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Tid  Kl. 14.00-18.00 (mötet ajournerades mellan 16.00-17.00) 

Plats Kommunhuset, rum 538 A 
Beslutande ordförande Ewa Back (s) 
 vice ordförande Lars-Erik Nyberg (s) 
                                                       ej § 124Martin Johansson (s) 
                                                       ej § 124Habib Effati (v) 
                                                       ej § 124Magnus Sjödin (m) 
  Hans Brynielsson (kd) 
   
Övriga Peter Gavelin kommundirektör 
 Åke Svensson stadsjurist 
 Helena Sjöholm kommunsekreterare 
 Eric Carlsson ekonomidirektör 
 Kjell Svensson upphandlingschef                              § 105
 Tommy Westman upphandlare                                       § 105
 Gunn Tjernblom ekonom                                    §§ 106-113
 Leif Rönnmark ekonom               §§ 106 – 110 samt § 115
 Peter Palmqvist finanssekreterare                               § 109
 Peter Löthman räddningschef                                    § 124
 Tomas Öhrn räddningstjänsten                              § 124
 Berth Henriksson ordförande RST                                 § 124
 Ewa Lindstrand kommunstyrelsens ordförande Timrå 

kommun                                             § 124
 Jan Norberg Timrå kommun                                 § 124
 Lennart Käll Timrå kommun                                  § 124
 Lars-Erik Nordin Timrå kommun                                  § 124

 

Protokollet omfattar §§  105 -- 128 
 
 
Justeras 
 
 
 
Ewa Back   Helena Sjöholm 
Ordförande   Sekreterare 
 
 
 
Hans Brynielsson 
Justerare 
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Justering 
 
Att jämte ordföranden Ewa Back justera dagens protokoll utses Hans 
Brynielsson med Lars-Erik Nyberg som ersättare.  
 
 
– – – –  
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§ 105 Information om Livsmedelsupphandlingen 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att notera informationen. 

Bakgrund 
Vid dagens sammanträde informerar kommunstyrelsekontoret om den 
livsmedelsupphandling som kommer göras under året.   

Överläggning 
Upphandlingschefen informerar om att man har skapat större 
förutsättningar för lokala producenter att lämna anbud samt att man ser 
över förutsättningar för kravmärkta produkter på kaffe och mjölk. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse, 2006-05-09, utdelas vid 

sammanträdet 
• Förfrågningsunderlag (dnr UH-06-47), arbetsmaterial, utdelas vid 

sammanträdet 
 
– – – – 
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Dnr 283/06  042 
 

§ 106 Delårsrapport per den 30 april 2006 med 
helårsprognos - kommunstyrelsekontoret 

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att godkänna delårsrapport 1/2006. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsekontoret har överlämnat delårsrapport 1 per den 30 
april 2006 med helårsprognos. 

Överläggning 
Utskottet ställer frågor om det statistiska underlaget för syssel-
sättningen och om antalet tjänster. Frågorna besvaras av stadsjuristen.  

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-05-16 
 
– – – – 
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Dnr 286/06  042 

§ 107 Delårsrapport per 30 april med helårs-
prognos för 2006 för kommunfullmäktige, 
kommunstyrelse och kommungemensamma 
verksamheter 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att uppdra till kommunstyrelsekontoret att förtydliga skrivningen 

om hamnverksamheten. 
 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att godkänna delårsrapport 1/2006 för kommunfullmäktige, 

kommunstyrelse och kommungemensamma verksamheter. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsekontoret har sammanställt delårsrapport per 30 april 
2006 med helårsprognos för 2006 för kommunfullmäktige, 
kommunstyrelse och kommungemensamma verksamheter. 
 
För 2006 prognostiseras ett resultat på +7,4 mkr. Avvikelsen består av 
ökade intäkter på 12,6 mkr, i huvudsak fördelade på återbetald 
parkeringsmoms på 6,8 mkr och ökade hamnintäkter på 4,4 mkr samt 
inom övriga verksamheter med ökade kostnader på 5,2 mkr. 
 
Ianspråktagande av tidigare års överskott beräknas uppgå till ca 4 mkr. 
Den största förbrukningen sker inom totalförsvarsplaneringen med 1,35 
mkr, personalavdelningens mångfaldsprojekt med 1 mkr samt inom 
hamnverksamhetens saneringsåtgärder med 0,8 mkr. 
 

Överläggning 
Utskottet enas om att skrivningen om hamnverksamheten ska 
förtydligas inför ärendets behandling i kommunstyrelsen.  
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Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-05-16 
 
– – – – 
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§ 108 Delårsrapport per den 30 april 2006 med 
helårsprognos för kommunen och 
kommunkoncernen 

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta 
 
att godkänna delårsrapport 1/2006 för kommunkoncernen. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsekontoret har överlämnat delårsrapport 1 per 30 april 
2006. Rapporten innehåller också en helårsprognos för kommun-
koncernen. 

