
 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens finansutskott 
 

2007-11-20  

 
 
 
Ärendelista Sid. nr 
 
Justering..................................................................................................3 

§ 257 Översyn av kommunstyrelsens delegationsordning..................4 

§ 258 Information om regional kollektivtrafikanläggning i Birsta.....5 

§ 259 Medfinansiering av Mitt Sverige Turisms 
Turistutvecklingsprojekt 2008 ..................................................6 

§ 260 Redovisning av kommunens planerade investeringar...............8 

§ 261 Finansiering av utredning om kostnadsbesparande åtgärder i 
förvaltningarnas lednings- och stödfunktioner samt 
mellanchefsled - majoritetens förslag .......................................9 

§ 262 Jämställdhetsplan för 2008 för kommunstyrelsekontoret .......10 

§ 263 Kommunstyrelsens mål- och resursplan 2008 ........................11 

§ 264 Uppdatering av fullmakt för Sundsvalls kommuns 
medelsförvaltning ...................................................................12 

§ 265 Matfors skola ombyggnad av ventilationsanläggning m.m. - 
kommunstyrelsens investeringsmedel ....................................13 

§ 266 Bulleråtgärder vid skolor - kommunstyrelsens 
investeringsmedel ...................................................................14 

§ 267 Svar på enskild motion (m) om mobila klimatanläggningar ..15 

§ 268 Förordnande av vigsel- och partnerskapsförrättare.................17 

§ 269 Begäran om upphävande av beslut om besparingsåtgärder 
inom vägbelysning samt yrkande om ekonomisk kompensation
.................................................................................................18 

§ 270 Internlån - investeringar inom barn- och utbildningsnämnden 
2007.........................................................................................20 

§ 271 Bidrag för ”Meningsfull sommarverksamhet för behövande 
barn och ungdom”, kompletterande beslut .............................21 

§ 272 Kommunstyrelsens stiftelseförvaltning, revisionstjänster under 
år 2007—2010 ........................................................................23 

§ 273 Lägesrapport om teaterprojektet .............................................24 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens finansutskott 
 

2007-11-20 1 
 

§ 274    Avtal mellan Sundsvalls kommun och Sundsvall Oljehamn AB
.................................................................................................25 

§ 275    Information från Reinhold Hellgren (c) om 
ungdomsmottagningen i Sundsvall .........................................26 

§ 276 För kännedom .........................................................................27 

Ordförandens sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

    
    

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens finansutskott 
 

2007-11-20 2 
 

 

Tid Kl. 14.00 – 15.50 

Plats Kommunhuset, rum 538 A 

  
Beslutande Anita Bdioui, (s) ordförande 
 Martin Johansson, (s) v ordförande 
 Claes Stockhaus (v)  
 Ingrid Möller (mp)  
 Lars Persson (fp)  
 Reinhold Hellgren (c)  
   
Övriga Peter Gavelin kommundirektör 
 Åke Svensson stadsjurist 
 Eric Carlsson ekonomidirektör 
 Johan Lindeberg kommunjurist 
 Helén Lundahl avdelningschef, sbk § 258 
 Gunn Tjernblom ekonom § 272 
 Arne Mattisson kommunjurist § 274 
 Anders Lidén verkställande direktör § 274 

 
Protokollet omfattar §§ 257 -- 276 
 
Justeras 
 
 
 
Anita Bdioui   Johan Lindeberg 
ordförande   sekreterare 
 
 
 
Lars Persson 
justerare 
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Justering 
 
Att jämte ordföranden Anita Bdioui justera dagens protokoll utses Lars 
Persson med Reinhold Hellgren som ersättare. 
 
Noteras att ärendena behandlades i följande ordning. 
§ 263, § 274, § 257, §§ 264 - 268 §, §§ 258 - 262, §§ 269 – 273,  
§§ 275 – 276. 
 
