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Tid Kl. 14.00 – 14.35 

Plats Kommunhuset, rum 536 B 

  
Beslutande Anita Bdioui, (s) ordförande 
 K Lennart Andersson (s) ersättare för Martin Johansson, (s) v ordf.
 Kim G Ottosson (v) ersättare för Claes Stockhaus (v) 
 Lars Hillerström (mp) ersättare för Ingrid Möller (mp) 
 Magnus Sjödin (m)  
 Lars Persson (fp)  
 Reinhold Hellgren (c)  
   
Övriga Stefan Söderlund kommundirektör  
 Eric Carlsson ekonomidirektör §§ 411-415 
 Christel Öhgren sekreterare  
 Göran Bodén upphandlingschef § 409 

 

Protokollet omfattar §§ 409-415 
 
Justeras 
 
 
 
Anita Bdioui   Christel Öhgren 
Ordförande   Sekreterare 
 
 
 
Reinhold Hellgren 
Justerare 
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Justering 
 
Att jämte ordföranden Anita Bdioui justera dagens protokoll utses 
Reinhold Hellgren med Magnus Sjödin som ersättare. 
 
– – – – 
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Dnr 251/08  050 
 

§ 409 Ramavtal – Asfaltbeläggning 

Beslut 
Finansutskottet beslutar  
 
att uppdra åt upphandlingsenheten att teckna ramavtal med Peab 

Asfalt AB, org.nr 556098-8122 för perioden 2008-06-01 – 2012-
03-31 med förlängningsklausul på 1+1 år t.o.m. 2014-03-31. 

Bakgrund 
Nuvarande ramavtal för asfaltbeläggningsarbeten är tecknat med NCC 
Roads AB. Kommunens kostnader för asfaltbeläggningsarbeten 
uppgick 2007 till ca 18 miljoner kronor. 
 
Åtta leverantörer erhöll förfrågningsunderlaget för anbud. Vid 
anbudstidens utgång hade tre leverantörer inkommit med anbud. I 
förfrågningsunderlaget angavs att kommunen kommer att anta det/de 
anbud som bedöms vara det ekonomiskt mest fördelaktiga. 
 
En upphandlingsgrupp bestående av personal från fastighetskontoret, 
MittSverige Vatten AB, Timrå kommun och upphandlingsenheten har 
deltagit i anbudsbedömningen. 

Överläggning 
Vid dagens sammanträde föredrar upphandlingschefen ärendet. 
Därefter följer några frågor om miljöaspekten för olika typer av asfalt. 
Den gamla typen av asfaltbeläggning, som vid byte, måste deponeras 
som miljöavfall, förekommer inte längre. Beroende på vilken belast-
ning som den asfalterade ytan ska utsättas för så väljs det mest miljö-
vänliga alternativet. 

Beslutsunderlag 
• Ramavtal – Asfaltbeläggningsarbeten, dnr UH-08-11, 2008-05-15 
• Utvärderingsprotokoll inkl. bilagor 
 
– – – – 
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Dnr 252/08  821 
 

§ 410 Ansvar för elit- och evenemangsarenor inom 
kommunkoncernen 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att utan eget förslag, överlämna ärendet till kommunstyrelsen för 

beslut. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsekontoret har fått i uppdrag att initiera frågan om 
ansvaret för den fortsatta hanteringen av projektet evenemangsarena 
(Multiarena). 
 
Sammanfattningsvis har kontoret funnit att det i enlighet med tidigare 
utredning finns starka skäl för att tillstyrka utredningens förslag och 
ställningstaganden om att samla kommunens större publikanläggningar 
inom fritids- och idrottsområdet i samma organisation. 

Överläggning 
Kommundirektören föredrar kort ärendet. Han säger också att det är 
principfrågan, om vem som äger processen att planera, genomföra och 
sköta driften av en multiarena, som ärendet gäller. 
 
Reinhold Hellgren (c), Magnus Sjödin (m) och Lars Persson (fp) ber att 
få återkomma i ärendet till kommunstyrelsens sammanträde. 
 