Överläggning 
Ekonomen informerar om vilka nämnder som har avvikande prognos 
samt grunderna till det avvikande prognostiserade resultatet. Han 
redogör därefter för balanskravet och det prognostiserade koncern-
resultatet.  

Beslutsunderlag 
• Delårsrapport 2006-01-01- 2006-04-30, utdelas vid sammanträdet, 
 
– – – – 
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§ 109 Finansiell rapport per 2006-04-30 

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att lägga rapporten till handlingarna.  

Bakgrund 
Kommunstyrelsekontoret har överlämnat en finansiell rapport per den 
30 april 2006. 

Överläggning 
Finanssekreteraren redogör för rapporten.  
 
Utskottet enas om att skrivningen om investeringsåtgärderna för en 
kraftvärmepanna i Korstaverket ska förtydligas inför kommun-
styrelsens sammanträde. Ärendet kommer därför att delas ut på 
kommunstyrelsens sammanträde.  

Beslutsunderlag 
• Finansiell rapport per 2006-04-30, 2006-05-23, utdelas vid 

sammanträdet 
 
– – – – 
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§ 110 Mål och resursplan för 2007 - 2009 samt 
utvärdering av budgetberedningen - 
Partiernas förslag 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att Mål och resursplanen för 2007-2009 ska tas upp på 

finansutskottet den 13 juni 2006. 

Bakgrund 
Under vecka 19 sammanträdde budgetberedningen. Till dagens 
sammanträde har partierna att överlämna sina förslag till Mål och 
resursplan för Sundsvalls kommun 2007, med plan för 2008 och 2009. 
 
Mål och resursplanen ska fastställas av kommunfullmäktige i november 
månad.  
 
Ledamöterna har också att diskutera utvärderingen av budget-
beredningen. 

Överläggning 
Utskottet enas om att Mål och resursplanen åter ska behandlas på 
finansutskottets sammanträde den 13 juni 2006. Oppositionen kommer 
då att lämna sitt förslag till investeringsbudget. 
 
Utskottet enas om att utvärderingen av budgetberedningen ska tas upp 
igen den 13 juni för att ge fler ledamöter möjlighet att svara.  

Beslutsunderlag 
• Socialdemokraternas och vänsterpartiets förslag till Mål och 

resursplan för 2007 med plan för 2008-2009,  
inkl. bilaga 1 Mål och resursplan 2007 med plan för 2008-2009, 
utdelas vid sammanträdet, 

• Allians för Sundsvall i samarbete med Miljöpartiet de gröna, Mål 
och resursplan för Sundsvalls kommun 2007, med plan för 2008 & 
2009, utdelas vid sammanträdet, 

 
– – – – 
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Dnr 279/06  045 
 

§ 111 Flottningsmonument i Kvissleby centrum 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att fastighetsnämnden får ianspråkta 160 Tkr ur 

investeringsbudgeten 2007 för förvaltningsfastigheter för 
anläggning av parkyta för flottningsmonument i Kvissleby, 
 

att anslaget förutsätts ingå i det beslut om Mål och resursplan för 
2007-2009, Investeringar i förvaltningsfastigheter år 2007 som 
kommunfullmäktige ska fastställa i november 2006; samt 
 

att anslag för drift och underhåll regleras inom ramen för 
kompensation av driftbudgeten vid ianspråktagande av 
investeringsmedel. 

Bakgrund 
Fastighetsnämnden har hemställt om att få ianspråkta 160 Tkr ur 
investeringsbudgeten 2007 för förvaltningsfastigheter rubricerade 
projekt.  
 
Projektet ingår i investeringen Utemiljö Opalen/Njurundahallen som är 
ett av objekten i förslaget till investeringsbudget 2007 för förvaltnings-
fastigheter. Beslut om Mål och resursplan för 2007-2009 där 
investeringarna ingår ska tas av kommunfullmäktige i november 2006. 
Beviljat anslag förutsätts ingå i det förslag som kommer att utgöra 
underlag för kommunfullmäktiges beslut.   
 
Fastighetsnämndens anhållan om ett årligt anslag på 20 Tkr för drift 
och underhåll föreslår kommunstyrelsekontoret får hanteras enligt de 
regler som gäller för kompensation av driftbudgeten när anslag 
beviljats ur investeringsbudgeten. Det innebär att något särskilt beslut 
om utökad ram ej erfordras. 
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Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-05-16 
• Fastighetsnämndens protokoll 2006-04-26 § 53 
• Fastighetskontorets skrivelse 2006-04-12 
 
– – – – 
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§ 112 Stämmoombud och direktiv Sundsvalls 
Hamn AB 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att uppdra till ordföranden att utse någon av utskottets ersättare till 

stämmoombud; samt 
 

att stämmoombudet ska tillstyrks ansvarsfrihet. 

Bakgrund 
Sundsvalls Hamn AB har upprättat årsredovisning 2005 inför 
bolagsstämman som äger rum 2006-06-12. Kommunstyrelsens 
finansutskott har att utse ombud samt besluta om direktiv till det valda 
ombudet inför bolagsstämman. 
 