– – – – 
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Dnr 507/07  002 
 

§ 257 Översyn av kommunstyrelsens delegations-
ordning 

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att ändra kommunstyrelsens delegationsordning i enlighet med vad 

som framgår av förslag till ändrad delegationsordning för 
kommunstyrelsen, fogad som bilaga 1 till denna skrivelse och 
daterad 2007-11-08; samt 
 

att upphäva kommunstyrelsens beslut den 4 juni 2007, § 184, 
angående bemyndigande för kommunstyrelsens ordförande m.fl. 
att utfärda fullmakter samt att underteckna handlingar. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsekontorets administrativa avdelning har under en längre 
tid arbetat med en samlad översyn av kommunstyrelsens delegations-
ordning. Den nu gällande delegationsordningen är inaktuell i ett flertal 
avseenden. Mot bakgrund av detta har förslag till ändringar i delega-
tionsordningen utarbetats. Detta förslag finns fogat som bilaga 1 till 
denna skrivelse. 

Överläggning 
Kommunjuristen föredrar i korthet utgångspunkterna för översynen 
samt dess syften. 
 
Reinhold Hellgren (c) och Lars Persson (fp) ställer frågor som besvaras 
av kommunjuristen och stadsjuristen. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-11-08 
• Bilaga 1: Förslag till ändrad delegationsordning för kommun-

styrelsen 
• Bilaga 2: Nu gällande delegationsordning 
• Bilaga 3: PM angående föreslagna ändringar i kommunstyrelsens 

delegationsordning 
– – – – 
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Dnr 508/07  530 
 

§ 258 Information om regional kollektivtrafik-
anläggning i Birsta 

Beslut 
Finansutskottet beslutar  
 
att notera informationen och att kommunstyrelsen behandlar 

ärendet den 3 december 2007. 

Överläggning 
Avdelningschefen informerar om förutsättningarna för anläggande av 
en regional kollektivtrafikanläggning i Birsta samt för den tidsplan som 
gäller. 
 
Reinhold Hellgren (c) och ordföranden ställer frågor som besvaras av 
avdelningschefen. 
 
– – – – 
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Dnr 436/07  060 
 

§ 259 Medfinansiering av Mitt Sverige Turisms 
Turistutvecklingsprojekt 2008 

Beslut 
Finansutskottet beslutar  
 
att avslå föreliggande ansökan om att få använda de s.k. projekt-

medlen för perioden 2008 – 2010 för medfinansiering av ett Mål 
2-projekt; samt 
 

att uppmana Mitt Sverige Turism att inkomma med en ny ansökan 
som har kompletterats med kostnadsbudget, finansieringsplan 
samt en slutgiltig projektbeskrivning av vilken innehåll och 
rollfördelning i förhållande till parallella besöksnäringsprojekt 
tydligt framgår. 

Bakgrund 
Mitt Sverige Turism (MST) har ansökt om att få använda de sk projekt-
medlen för 2008 – 2010 som medfinansiering i ett framtida Mål 2-
projekt. Projektets övergripande syfte är att ”genom turismbranschen 
öka regionens hållbara tillväxt”, genom att ”ta vara på respektive desti-
nations behov och möjligheter och därigenom skapa en behovsstyrd ut-
veckling av branschen med en stärkt reseanledning till regionen”. 
MSTs avsikt är att komplettera övriga besöksnäringsutvecklings-
projektet genom att fokusera verksamheten på hållbarhet, värdskap, 
internationalisering, stärkande av banden till Jämtland, samt vidare 
aspekter av reseanledning såsom tillgänglighet, marknadskommunika-
tion, produktutveckling och affärsutveckling. 
 
Nu föreliggande beslutsunderlag behöver kompletteras på flera punkter 
för att möjliggöra en bedömning av projektet, varför kommunstyrelse-
kontoret föreslår finansutskottet att avslå ansökan. 
 
