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Tid Kl 14.00 – 14.45 

Plats Kommunhuset, rum 538 A 
Beslutande ordförande Christer Berglund (s) 
 vice ordförande Martin Johansson (s) 
  Claes Stockhaus (v) 
  Ingrid Möller (mp) 
  Lars Persson (fp) 
  Magnus Sjödin (m) 

tjänstgörande ersättare  Mats Mehlin (c) 
   
Övriga Peter Gavelin kommundirektör 
 Åke Svensson stadsjurist 
 Helena Sjöholm kommunsekreterare 
 Eric Carlsson ekonomidirektör 
 Tommy Zetterberg upphandlare                                          § 4
 Kjell Svensson upphandlingschef                            §§ 4-6

 

Protokollet omfattar §§ 1 -- 9 
 
Justeras 
 
 
 
Christer Berglund  Helena Sjöholm 
Ordförande   Sekreterare 
 
 
 
Justerare 
Martin Johansson 
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§ 1 Justering 
 
Att jämte ordföranden Christer Berglund justera dagens protokoll utses 
Martin Johansson med Claes Stockhaus som ersättare. 
 
– – – –  
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Dnr 482/06  044 
 

§ 2 Månadsrapport för oktober 2006 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att överföra ärendet till samordningsutskottet eftersom detta 

utskott framöver ska hantera uppföljningsrapporter.  

Bakgrund 
Kommunstyrelsekontoret har sammanställt ekonomisk månadsrapport 
för oktober 2006.  

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-11-09 med ekonomisk 

rapport över nämnderna för oktober 2006 
 
– – – – 
 

Ordförandens sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

    
    

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens finansutskott 
 

2006-11-14 4 
 

 
 
Dnr 483/06  046 
 

§ 3 Förslag till yttrande med anledning av beslut 
om upphörande av Sundsvalls handelskårs 
Änke- och Pupillkassa 

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att uttala att Sundsvalls kommun inget har att erinra emot stiftelse-

styrelsens förslag att stiftelsen Sundsvalls Handelskårs Änke- 
och Pupillkassa skall upphöra och att kvarstående medel skall 
tillföras Stiftelsen Borgarhemmet i Sundsvall. 

Bakgrund 
Från Lindebergs GT, genom Anders Forsslund, har till Sundsvalls 
kommun 2006-09-08 inkommit skrivelse med begäran om beslut i 
permutationsärende gällande stiftelsen Sundsvalls Handelskårs Änke- 
och Pupillkassa, 889202-7023. Stiftelsens styrelse har vid styrelsemöte 
2006-08-01 beslutat att kassans verksamhet ska upphöra och att kassans 
medel ska överföras till Stiftelsen Borgarhemmet i Sundsvall, 889200-
5847. Styrelsens motivering till verksamhetens upphörande är de ringa 
medel kassan förfogar över och den därmed följande låga avkastningen 
samt svårigheterna att förnya kassans styrelse. Stiftelsen Borgarhemmet 
anses uppfylla kravet på närliggande till syftet med Handelskårens 
kassa och kravet på att vara ett välgörande ändamål inom Sundsvalls 
kommun. 
 
Handelskårens Änke- och Pupillkassa bildades år 1902 av köpmän i 
Sundsvall tillhörande Sundsvalls Handelskår. Det egna kapitalet upp-
gick enligt årsredovisning 2004/2005 till 92 809 kronor. Stiftelsen C O 
Wessens minne är den ende stadigvarande bidragsgivaren till Handels-
kårens kassa. 
 
Handelskårens kassa har till ändamål (§ 1) att utdela medel till be-
hövande personer tillhörande Föreningen Sundsvalls köpmän eller 
Sundsvalls Grossistförening och deras närmaste efterlevande, med den 
begränsningen att personerna ifråga eller deras efterlevande ska ha varit 
knutna till enskild affärsrörelse som bedrivits inom gamla Sundsvalls 
kommun i den omfattning kommunen hade före 1964 (§ 2) Över 
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stiftelsestyrelsens förslag till ändring av stiftelsens stadgar ska inhämtas 
yttrande från Kommunstyrelsen i Sundsvalls kommun samt ärendet 
därefter beredas av Föreningen Sundsvalls Köpmän (§ 8). Om fråga 
uppkommer om upphörande av kassans verksamhet ska styrelsen upp-
rätta förslag om att använda kassans kvarvarande kapital för annat väl-
görande ändamål inom Sundsvalls kommun med den geografiska om-
fattning kommunen då kan ha (§ 9). Över styrelsens förslag till ny 
disposition av kassans medel ska yttrande inhämtas från Kommun-
styrelsen i Sundsvalls kommun samt ärendet överlämnas till Före-
ningen Sundsvalls Köpmän för behandling (§ 10). 
 