Kommunstyrelsekontoret har inga erinringar mot den upprättade 
årsredovisningen för år 2005. 
 
Bolagen är organ för kommunal verksamhet och har att följa av 
kommunen utfärdade direktiv för verksamheten. Utfärdade direktiv ska 
om annat ej anges lända till omedelbar efterrättelse och således utan 
avvaktan av fastställelse. Såvitt vi kan bedöma har Sundsvalls Hamn 
AB följt gällande ägardirektiv. 
 
Kommunstyrelsekontoret föreslår att stämmoombudet bör bevilja 
ansvarsfrihet. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-05-16 
• Kallelse till bolagsstämma i Sundsvalls Hamn AB 
 
– – – – 
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§ 113 Ansökan om bidrag ur kommunstyrelsens 
stiftelse för meningsfull sommarverksamhet 
för behövande barn och ungdom 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att bevilja bidrag på 78.550 kr ur kommunstyrelsens stiftelser för 

”meningsfull sommarverksamhet för behövande barn och 
ungdom” till 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. 
 
Kommunstyrelsekontoret har erhållit ytterligare 3 ansökningar om 
bidrag ur ovannämnda stiftelser. Kommunstyrelsekontoret har 
diskuterat med föreningarna hur stiftelsernas ändamål tillgodoses i den 
verksamhet som avses att bedrivas enligt ansökningarna. Samtliga har 
tidigare erhållit bidrag ur stiftelserna och utvärderingar har inlämnats 
till kommunstyrelsekontoret. Samråd har skett med ordförande i 
socialnämnd och barn- och utbildningsnämnd som tillstyrker att 
föreningarna beviljas bidrag enligt nedanstående förslag. Om annat 
belopp än vad som ansökts om föreslås beviljas, anges det sökta 
beloppet inom parentes. 
 
Kommunstyrelsekontoret föreslår att följande föreningar beviljas 
bidrag ur stiftelserna M E Liedbergs räddningshemsfond, 
Inackorderingshemmets samfond, Änkefru Justina Altins donationer, 
Severin och Malin Axells barnbördshusfond och Fruarnas barnbörds-

Ordförandens sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

    
    

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens finansutskott 
 

2006-05-23 15 
 

husfond, samtliga med ändamål ”för meningsfull sommarverksamhet 
för behövande barn och ungdom”. 
 

• Verdandi-Sundsvall, bidrag på 44.550 kr för resa till Östersund 
för barn och ungdomar,  

• Heffnersklubban, bidrag på 24.000 kr för multiläger för 160 
barn, 

• Sundsvalls Latinamerikanska Kulturförening, bidrag på 10.000 
kr (sökt belopp 32.600 kr) för sommarläger för barn och 
ungdomar på Lappudden, Nordingrå. 

 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-05-23, utdelas vid 

sammanträdet, 
 
– – – – 
 

Ordförandens sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

    
    

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens finansutskott 
 

2006-05-23 16 
 

 
 
Dnr 292/05  101 
 

§ 114 Uppföljning av verksamheten för Nämnden 
för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 
integration 

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att uttala att den gjorda uppföljningen överensstämmer med det av 

kommunstyrelsen beslutade direktivet för uppföljningen; samt 
 

att kommunstyrelsen överlämnar uppföljningen till nämnden för 
arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration så att nämnden 
i sitt fortsatta arbete kan beakta bl.a. de förslag till förbättringar 
som anges i uppföljningen. 

Bakgrund 
I uppföljningen av verksamheten för nämnden för arbetsmarknad, 
vuxenutbildning och integration, som gjorts av Kjell Moberg vid 
Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers i Umeå, uttalas att 
”Vårt allmänna intryck är att nämnden och nämndens förvaltning 
fungerar på ett tillfredsställande sätt och bedriver en ändamålsenlig 
verksamhet som väl står i överensstämmelse med de intentioner som 
låg till grund för kommunfullmäktiges beslut om 
organisationsförändringen. Mycket fungerar bra när det gäller 
nämndens och ledningens sätt att arbeta.”  
 
Utredaren lämnaren ett antal förslag som underlag för att ytterligare 
förbättra och utveckla verksamheten. 
 
Hans förslag till förbättringar är följande: 
 

• Nämnden bör utveckla och förbättra den politiska styrningen 
av sin verksamhet. Nuvarande dokumenterade styrinstrument 
är allmänt hållna och behöver preciseras och konkretiseras för 
att fungera som politisk beställning. 
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• Nämnden bör arbeta mera med systematiska utvärderingar för 
att på så sätt få en spegling av effekter och resultat av olika 
insatser. Årliga utvärderingsplaner bör upprättas. 

• Nyckeltal bör utarbetas som speglar produktionsresultatet. 
Nyckeltalen kan användas som en del i den politiska 
styrningen och som en del i resultatuppföljningen och 
resultatvärderingen. 

• Nämnden bör fullfölja planerna på att minska omfattningen av 
det egna ackumulerade kapitalet.  

