäl att avvakta 
med frågan om var i den kommunala organisationen SRC bäst hör 
hemma. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-10-04 
• Skrivelse 2005-09-08 
 
– – – – 
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Dnr 315/05  100 
 

§ 244 Yttrande över förutsättningar för kulturverk-
samhetens utveckling – en utredning om 
kultur och kulturpolitik i Västernorrland eller 
konsten att styra katter 

 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att utan förslag överlämna ärendet till kommunstyrelsen.  

Bakgrund 
Landstinget Västernorrland har översänt utredningen ”Förutsättningar 
för kulturverksamhetens utveckling” till Sundsvalls kommun för 
yttrande. Utredningen pekar mot en högre grad av samordning mellan 
flera av länets kulturinstitutioner i syfte att underlätta en långsiktig 
utveckling av kulturlivet i Västernorrland. 
 
En beredningsgrupp bestående av representanter från Kultur & Fritid, 
barn- och utbildningsförvaltningen samt kommunstyrelsekontoret har 
upprättat ett yttrande vilket även har behandlats av kultur- och fritids-
nämnden. 
 

Överläggning 
Utskottet ställer frågor till kulturchefen om hur utredningen påverkar 
Sundsvall och om de ställningstagandena förvaltningarna har gjort i 
yttrandet. 
  
Därefter framför Magnus Sjödin (m), Lars Persson (fp) och Hans 
Brynielsson (kd) att de återkommer i kommunstyrelsen med sitt 
ställningstagande samt att beslutsunderlaget inför kommunstyrelsens 
behandling av ärendet bör kompletteras med Bertil Lindströms yttrande 
som framlades då kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott hanterade 
frågan.  
 
Mot bakgrund av detta beslutar utskottet att överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen utan eget förslag.  
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Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets yttrande 2005-10-04 
• Kultur- och fritidsnämndens yttrande 2005-10-03 
• Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll 2005-09-28, 

§ 124 
• Landstinget Västernorrlands utredning om ”Förutsättningar för 

kulturverksamhetens utveckling” – juni 2005 
 
– – – – 
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Dnr 412/05  101 
 

§ 245 Direktiv serviceutredningen 
 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att anta direktiven för serviceutredningen. 

Bakgrund 
I samband med kommunfullmäktiges behandling av årsbudget 2005 
med plan för ekonomin 2006-2007 (dnr 19/04  041) fick kommun-
styrelsen ett särskilt ansvar för frågan om effektiviseringar genom 
större samordning/centralisering. 
 
Kommunstyrelsekontoret föreslår att frågan om effektiviseringar 
genom samordning/centralisering hanteras i en så kallad service-
utredning. Kontoret har nu tagit fram direktiv för denna utredning. 
 
Information om direktiven lämnades på finansutskottets sammanträde 
den 20 september och direktiven har uppdaterats efter de synpunkter 
som framkom då. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-10-03 
• Kommunstyrelsekontorets förslag till direktiv för serviceutred-

ningen 2005-09-20 
 
– – – – 
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Dnr 137/05  105 
 

§ 246 Information om eventuellt förvärv av 
Balderhallen 

 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att det beslutsunderlag som tas fram inför att finansutskottet åter 

ska behandla frågan ska belysa kommunens ansvar för 
lokalförsörjningen till friskolor m fl.    

Bakgrund 
Vid dagens sammanträde lämnar fastighetsdirektören information om 
behov av gymnastiklokaler i området Haga 
 

Överläggning 
Utskottet diskuterar fastighetsdirektörens förslag till att lösa 
lokalbehoven i området Haga och uttalar sig positiv till förslaget, även 
om utskottet också konstaterar att frågan åter ska behandlas av 
utskottet. Dock påtalar utskottet att det kommande beslutsunderlaget 
ska belysa kommunens ansvar för lokalförsörjningen för friskolor m fl.  
 
– – – – 
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§ 247 För kännedom 
 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att lägga kännedomsärendena till handlingarna 

Bakgrund 
Vid dagens sammanträde överlämnas följande information för 
kännedom: 
 
KAMMARKOLLEGIET 

• Kommunstyrelsekontorets skrivelse den 9 augusti 2005 till 
Kammarkollegiet om ”Komplettering till ansökan om permutation 
av föreskrifter avseende Stiftelsen Anna Braathens fond” 
(Dnr 140/05  046) 

 
SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTINGS CIRKULÄR 
• 2005:81  Avtal om notkopiering – med utökade rättigheter – inom 

de kommunala musik/kulturskolorna läsåret 2005/2006 
• 2005:83  Skrift om nyckeltal inom individ- och familjeomsorgen 
• 2005:85  Budgetpropositionen 2006 
• 2005:86  Ekonomisk ersättning till kommunerna för medverkan i 

samhällets krishanteringssystem 
 
SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING 

• Delrapport i det s.k. IKA-projektet som syftar till att Identifiera, 
Kartlägga och Analysera olika forskningsaktiviteter och innovativa 
processer i kommuner, landsting och regioner. 

 
KOMMUNFÖRBUNDET GÄVLEBORG 

• Inbjudan till kursen om ”Kommunallagen har ändrats igen!” den: 
o 27 oktober 2005 i Sundsvall och 
o 10 november 2005 i Bollnäs 
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REGERINGSKANSLIET, SOCIALDEPARTEMENTET 

• Bekräftelsebrev den 22 september 2005 om att Sundsvalls 
kommuns ansökan har registrerats hos Kompetensstegen (Dnr 
548/04  100) 

 
LÄNSSTYRELSEN 

• Beslut den 16 september 2005 om tillstånd till allmän 
kameraövervakning hos HSB Mitt vid Bosvedjan Centrum i 
Sundsvall (Dnr 59/05  308) 

• Beslut den 20 september 2005 om tillstånd till allmän 
kameraövervakning hos Sydkraft Vattenkraft AB vid Nya 
Hamngatan 12 i Sundsvall (Dnr 242/05  308) 

 
RÄDDNINGSVERKET 

• Inbjudan till seminarium om ”Barns rätt till säkra och utvecklande 
miljöer” den 15-16 november 2005 hos Räddningsverket i Sandö 

 
SOCIALTJÄNSTEN 

• Yttrande den 12 augusti 2005 till Justitiedepartementet om 
betänkandet ”Vårdnad, boende, umgänge – Barnets bästa, föräldrars 
ansvar (SOU 2005:43)” (Dnr 283/05  100) 

 
NÄRINGSDEPARTEMENTET, JÄMSTÄLLDHETSENHETEN 

• Inbjudan till konferensen ”Från FN till Örebro – en resa i 
jämställdhet” (från jämställdhetsminister Jens Orback) den 29-30 
november 2005 i Örebro 

 
– – – – 
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Dnr 137/05  105 
 

§ 248 Information om budgetpropositionen 

Beslut 
Finansutskottet beslutar  
 
att notera informationen 
 

Bakgrund 
Vid finansutskottets sammanträde den 20 september 2005 lämnades det 
information om budgetpropositionen.  

Överläggning  
Ekonomidirektören förtydligar att det förstärkta generella statsbidraget 
kommer att utbetalas år 2007 och år 2008. 
 
– – – – 
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