Mot bakgrund av det faktum att projektet inte medför någon mer-
kostnad för Sundsvalls kommun samt de mervärden ett väl genomtänkt 
kompletterande projekt skulle kunna tillföra övriga satsningar på 
besöksnäringen i regionen är det dock rimligt att finansutskottet också 
beslutar att uppmana MST att inkomma med en ny, komplett, ansökan 
innehållande projektbeskrivning, kostnadsbudget och finansieringsplan. 
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Av projektbeskrivningen bör tydligt framgå vilka verksamheter som 
ska omfattas av projektet samt rollfördelning i förhållande till övriga 
planerade/pågående besöksnäringsprojekt för att möjliggöra en be-
dömning av projektet och av att de samlade utvecklingsinsatserna för 
besöksnäringen i regionen kompletterar varandra. 
 
Kommunstyrelsekontoret föreslår följaktligen finansutskottet besluta att 
avslå ansökan om att få använda projektmedlen som medfinansiering 
av det framtida Mål 2-projektet, samt att uppmana MST att inkomma 
med en ny ansökan som har kompletterats med kostnadsbudget, 
finansieringsplan samt en slutgiltig projektbeskrivning av vilken inne-
håll och rollfördelning i förhållande till parallella besöksnäringsprojekt 
tydligt framgår. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-10-29 
• Komplettering av skrivelse 2007-10-16 om medfinansiering - Mitt 

Sverige Turism ek för 
 
– – – – 
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Dnr 497/07  044 
 

§ 260 Redovisning av kommunens planerade in-
vesteringar 

Beslut 
Finansutskottet beslutar  
 
att notera informationen. 

Överläggning 
Ekonomidirektören går igenom investeringsplan för 2008 - 2012 och 
konstaterar bl.a. att den innefattar ett antal större investeringar kring 
vilka alltjämt råder stor osäkerhet. 
 
Ordföranden, Reinhold Hellgren (c) och Lars Persson (fp) ställer frågor 
vilka besvaras av ekonomidirektören. 
 
– – – – 
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Dnr 333/07  040 
 

§ 261 Finansiering av utredning om kostnads-
besparande åtgärder i förvaltningarnas 
lednings- och stödfunktioner samt mellan-
chefsled - majoritetens förslag 

Beslut 
Finansutskottet beslutar  
 
att den inledande analysfasen med en kostnad om maximalt fem 

basbelopp finansieras genom ianspråktagande av medel från 
kommunstyrelsekontorets utredningskonto. 

Överläggning 
Kommundirektören redogör för ärendets tidigare handläggning och 
föreslår att den inledande analysfasen med en kostnad om maximalt 
fem basbelopp finansieras genom ianspråktagande av medel från 
kommunstyrelsekontorets utredningskonto. Beslut om finansiering av 
den utredning som kan följa efter den inledande analysen får fattas vid 
ett senare tillfälle. 
 
Stadsjuristen redovisar tidsplan för upphandling av konsultanalys och 
förklarar att beslut beträffande tilldelning av analysuppdraget kommer 
att fattas av finansutskottet den 15 januari 2008. Därefter kommer 
analysen att påbörjas i februari 2008 och slutredovisas vid 
finansutskottet den 15 april 2008. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2007-11-06, § 240 
 
– – – – 
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Dnr 509/07  026 
 

§ 262 Jämställdhetsplan för 2008 för kommun-
styrelsekontoret 

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att anta jämställdhetsplan år 2008 för kommunstyrelsekontoret. 

Bakgrund 
Enligt 13 § jämställdhetslagen (1991:443) skall arbetsgivaren varje år 
upprätta en plan för sitt jämställdhetsarbete. Förvaltningens samver-
kansgrupp har tagit fram ett förslag på jämställdhetsplan för kommun-
styrelsekontoret som ska gälla för år 2008. 
 
Förvaltningens ledningsgrupp har beslutat att jämställdhetsfrågorna ska 
drivas av samverkansgrupp. En av gruppens uppgifter är att uppdatera 
jämställdhetsplanen varje år innan den befintliga planen har löpt ut. 
 
Kommunstyrelsekontorets personal- och samordningssekreterare an-
svarar för jämställdhetsfrågorna på kommunstyrelsekontoret. 