• Inom förvaltningen pågår ett kvalitetsarbete, men vi anser att 
kvalitetsarbetet bör lyftas fram och hanteras som en strategisk 
ledningsfråga både hos de förtroendevalda och hos cheferna. 

 
I uppföljningen redovisas även de synpunkter som lämnats av de 
fackliga företrädarna och de synpunkter som externa intressenter 
lämnat. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-05-15 
• Uppföljning: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 

integration, maj 2006 
• Kommunstyrelsens protokoll 2005-09-12 § 142 
• Direktiv för uppföljning av verksamheten för Nämnden för 

arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration, juni 2005, FAVI 
och kommunstyrelsekontoret 

 
– – – – 
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Dnr 135/06  042 
 

§ 115 Årsredovisning för samordningsförbundet 
2005 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att ärendet utgår. 

Bakgrund 
2005 års årsredovisning för samordningsförbundet har överlämnats till 
finansutskottet.  

Överläggning 
Med anledning av att årsredovisningen inte har behandlats av 
samordningsförbundets styrelse enas utskottet om att ärendet ska utgå. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2006-03-07 § 40 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-03-02 
• Samordningsförbundets protokoll 2006-03-02 
 
– – – – 
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Dnr 225/06  248 
 

§ 116 Kommungemensam GIS-stategi 

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta 
 
att tillstyrka att kommungemensam GIS-strategi skapas,  

 
att kommunstyrelsen utgör beställare av GIS-strategin, 

 
att uppdra till stadsbyggnadsnämnden att ansvara för 

projektledning av det operativa arbetet med skapandet av  
GIS-strategi; samt 
 

att GIS-strategin fastställs av fullmäktige och därefter blir en del 
av IT-strategin. 

Bakgrund 
Geografiska Informationssystem (nedan kallat GIS) är ett datorbaserat 
hjälpmedel för att presentera geografisk information. En handlingsplan 
(2005-2007) för kommunens arbete med att bli en 24-timmarskommun 
har antagits av kommunstyrelsen (2005-09-12). Ett av delprojekten 
inom handlingsplanen innefattar GIS. Den förstudie som gjorts 
rekommenderar två åtgärder.  
1) Framtagande av kommungemensam GIS-strategi. 
2) Införande av gemensam GIS-plattform. 
 
Stadsbyggnadskontoret har i en skrivelse 2006-03-16 föreslagit att 
stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att ta fram en GIS-strategi. 
Stadsbyggnadsnämnden har 2006-04-05, §101 tillstyrkt skrivelsen.  
Kommunstyrelsekontoret tillstyrker förslaget om att ta fram en 
kommungemensam GIS-strategi.  

Överläggning 
Utskottet enas om att kommunstyrelsekontoret till kommunstyrelsens 
sammanträde den 2 juni ska informera om kostnaderna för 
strategiarbetet.  
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Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-05-17 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2006-04-10 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2006-04-05 § 101 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2006-03-16 
 
– – – – 
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§ 117 Handlingsprogrammet ”Skydd mot olyckor” 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att uppdra till kommunstyrelsekontoret att ta fram ett förslag om 

att förlänga nuvarande handlingsprogram,  
 

att i övrigt notera informationen.  

Bakgrund 
Nuvarande handlingsprogram för skydd mot olyckor gäller till och med 
31 december 2006. Räddningstjänsten föreslår att detta program 
förlängs så att det även gäller under 2007. 
 
Vid dagen sammanträde lämnas lägesbeskrivningar från handlings-
programmets samordningsgrupper. 

Överläggning 
Stadsjuristen går igenom lägesbeskrivningarna.  
 
På förslag från stadsjuristen enas utskottet om att uppdra till 
kommunstyrelsekontoret att ta fram ett förslag om att förlänga 
nuvarande handlingsprogram. 

Beslutsunderlag 
• Rapport från arbetet med kommunernas handlingsprogram Skydd 

mot olyckor, 2006-05-11, utdelas vid sammanträdet, 
 
– – – – 
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§ 118 Svar på motion (kd och mp) om Rättvis 
handel, vårt val kan rädda liv 

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta 
 
att uppdra till kommunstyrelsen bevaka möjligheten av att i en 

framtid kunna beakta inköp av rättvisemärkta produkter när det 
är klarlagt att detta inte strider mot lagstiftningen; samt 
 

att i övrigt avslå motionen. 

Bakgrund 
Den 2 juni 2005 lämnade Kristdemokraterna och Lars Hillerström (mp) 
in motionen ”Rättvis handel, vårt val kan rädda liv”. I motionen yrkas 
att 
• det kaffe och the kommunen köper skall vara Rättvisemärkt 
• då övriga varor inköpes skall Rättvisemärkning eftersträvas 
• kommunens handel av rättvisemärkta produkter redovisas i 

kommunens Agenda 21-arbete med mål och uppföljning 
• uppmana de politiska partierna i Sundsvall att i sina 

sammanhang använda sig av Rättvisemärkt kaffe och the 
 
Fastighetskontoret och kommunstyrelsekontoret har i skrivelse daterad 
2005-10-24 uppgivit att kravet på att det kaffe och the som kommunen 
köper ska vara Rättvisemärkt och att rättvisemärkning ska eftersträvas 
vid inköp av övriga varor inte kan beaktas. Detta av det skälet att 
förfaringssättet skulle strida mot likabehandlingsprincipen i lag om 
offentlig upphandling. 
 