§ 1 i stadgar för Stiftelsen Borgarhemmet lyder: ”Stiftelsen Borgar-
hemmets ändamål är att på förmånliga villkor bereda bostad och andra 
därtill hörande förmåner åt behövande aktningsvärda äldre män och 
kvinnor, företrädesvis tillhörande köpmanna-, hantverkare- och indu-
striidkarekåren eller med dessa likställda personer, som drivit rörelse 
eller utövat motsvarande verksamhet, företrädesvis inom den del av 
Sundsvalls kommun som utgjorde Sundsvalls stad före år 1965 och 
som efter styrelsens prövning kunna finnas vara därav i behov, samt att 
i övrigt lämna dessa det understöd som stiftelsens tillgångar medger.” 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-10-30 
• Lindebergs GT: skrivelse 2006-09-06 – begäran om proto-

koll/beslut i permutationsärende 
• Sundsvalls Handelskårs Änke- och Pupillkassa – styrelseprotokoll 

2006-08-01 
• Kammarkollegiets kompletteringsbegäran 2006-09-04 
 
– – – – 
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Dnr 484/06  050 
 

§ 4 Upphandling av Svenska för invandrare (SFI) 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att uppdra åt upphandlingsenheten att teckna rubricerat ramavtal 

med Lernia AB (org.nr 556465-9414) för perioden  
2007-01-01—2008-12-31 med förlängningsklausul på ett (1) år 
t.o.m. 2009-12-31. 

Bakgrund 
Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration ansvarar 
för att anordna, upphandla och följa upp undervisningen av svenska för 
invandrare (sfi). 
 
Den som är bosatt i en kommun och saknar grundläggande kunskaper i 
svenska språket har rätt att delta i sfi från och med det andra 
kalenderhalvåret det år de fyller 16 år (skollagen 13 kap 6 §).  
 
Eftersom nuvarande avtal löper ut 2006-12-31 genomförs en ny 
upphandling av sfi.  
 
Kommunstyrelsekontoret har lämnat förslag på leverantör. 

Överläggning 
Lars Persson (fp) deltar inte i beslutet eftersom han hade velat haft mer 
tid till att gå igenom beslutsunderlaget.  

Beslutsunderlag 
• Förvaltningsskrivelse 2006-11-02 
 
– – – – 
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Dnr 485/06  059 
 

§ 5 Förändring av kommunens upphandlings-
policy gällande direktupphandling 

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att införa en förändring av upphandlingspolicyn enligt följande: 

 
Direktupphandling av byggnadsentreprenader och ramavtal för 
varor och tjänster kan ske när det totala värdet understiger 1%  
( ca 545 000 SEK  2006) av gällande tröskelvärde för 
byggnadsentreprenader. 
 
Direktupphandling av varor och tjänster som avser specifika 
köp kan ske när det totala värdet understiger 10 % (ca 220 000 
SEK 2006) av gällande tröskelvärde. 
 

Bakgrund 
I den nuvarande lagen om offentlig upphandling (LOU) får direktupp-
handling ske under förutsättning att det är ett ”lågt värde”. I 
kommunens upphandlingspolicy definieras vad som är ett lågt värde. 
En ny lag förväntas gälla från 1 maj 2007 som medger högre värden för 
direktupphandling. 
 
Upphandlingsenheten finner att ett ökat gränsvärde för direktupp-
handling skulle kunna få en rad positiva konsekvenser som ökad 
konkurrens, minskad administration och ökad kostnadskontroll. 
Förslaget kan medföra lägre kontraktsvärden för vissa ramavtal, vilket 
kompenseras med fler direktupphandlingar med bra kvalitet. För att 
uppnå detta har Upphandlingsenheten för avsikt att genomföra 
utbildningar för berörd personal. Sammantaget ser vi förslaget som en 
klar förbättring både för vår verksamhet och för leverantörsmarknaden. 
 
Ovan angivet förslag faller inom ramen för den lag som beräknas antas 
1 maj 2007. 
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Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-10-24 
 
– – – – 
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Dnr 358/06  030 
 

§ 6 Svar på motion (fp) om bättre trafikekonomi 
och miljökloka inköpsmöjligheter 

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta 
 
att avslå motionen. 

Bakgrund 
Folkpartiets fullmäktigegrupp har översänt en motion till 
kommunfullmäktige i Sundsvalls kommun gällande: ”Bättre trafik- 
ekonomi och miljökloka inköpsmöjligheter”. I motionen föreslås att 
kommunen utreder förutsättningarna för att upphandla en omlastnings-
station eller en distributionscentral. 
 