Överläggning 
Reinhold Hellgren (c), Lars Persson (fp) och Martin Johansson (s) 
ställer frågor som besvaras av stadsjuristen. Bl.a. diskuteras om de mål 
som uppställs i jämställdhetsplanen kan göras mer konkreta. 
Stadsjuristen uppger att kommunstyrelsekontoret tar med sig denna 
fråga inför upprättande av jämställdhetsplan för 2009. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-11-08 
• Jämställdhetsplan – kommunstyrelsekontoret 2008 
 
– – – – 
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Dnr 32/07  040 
 

§ 263 Kommunstyrelsens mål- och resursplan 2008 

Beslut 
Finansutskottet beslutar  
 
att ärendet utgår. 

Överläggning 
Ordföranden uppger att ärendet inte är färdigberett av 
kommunstyrelsekontoret och att ärendet därmed bör utgå. 
 
Utskottet enas om att ärendet ska utgå. 
 
– – – – 
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Dnr 141/07  040 
 

§ 264 Uppdatering av fullmakt för Sundsvalls 
kommuns medelsförvaltning 

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att anta förändringar i ”Fullmakt för medelsförvaltning” enligt 

föreliggande förslag; och 
 

att ”Fullmakt för medelsförvaltning” antagen av kommunstyrelsen 
2007-04-10, § 147, upphör att gälla när kommunstyrelsen fattat 
beslut om uppdaterad fullmakt. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsekontoret har arbetat fram ett förslag till förändring av 
fullmakten för Sundsvalls kommuns medelsförvaltning. Fullmakten 
beskriver vilka personer som får företräda Sundsvalls kommun i dess 
medelsförvaltning. 
 
Fullmakten har uppdaterats för det område som reglerar Sundsvalls 
kommuns utlåning till helägda bolag. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-11-05 
• Fullmakt för medelsförvaltning 
 
– – – – 
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Dnr 269/07  045 
 

§ 265 Matfors skola ombyggnad av ventilations-
anläggning m.m. - kommunstyrelsens in-
vesteringsmedel 

Beslut 
Finansutskottet beslutar  
 
att fastighetsnämnden får ianspråkta 900 tkr ur reviderad 

investeringsbudget 2007 för förvaltningsfastigheter för 
ombyggnad av ventilationsanläggning m.m. vid Matfors skola. 

Bakgrund 
Fastighetsnämnden beslutade 2007-10-25 § 108 att ansöka hos finans-
utskottet om 900 tkr för projektering för ombyggnad av ventilationsan-
läggning mm. vid Matfors skola. Projektet inryms i reviderad investe-
ringsbudget 2007 för förvaltningsfastigheter, beslutad av fullmäktige 
2007-05-28 § 151, under rubriken ”Ventilationsåtgärder skolor”. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-11-06 
• Fastighetsnämndens protokoll 2007-10-25, § 108 
• Fastighetskontorets skrivelse 2007-10-01 med karta 
 
– – – – 
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Dnr 492/07  045 
 

§ 266 Bulleråtgärder vid skolor - kommun-
styrelsens investeringsmedel 

Beslut 
Finansutskottet beslutar  
 
att fastighetsnämnden får ianspråkta 1,5 mkr ur reviderad investe-

ringsbudget 2007 för förvaltningsfastigheter och 3,0 mkr ur 
investeringsbudgeten för förvaltningsfastigheter 2008, till åt-
gärder för att minska buller vid skolor. 

Bakgrund 
Fastighetsnämnden beslutade den 25 oktober 2007, § 109 att ansöka 
hos finansutskottet om 4,5 mkr för åtgärder för att minska buller vid 
skolor. Projektet finns med i reviderad investeringsbudget 2007 och 
2008 för förvaltningsfastigheter beslutad av fullmäktige den 28 maj 
2007, § 151. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-11-07 
• Fastighetsnämndens protokoll 2007-10-25, § 109 
• Fastighetskontorets skrivelse 2007-09-27 
 
– – – – 
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Dnr 403/07  030 
 

§ 267 Svar på enskild motion (m) om mobila klimat-
anläggningar 

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta 
 
att frågan om mobila klimatanläggningar anses vara utredd; 

 
att uppdra åt fastighetsnämnden att dels genomföra praktiska prov 

med mobila klimatanläggningar samt att även, när tillfälle 
medges, pröva alternativa åtgärder för klimatförbättringar. 
 

att motionen därmed anses besvarad. 