Förvaltningarna framförde dock vidare att nya EG-direktiv, som 
medger möjlighet att ta sociala hänsyn kommit, och att ta sociala 
hänsyn kommit, och att implementeringsprocessen påbörjats. 
Kommunen bör därför bevaka rättsläget och följa de förändringar som 
kan komma i lagstiftningen. 
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Överläggning 
Hans Brynielsson (kd) återkommer i kommunstyrelsen med sitt 
ställningstagande.  

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-05-12 
• Fullmäktiges protokoll 2006-02-27 § 619 
• Fastighetskontorets skrivelse 2005-10-24 
• Socialnämndens protokoll 2005-09-21 § 195 
• Socialtjänstens remissvar 2005-08-15 
• Centerpartiets remissvar 2005-09-30 
• Motion (kd) 2005-06-02 
 
– – – – 
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Dnr 302/05  030 
 

§ 119 Svar på motion (v) angående kommunala 
åtgärder för att förhindra lönedumpning eller 
andra försämrade arbetsvillkor vid 
upphandling - återremiss 

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta 
 
att avslå yrkandet om att kommunen i sina upphandlingar skriver 

in ett direkt krav på att svenskt kollektivavtal ingår; men 
 

att rekommendera kommunens nämnder och styrelser att vid varje 
större tjänsteupphandling pröva att kräva att leverantör och av 
denne anlitad underleverantör omfattas av svenskt kollektiv-
avtal eller motsvarande villkor. 

Bakgrund 
I juni 2005 lämnade Habib Effati (v) in ifrågavarande motion i vilken 
yrkas att Sundsvalls kommun i sina upphandlingar skriver in ett direkt 
krav på att svenskt kollektivavtal ingår. Kommunstyrelsekontoret har i 
skrivelse daterad den 1 november 2005 angivit det förslag till beslut 
som framgår ovan med anledning av motionen. Finansutskottet 
beslutade den 13 december 2005, § 331, att återremittera ärendet till 
kommunstyrelsekontoret för att får belyst hur Örnsköldsviks kommun 
och andra kommuner hanterar denna fråga. I skrivelse daterad den 16 
januari 2006 har kommunstyrelsekontoret redogjort för hur 
motsvarande fråga har hanterats av Jönköpings, Luleå och 
Örnsköldsviks kommun. Kommunfullmäktige beslutade den 27 
februari 2006, § 618, att återremittera ärendet till kommunstyrelsen 
med uppdraget att göra en ordentlig genomlysning av 
upphandlingsreglerna. 

Överläggning 
Ordföranden konstaterar att en genomlysning av upphandlingsreglerna 
har lämnats.  
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Habib Effati (v) yrkar att kommunstyrelsens förslag till beslut den 13 
februari 2006, § 35, alltjämt ska gälla. Kommunstyrelsen föreslog då: 
 

att avslå yrkandet om att kommunen i sina upphandlingar skriver 
in ett direkt krav på att svenskt kollektivavtal ingår; men 
 

att rekommendera kommunens nämnder och styrelser att vid varje 
större tjänsteupphandling pröva att kräva att leverantör och av 
denne anlitad underleverantör omfattas av svenskt kollektiv-
avtal eller motsvarande villkor. 

 
Han tillägger att han eventuellt återkommer med ytterligare ställnings-
taganden i kommunstyrelsen.  
 
Magnus Sjödin (m) och Hans Brynielsson (kd) yrkar, i enlighet med 
tidigare handläggning av ärendet, bifall till kommunstyrelsekontorets 
förslag till beslut, dvs.  
 

att avslå yrkandet om att kommunen i sina upphandlingar skriver 
in ett direkt krav på att svenskt kollektivavtal ingår; och 
 

att överlämna åt den myndighet som är ansvarig för respektive 
upphandling att vid varje större tjänsteupphandling överväga 
huruvida det är befogat respektive lagligen möjligt att vid 
upphandlingen kräva att leverantör och av denne anlitad 
underleverantör omfattas av svenskt kollektivavtal eller 
motsvarande villkor. 

 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att utskottet 
bifaller Habib Effatis yrkande. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-05-11, med bilaga 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2006-02-27 § 618 
• Motion (v) 2005-06-13 
 
– – – – 
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Dnr 010/06  030 
 

§ 120 Svar på motion (v) om friskvårdprojekt 

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta 
 
att avslå motionen. 

Bakgrund 
Vänsterpartiet har i en motion till fullmäktige föreslagit 
 
att Sundsvalls kommun startar ett projekt där personalen har rätt att 
träna på arbetstid exempelvis 1 timmer per dag 
 
att projektet sker i sådan omfattning att försöket kan utvärderas 
 
att fullmäktige beslutar om försöket ska permanentas efter 
utvärderingen.  
 