Ärendet har handlagts av kommunstyrelsekontoret i nära samråd med 
berörda förvaltningar. Vid beredning av ärendet har följande beskrivits: 
erfarenheter från andra kommuner, nuläge i Sundsvall samt synpunkter 
från berörda förvaltningar. 
 
Efter diskussioner med berörda förvaltningar, angående hur 
kommunens logistiklösningar ser ut, har kommunstyrelsekontoret 
kommit fram till följande slutsats: Miljövinsten skulle bli relativt liten i 
förhållande till de kostnader som förslaget skulle innebära. Kommun-
styrelsekontoret finner därmed ingen anledning att utreda förslaget 
ytterligare, utan föreslår därför kommunstyrelsen besluta att avslå 
motionen. 

Överläggning 
Lars Persson (fp) och Magnus Sjödin (m) återkommer i kommun-
styrelsen med sina ställningstaganden. Därför överlämnar finans-
utskottet ärendet till kommunstyrelsen och för diskussionen där. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-10-17 
• Motion från folkpartiet liberalerna (fp) 2006-07-12 
 
– – – – 
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§ 7 Central enhet för att stödja chefer i 
rehabiliteringsarbetet 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att överlämna ärendet till samordningsutskottet eftersom detta 

utskott framöver kommer ansvara för personalfrågor. 
 

Bakgrund 
Kommunstyrelsekontoret har för diskussion lyft frågan om central 
enhet med uppgift att stödja chefer i rehabiliteringsarbetet. 

– – – – 
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Dnr 486/06  023 
 

§ 8 Rekrytering av ny informationschef eller 
kommunikationschef 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att rekrytering av ny informations/kommunikationschef får 

påbörjas. 

Bakgrund 
Informationschef Åsa Grip har meddelat att hon kommer att sluta sin 
anställning i Sundsvalls kommun vid årsskiftet för att bli 
informationsansvarig vid Polismyndigheten i Västernorrlands län. 
 
Frågan om kommunens informationsverksamhet har utretts inom ramen 
för serviceutredningen. Finansutskottet beslutade 2006-06-13 att en 
central sektoriserad informationsavdelning inrättas, inklusive personal 
för marknadsföring. 
 
Därefter har Mediagruppen lämnat förslag till uppdrag och organisation 
för en sådan avdelning. Mediagruppens förslag presenterades för 
finansutskottet 2006-09-26. Finansutskottet beslutade då att två 
alternativ till ny organisation ska tas fram - ett alternativ baserat på 
Mediagruppens förslag och ett alternativ baserat på de resurser som 
finns i kommunen idag. Arbetet med detta pågår och beräknas vara 
klart under november månad. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-11-06 
 
– – – – 
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Dnr 35/06  006 
 

§ 9 För kännedom 

Beslut 
Utvecklingsutskottet beslutar 
 
att lägga kännedomsärendena till handlingarna. 
 
Ärenden för kännedom 

BEFOLKNINGSPROGNOS 
Vid dagens sammanträde informerar kommundirektören om den 
senaste befolkningsstatistiken. 

SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING 
• Cirkulär 2006:69  Budgetpropositionen för år 2007 
• Cirkulär 2006:70  Budgetförutsättningar för åren 2007-2009 
• Cirkulär 2006:71  BEA 06 – Arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska 

åtgärder 
• Cirkulär 2006:73  Arbetsdomstolens dom 2006 nr 63 om avsked av 

vaktmästare p.g.a. av misskötsel av arbetsuppgifter m.m. 
• Inbjudan till konferensen ”Mål och riktlinjer för verksamhet – men 

hur?” den 11 december 2006 i Stockholm 

SSALA IDA ( wedish Association of Local Authorities and regions 
International Development Agency) – Sveriges Kommuner 
och Landstings bolag för internationellt utvecklingsarbete 

• Informationsbroschyr om två Sidafinansierade program för kommu-
nalt partnerskap (Ks dnr 447/06  105) 

PLIKTVERKET 
• Pliktverket organiserar om (Ks dnr 466/06 001) 

SÖDRA DALARNAS UTVECKLING- OCH UTBILDNINGS-
CENTRUM (SDU) 

• Inbjudan till seminarium om ”Finansiella intressenter och sam-
arbetspartners sökes!” den 5 december 2006 i Säter (Ks dnr 448/06  
105) 
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LINDEBERGS GRANT THORNTON 
• Inbjudan till ”Skattedagen – aktuella skattenyheter för företagare” 

den 23 november 2006 i Sundsvall 

NUTEK 
• Nuteks uppdrag från Ansvarskommittén om ”Framtidens arbets-

marknadsregioner” – en beräkning och analysering av hur fram-
tidens arbetsmarknadsregioner kan se ut år 2030. 

 
– – – – 
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