Bakgrund 
Eva Lohman (m) och Per Wahlberg (m) föreslår i en motion att full-
mäktige ger fastighetsnämnden i uppdrag att skyndsamt utreda frågan 
kring mobila klimatanläggningar till samtliga äldreboenden inför 2008, 
samt att ett försök med mobila klimatanläggningar genomförs på prov 
på ett par särskilda boenden. 
 
Fastighetskontoret framför i skrivelse 2007-10-02 argument för att 
montage av markiser för att undvika för höga rumstemperaturer, är att 
föredra framför mobila klimataggregat. 
 
Fastighetsnämnden har 2007-10-25 § 107 beslutat att frågan om mobila 
klimatanläggningar anses vara utredd, samt att alternativa åtgärder för 
klimatförbättringar kan prövas när tillfäll medges och att motionen 
därmed anses besvarad. 

Överläggning 
Claes Stockhaus (v) uppger att i kommunstyrelsekontorets skrivelse 
daterad den 6 november 2007 har den del, som återfinns i den första 
att-satsen i fastighetsnämndens beslut om att praktiska prov skall 
genomföras, fallit bort. Detta bör föras in i finansutskottets förslag till 
beslut. 
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Kommundirektören uppger att finansutskottets beslut även bör innefatta 
uppgift om vem som ansvarar för att praktiska prov genomförs. 
 
Utskottet enas om att ett tillägg skall göras i förhållande till de av 
kommunstyrelsekontoret föreslagna att-satserna på så sätt att den andra 
att-satsen kompletteras med uppgift om att praktiska prov skall 
genomföras och att dessa samt de åtgärder i övrigt som avses skall 
uppdras åt fastighetsnämnden. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-11-06 
• Fastighetsnämndens protokoll 2007-10-25, § 107 
• Motion från moderaterna (m) 2007-09-20 
 
– – – – 
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Dnr 510/07  112 
 

§ 268 Förordnande av vigsel- och partnerskaps-
förrättare 

Beslut 
Finansutskottet beslutar  
 
att föreslå Länsstyrelsen i Västernorrlands län att utse Kaj Enheim 

till vigsel- och partnerskapsförrättare. 

Bakgrund 
Kaj Enheim har inkommit med en önskan om att bli vigselförrättare 
och partnerskapsförrättare. 
 
Kaj Enheim, Rubinvägen 15, 852 39 Sundsvall, arbetar idag som eko-
nomichef på HSB Mitt. 
 
Kommunen har idag endast fyra utsedda vigsel- och partnerskaps-
förrättare, kommunstyrelsekontoret föreslår därför att en till person 
utses. 
 
Själva hanteringen av borglig vigsel ligger på Överförmyndarnämnden. 

Överläggning 
Reinhold Hellgren (c) frågar om vilka kriterier som gäller vid utseende 
av vigselförrättare. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-11-08 
 
– – – – 
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Dnr 491/07  317 
 

§ 269 Begäran om upphävande av beslut om 
besparingsåtgärder inom vägbelysning samt 
yrkande om ekonomisk kompensation 

Beslut 
Finansutskottet beslutar att 
 
att utan eget ställningstagande överlämna ärendet till 

kommunstyrelsen. 
 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade den 16 juni 2003, § 110 att fastställa 
Årsbudget 2004 med plan för 2005-2006. I beslutet ingick att fr.o.m. år 
2004 minska dåvarande stadsbyggnadsnämndens/nuvarande fastighets-
nämndens budgetram med 0,5 Mkr genom att belysning längs låg-
trafikerade allmänna vägar skulle överlämnas till Vägverket. 
 
Vägverket har nu slutligt meddelat sin tidigare uppfattning att man inte 
är beredd att överta ansvaret för vägbelysningen på berörda statliga 
vägar. 
 