Kommunstyrelsekontoret har föreslagit att motionen ska avslås.  

Överläggning 
Habib Effati (v) återkommer i kommunstyrelse med sitt ställnings-
tagande. 
 
Magnus Sjödin (m) yrkar bifall till kommunstyrelsekontorets förslag.  

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-04-25 
• Motion (v) om Friskvård  
 
– – – – 
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Dnr 101/06  030 
 

§ 121 Svar på motion (m) om utredning för 
förenklad biståndsbedömning inom 
hemtjänst för pensionärer över 80 år i 
ordinärt boende 

 

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta 
 
att anse motionen besvarad. 

Bakgrund 
Moderaterna yrkar i motion 2006-02-16 att socialförvaltningen får i 
uppdrag att utreda kostnaderna för att införa så kallad förenklad 
biståndsbedömning av serviceinsatser inom hemtjänsten i Sundsvalls 
kommun. Beräkningen skall ha sin utgångspunkt från det genomförda 
projektet i Norrmalm och Hägersten. Kostnadsberäkningen skall gälla 
pensionärer över 80 år i ordinärt boende med 4 timmer hjälp i månaden. 
 
Kommunstyrelsekontoret föreslår att motionen ska anses besvarad med 
hänvisning till socialnämndens yttrande. 
 
Socialnämnden beslutade 2006-04-19 om direktiv för utredning om 
former för generella insatser och förenklad biståndshandläggning. 
Syftet med uppdraget är att utredningen ska klargöra 

• Vilken hjälp till äldre som kan ges i form av generella insatser 
• Vilka insatser som lämpar sig för en förenklad 

biståndshandläggning samt 
• Hur och i vilken utsträckning äldre ska ges möjlighet att få 

utforma hjälpen i hemmet. 
 
Utredningen planeras bli redovisad i socialnämnden 20 september. 

Överläggning 
Magnus Sjödin (m) yrkar bifall till motionen. Hans Brynielsson (kd) 
instämmer i yrkandet.  
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Martin Johansson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsekontorets förslag. 
Han föreslår även att socialnämndens direktiv för utredningen om 
förenklad biståndshandläggning ska biläggas inför ärendets behandling 
i kommunstyrelsen. Han gör även kontoret uppmärksam på att en 
redaktionell ändring bör göras i kontorets skrivning om direktivens 
antagande.  
 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsekontorets förslag 
kontra Magnus Sjödins och Hans Brynielssons yrkande och finner att 
utskottet bifaller kontorets förslag.  

Reservation 
Magnus Sjödin (m) och Hans Brynielsson (kd) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för eget förslag.  

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-05-02 
• Socialnämndens protokoll 2006-04-19 § 83 
• Socialtjänstens skrivelse 2006-03-23 
• Motion (m) om utredning för förenklad biståndsbedömning inom 

hemtjänst för pensionärer över 80 år i ordinärt boende 2006-02-16 
 
– – – – 
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Dnr 011/06  030 
 

§ 122 Svar på motion (v) om gratis kollektivtrafik 
 

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta 
 
att avslå vänsterpartiets motion om gratis kollektivtrafik i 

Sundsvall. 

Bakgrund 
Vänsterpartiet har i motion, diarieförd den 13 januari 2006, yrkat på att 
Sundsvalls kommun ska utreda vilka möjligheter och hinder som finns 
för att inrätta gratis kollektivtrafik vid vissa tider på dygnet samt att 
utredningen redovisas för kommunfullmäktige. 

Överläggning 
Habib Effati (v) återkommer i kommunstyrelsen med sitt 
ställningstagande. 
 
Magnus Sjödin (m) yrkar bifall till förslaget. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-05-09 
• Kultur & Fritids skrivelse 2006-05-02 
• Motion (v) om gratis kollektivtrafik 
 
– – – – 
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§ 123 Fullmakt gällande för ansökningar Eurocard 
 

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att bemyndiga envar av Eric Carlsson, Björn Magnusson, Leif 

Rönnmark eller Karin Björklund för år 2006 underteckna 
ansökningar för Eurocardkort. 

Bakgrund 
Underskrift av och därmed godkännande av kortansökningar ska göras 
av firmatecknare. För annan person skall få skriva under krävs en 
fullmakt utställd av kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-05-16 
 
– – – – 
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Dnr  
 

§ 124 Samråd om Räddningstjänstens budget 

Bakgrund 
Enligt kommunalförbundsordningen för Sundsvall-Timrå Räddnings-
tjänstförbund ska förbundsdirektionen årligen, dock före maj månads 
utgång, uppta samråd med förbundsmedlemmarnas styrelse kring ett av 
direktionen upprättat förslag till budget. Förbundsdirektionen fastställer 
därefter före utgången av oktober månad kommunalförbundets budget. 
 
Till dagens samråd har Räddningstjänsten förberett ett antal 
diskussionsfrågor. 

Överläggning 
De närvarande diskuterar de frågeställningar som Räddningstjänsten 
väcker.  
 
När det gäller hanteringen av de ökade kostnaderna med anledning av 
RAKEL enas de om att frågan om statlig medfinansiering för att täcka 
de ökade kostnaderna inledningsvis ska väckas på tjänstemannanivå, 
mellan Räddningstjänsten och Sveriges Kommuner och Landsting.  
 
När det gäller frågan om hur eventuellt framtida ökade utgifter kan 
mötas med ökade intäkter menar de närvarande att Räddningstjänstens 
budget antingen får öka, eller ambitionsnivån minska, men denna fråga 
får hanteras när den är aktuell.  
 
De närvarande har inga invändningar mot att avskrivningskostnaderna i 
fordonsplanen varierar mellan åren.  
 
För att öka efterlevnaden av lagen mot skydd mot olyckor konstaterar 
utskottet att ledningen för Räddningstjänsten inledningsvis bör träffa 
ledningen för respektive facknämnd för att diskutera igenom 
problematiska frågor.  
 
På fråga från Räddningschefen enas de närvarande om att träffas 
ytterligare en gång innan det inplanerade mötet i oktober då den nya 
politiska planen ska hantera.    
 
– – – – 
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§ 125 VA-samverkan mellan Sundsvalls, Timrå och 
Nordanstigs kommuner 

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
– under förutsättning att fullmäktige i Timrå och Nordanstigs 
kommuner fattar motsvarande beslut om va-samverkan – besluta 
 
att godkänna det av Sundsvall Vatten AB och Stadsbacken AB 

framlagda förslaget om va-samverkan i bolagsform mellan 
Sundsvalls, Timrå och Nordanstigs kommun i enlighet med PM 
daterat den 1 mars 2006 (bilaga 1), 
 

att uppmana Stadsbacken AB och Sundsvall Vatten AB att vidta 
på Sundsvalls kommun ankommande åtgärder för 
genomförande av va-samverkan i enlighet med PM daterat den 
1 mars 2006, 
 

att godkänna förslag till ny bolagsordning för MittSverige Vatten 
AB i enlighet med förslag bilagt till PM daterat den 1 mars 
2006, 
 

att förklara sig inte ha något att erinra mot att Sundsvall Vatten 
AB, Timrå Vatten AB och Nordanstig Vatten AB under 
bildande träffar aktieägaravtal i huvudsaklig överensstämmelse 
med förslag bilagt till PM daterat den 1 mars 2006; samt 
 

att uppdra åt kommunstyrelsen att senast under 2007 i samråd med 
Timrå kommun, Nordanstigs kommun och MittSverige Vatten 
AB göra en översyn av bolagsordningen för MittSverige Vatten 
AB. 

Bakgrund 
Sundsvalls och Timrå kommun påbörjade den 1 juni 2004 va-
samverkan genom att huvudmännen för de allmänna va-anläggningarna 
i de båda kommunerna – Sundsvall Vatten AB (SVAB) och Timrå 
Vatten AB (TVAB) – bildade ett gemensamt bolag MittSverige Vatten 
AB (MSVAB) och uppdrog åt detta att ombesörja 
kompetensförsörjning, drift och administration av va-verksamheten.  
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Företrädare för SVAB, TVAB och Nordanstigs kommun har utarbetat 
förslag till samarbete som redovisas i PM med förslag till va-
samverkan mellan Sundsvalls, Timrå och Nordanstigs kommuner 
(bilaga 1). I PM:et föreslås sammanfattningsvis att Nordanstigs 
kommun skall bilda ett bolag med arbetsnamn Nordanstig Vatten AB 
(NVAB) vilket skall förvärva 2 procent av aktierna i MSVAB från 
TVAB och att MSVAB därigenom utan att överträda den 
kommunalrättsliga lokaliseringsprincipen övertar drift och 
administration av va-verksamheten i Nordanstigs kommun. 
 
SVAB har hos Stadsbacken AB hemställt om att Stadsbacken AB för 
egen del godkänner förslaget om va-samverkan mellan Sundsvall, 
Timrå och Nordanstig samt att Stadsbacken AB skall underställa 
ärendet kommunfullmäktiges prövning (se bilaga 2). Stadsbacken AB 
har vid styrelsesammanträde den 20 mars 2006 beslutat att tillstyrka att 
kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att besluta i enlighet med de att-
satser som anges på sid. 8 i PM med förslag till va-samverkan  
(bilaga 1). 
 