Fastighetsnämnden föreslår därför att den delen av kommunfull-
mäktiges beslut från 2003-06-16 § 110 upphävs samt att nämnden 
kompenseras för uteblivna skattemedel 2004-2007 samt att ramen i 
Mål- och resursplan 2008 utökas med 0,5 Mkr. 

Överläggning 
Reinhold Hellgren (c) och Lars Persson (fp) yrkar bifall till 
kommunstyrelsekontorets förslag. 
 
Ordföranden uppger att majoriteten inte har tagit ställning i sak utan 
återkommer med ett ställningstagande i kommunstyrelsen. 
 
Utskottet beslutar att överlämna ärendet utan eget ställningstagande till 
kommunstyrelsen.  

Ordförandens sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

    
    

 



 

Sammanträdesprotokoll 
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Kommunstyrelsens finansutskott 
 

2007-11-20 19 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-11-15 
• Fastighetsnämndens protokoll 2007-10-25, § 105 
• Fastighetskontorets skrivelse 2007-10-16 
 
– – – – 
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Dnr 513/07  045 
 

§ 270 Internlån - investeringar inom barn- och 
utbildningsnämnden 2007 

Beslut 
Finansutskottet beslutar  
 
att bevilja barn- och utbildningsnämnden ett internlån på 1 265 000 

kronor för inköp av utrustning till Västermalms gymnasium; 
 

att bevilja barn- och utbildningsnämnden ett internlån på 1 200 000 
kronor för inköp av möbler till Lidens skola. 

Bakgrund 
Barn- och utbildningsnämnde ansöker om ett internlån på 1 265 000 
kronor för inköp av utrustning till Västermalms gymnasium. Vidare 
ansöker nämnden om ett internlån på 1 200 000 tkr för inköp av möbler 
till Lidens skola. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-11-14 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2007-10-24, § 99 
• Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse 2007-10-02 
 
– – – – 
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Dnr 230/07  060 
 

§ 271 Bidrag för ”Meningsfull sommarverksamhet 
för behövande barn och ungdom”, 
kompletterande beslut 

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att kultur- och fritidsnämnden beviljas ett anslag på 250 000 kr för 

att täcka kostnader för att anordna sommarjobb till ungdomar i 
åk 9. Anslaget utgör ett tillägg till tidigare erhållit bidrag från 
kommunstyrelsens stiftelser; 
 

att anslaget beviljas ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda 
behov. 

Bakgrund 
Kultur & Fritid ansökte 2007-02-23 om bidrag på 714 600 kr ur 
kommunstyrelsens stiftelser med ändamål ”för meningsfull sommar-
verksamhet för behövande barn och ungdomar” för att anordna 
sommarjobb för ungdomar i åk 9. Avsikten var att via förvaltningens 
fritidsgårdar kunna erbjuda 120 ungdomar meningsfull sysselsättning 
under sommaren 2007. 
 
I kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse till finansutskottet föreslogs 
att bidrag skulle beviljas med 498 600 kronor. Detta utifrån att ansök-
ningar från föreningar och förvaltningar översteg den disponibla av-
kastningen i stiftelserna. 
 
Finansutskottet beslutade den 22 maj 2007 § 158, efter överläggning 
inom utskottet, att bevilja Kultur & Fritid ett bidrag med 464 600 
kronor för anordnande av sommarjobb ur kommunstyrelsens stiftelser 
”för meningsfull sommarverksamhet för behövande barn och ungdom”. 
 
Kommunstyrelsekontoret har sedan i skrivelse till Kultur & Fritid 
meddelat att finansutskottet beviljat 498 600 kronor enligt kontorets 
ursprungliga förslag, d.v.s. 34 000 mer än i finansutskottets beslut. 
Vidare att 216 000 kronor ska finansieras av finansutskottet med 
skattemedel. 
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Kultur & Fritid har nu inkommit med skrivelse med begäran om ut-
betalning av dels de medel på 216 000 kr som utlovats i skrivelse från 
kommunstyrelsekontoret och dels av mellanskillnaden på 34 000 kr 
mellan föreslaget belopp från kommunstyrelsekontoret och beslutat 
belopp av finansutskottet. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-11-15 
• Kultur & Fritids skrivelse 2007-11-07 
• Finansutskottets protokoll 2007-05-22, § 158 
 
– – – – 
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Dnr 189/06  055 
 

§ 272 Kommunstyrelsens stiftelseförvaltning, 
revisionstjänster under år 2007—2010 

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att för revisionstjänster under mandatperioden 2007—2010 anta 

KPMG Bohlins AB med omfattning enligt bifogat ramavtal; 
 

att för stiftelser med en förmögenhet som överstiger 10 basbelopp 
utse, utöver de av fullmäktige redan utsedda förtroendevalda 
revisorerna, auktoriserad revisor Tommy Eriksson, KPMG 
Bohlins AB. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade den 10 april 2006, § 82, att de stiftelser 
som förvaltas av kommunstyrelsen genom s.k. anknuten förvaltning 
skulle ingå i kommunrevisionens upphandling av revisionstjänster för 
mandatperioden 2007—2010. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-11-19 
• Ramavtal mellan Sundsvalls kommun och KPMG Bohlins AB 
 
– – – –

Ordförandens sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

    
    

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens finansutskott 
 

2007-11-20 24 
 

 
 
Dnr 133/06  821 
 

§ 273 Lägesrapport om teaterprojektet 

Beslut 
Finansutskottet beslutar  
 
att notera informationen. 

Bakgrund 
Som stående punkt på samtliga finansutskottets sammanträden under 
tiden för teaterprojektet ska styrgruppen lämna en lägesrapport om 
detta. 

Överläggning 
Kommundirektören informerar om aktuella överväganden inom ramen 
för teaterprojektet, framförallt angående förutsättningarna för 
arkitekttävlingen. 
 
Ordföranden, Reinhold Hellgren (c), Lars Persson (fp) och Ingrid 
Möller (mp) framför synpunkter och ställer frågor som besvaras av 
kommundirektören.  
 
– – – – 
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Dnr 540/07  402 
 

§ 274  Avtal mellan Sundsvalls kommun och 
Sundsvall Oljehamn AB 

Beslut 
Finansutskottet beslutar  
 
att 
 
att 

notera informationen, och  
 
kommunstyrelsen behandlar ärendet vid sammanträdet den 3 
december 2007. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige har den 18 juni 2007, § 168, bl.a. beslutat att 
medge att Stadsbacken AB bildar ett bolag med föreslagen firma 
Sundsvall Oljehamn AB för förvaltning av oljehamnen Vindskärsudde 
samt Mokajen. Vidare bemyndigades kommunstyrelsen att träffa 
uppdrags- och nyttjanderättsavtal med Sundsvall Oljehamn AB för 
förvaltning av oljehamnen samt Mokajen. 

Överläggning 
Verkställande direktören och kommunjuristen lämnar information om 
att ett förslag till uppdrags- och nyttjanderättsavtal mellan kommunen 
och Sundsvall Oljehamn AB håller på att tas fram. Avtalsförslaget 
kommer att vara färdigt inför kommunstyrelsens sammanträde den 3 
december 2007. 
 
Utskottet enas om att utan eget ställningstagande överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen. 
 
– – – – 
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§ 275  Information från Reinhold Hellgren (c) om 
ungdomsmottagningen i Sundsvall 

Reinhold Hellgren (c) redogör för uppgifter om att landstinget 
överväger att säga upp fem av sju anställda vid ungdomsmottagningen i 
Sundsvall och konstaterar att uppgifterna är oroande. 
 
Martin Johansson (s) uppger att han tar med sig dessa uppgifter till 
Barn- och utbildningsnämnden. 
 
– – – – 
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Dnr 7/07  006 
 

§ 276 För kännedom 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att lägga kännedomsärendena till handlingarna. 

Kännedomsärenden 

SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING 
• Inbjudan till ”Arbetsrättskurs” den 4-6 december 2007 i Malmö 
 
– – – – 
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