Kommunfullmäktige i Nordanstigs kommun har genom beslut den 8 
maj 2006 beslutat bl.a.  
att godkänna det framlagda förslaget till va-samverkan i bolagsform 
mellan Sundsvall, Timrå och Nordanstigs kommuner i enlighet med 
PM daterat den 1 mars 2006; samt 
att förklara sig inte ha något att erinra mot att NVAB under bildande 
träffar aktieägaravtal med SVAB och TVAB i huvudsaklig 
överensstämmelse med vad som framgår av bilaga till PM med förslag 
till va-samverkan. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-05-16 
• PM med förslag till va-samverkan mellan Sundsvalls, Timrå och 

Nordanstigs kommuner med bilagor, daterat den 1 mars 2006 
• Skrivelse från SVAB till Stadsbacken AB om va-samverkan mellan 

Sundsvall, Timrå och Nordanstig daterad den 3 mars 2006 
• Bolagsordning för MSVAB i befintlig lydelse 
• Aktieägaravtal ingånget mellan SVAB och TVAB fastställt av 

fullmäktige i Sundsvalls och Timrå kommun den 23 februari 2004 
(aktieägaravtal i befintlig lydelse) 

 
– – – – 
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Dnr  
 

§ 126 Medgivande till ändring av 6 och 7 §§ i 
bolagsordning för Sundsvall Vatten AB 

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta 
 
att medge av bolagsstämman i Sundsvall Vatten AB antagen 

ändring av 6 och 7 §§ i bolagsordningen för bolaget i enlighet 
med vad som framgår av bilaga till denna skrivelse. 

Bakgrund 
I 16 § bolagsordningen för Sundsvall Vatten AB (SVAB) i befintlig 
lydelse föreskrivs att bolagsordningen inte får ändras utan 
kommunfullmäktiges i Sundsvalls medgivande. Under hösten 2005 
genomfördes inom kommunstyrelsekontoret en översyn av bl.a. 
bolagsordningen för SVAB. Till följd av översynen föreslogs ett antal 
ändringar av bolagsordningen. Dessa medgavs av fullmäktige genom 
beslut den 28 november 2005, § 535. Genom detta beslut uppdrogs 
även åt kommunstyrelsen att i samråd med respektive bolag samt 
Stadsbacken AB se över aktiekapitalets storlek samt föreslå de 
ändringar av aktiekapitalet som ansågs erforderliga i bolag som direkt 
eller indirekt i sin helhet är ägda av Sundsvalls kommun.  
 
Under tid efter fullmäktiges beslut den 28 november 2005 har en 
översyn av aktiekapitalets storlek i SVAB genomförts. I denna översyn 
har även bolagets auktoriserade revisor deltagit. Därvid har konstaterats 
att befintligt aktiekapital om 100 000 kr är för lågt och bolagsstämman 
har därför den 20 april 2006 beslutat att aktiekapitalet skall höjas till  
10 000 000 kr och att anta ändring av bolagsordningen till följd av detta 
i enlighet med vad som framgår av bilaga till denna skrivelse. 
Höjningen kommer att finansieras med eget fritt kapital och 990 nya 
aktier om 10 000 kr vardera kommer att ges ut till ägaren Stadsbacken 
AB. I skrivelse daterad den 8 maj 2006 föreslår Stadsbacken AB att 
kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att medge förslag till 
ändring av bolagsordningen för SVAB i enlighet med vad som framgår 
av bilaga 1 till denna skrivelse. 
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Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-05-16 
• Redovisning av aktuella bestämmelser i befintlig lydelse respektive 

i av bolagsstämma i SVAB den 20 april 2006 antagen lydelse 
 
– – – – 
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Dnr 35/06  006 
 

§ 128 För kännedom 
 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att lägga kännedomsärendena till handlingarna.  
 
 

Ärenden för kännedom 
STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR 

• SOU 2005:110, Jämförelsevis. Styrning och uppföljning med 
nyckeltal i kommuner och landsting 

 
LÄNSSTYRELSEN 

• Tillstånd till allmän kameraövervakning, ks dnr 298/05  308 
 
SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING 

• PM: Arbete efter 65 års ålder 
• Cirkulär 2006:17, Sotningsindex 2006 
• Cirkulär 2006:19, Feriearbeten – sommaren 2006 
• Cirkulär 2006:20, Försäkringsskyddet i 

arbetsmarknadspolitiska insatser 
• Cirkulär 2006:21, Arbete efter 65 års ålder – vad gäller 

beträffande anställningsskydd, pensioner och försäkringar på 
samt arbetsmarknadspolitiska insatser? 

• Cirkulär 2006:22, Pensionsnämndens beslut om förändring av 
pensionsbehållning, intjänad pension, kompletterande 
ålderspension och utbetalda pensionsbelopp enligt PFA för åren 
2006 och 2003 samt intjänad pension för åren 1998-2000 

• Cirkulär 2006:26, Preliminär kostnadsutjämning 2007 m.m 
• Cirkulär 2006:27, Arbetsdomstolens dom 2005 nr 126 

angående fråga om etnisk diskriminering vid rekrytering av 
miljöinspektör 

 
INBJUDNINGAR/KONFERENSER 

• Socialpolitisk studiedag 2006 
Stockholm måndag 29 maj 
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• Tillväxtseminarier 
Höga Kusten 23-24 maj 

• Årskonferens 2006. Kulturen som faktor för tillväxt och 
attraktivitet 
Nacka/Stockholm 23-24 maj 

• Europaforum Norra Sverige 
Östersund 8-9 juni 

 
• E-post från SRF-Sundsvall 

 
– – – – 
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