Kommundirektören frågar utskottet om ytterligare kompletteringar 
önskas inför kommunstyrelsens sammanträde och får svaret att det inte 
behövs. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-05-22 

 
– – – – 
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Dnr 253/08  106 
 

§ 411 Ny regionindelning 

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta 
 
att Sundsvalls kommuns vilja är att ingå i en regionkommun med 

Ånge kommun och Jämtlands län, 
  
att kommunfullmäktige ges tillfälle att åter behandla ärendet om 

förutsättningarna för bildandet av regionkommuner i Norrland 
ändras. 

Bakgrund 
Sundsvalls kommun har i sitt remissyttrande enligt beslut i 
kommunfullmäktige (2007-09-24 § 200) huvudsakligen tillstyrkt 
Ansvarskommitténs slutbetänkande Hållbar samhällsorganisation med 
utvecklingskraft, SOU 2007:10. Betänkandet föreslår bland annat att 
folkvalda regionkommuner ska bildas med ansvar för regional 
utveckling samt hälso- och sjukvård. Under hösten 2007 och våren 
2008 har det pågått överläggningar mellan företrädare för politiska 
partier i kommuner och landsting i norra Sverige vilket resulterat i en 
politisk överenskommelse om att bilda två regioner i norra Sverige. 
Kommunstyrelsekontoret föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige besluta att Sundsvalls kommuns vilja är att ingå i 
en regionkommun med Ånge kommun och Jämtlands län. Vidare 
föreslås att kommunfullmäktige ges tillfälle att åter behandla ärendet 
om förutsättningarna för bildandet av regionkommuner i Norrland 
ändras. 

Överläggning 
Magnus Sjödin (m) yrkar avslag till beslutet med motiveringen att 
moderaterna vill låta folket ta ställning till regionfrågan i valet 2010. 
 
Reinhold Hellgren (c), Lars Persson (fp) och K Lennart Andersson (s) 
yrkar bifall till förslaget. 
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Ordförande säger att hon uppfattar två yrkanden, dels Magnus Sjödins 
yrkande om avslag och dels Reinhold Hellgrens m fl yrkande om bifall 
till kommunstyrelsekontorets förslag. Hon ställer proposition på de 
båda yrkandena och finner att utskottet beslutar enligt kommunstyrelse-
kontorets förslag. 

Reservation 
Magnus Sjödin (m) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget 
yrkande om att moderaterna vill låta folket ta ställning till regionfrågan 
i valet 2010. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-04-30 
• Region Mittsverige slutversion inkl. bilagor 2008-04-07 

 
– – – – 
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Dnr 213/08  106 
 

§ 412 Ansökan om medfinansiering till projekt 
NECL II 

Beslut 
Finansutskottet beslutar  
 
att bevilja totalt 6 500 euro, ca 60 tkr, fördelat över två år, januari 

2009-januari 2011, som medfinansiering till etapp två av projekt 
North East Cargo Link, NECL II, 

  
att det finansieras inom ramen för redan beslutade medel för arbetet 

med Sundsvallsregionen, dvs. från anslaget för näringslivs-
verksamhet samt marknadsföring och turism, samt 

  
att bevilja medel till projektet under förutsättning att EU-medel 

beviljas. 

Bakgrund 
Länsstyrelsen Västernorrland har 2008-04-29 inkommit med en 
ansökan till Sundsvalls kommun om medfinansiering för etapp två av 
projektet North East Cargo Link, NECL II. Projektet syftar till att 
utveckla och marknadsföra Mittnordenkorridoren till att bli en fullgod 
transportled. Projektet kommer att utgå från de prioriteringar och den 
strategi som utarbetades i NECL I. 
 
Näringslivets utveckling och konkurrenskraft i Mittnorden är beroende 
av väl fungerande kommunikationer och kostnadseffektiva transporter. 
Kommunstyrelsekontoret anser att NECL II stödjer det samarbete som 
pågår inom det så kallade SÖT-samarbetet samt att projektet har flera 
inslag som inte bara är viktiga för fungerande godstransporter i 
Mittnorden utan även för Sundsvall specifikt.  
 
Kommunstyrelsekontoret föreslår finansutskottet besluta att bevilja 
totalt 6 500 euro, ca 60 tkr, fördelat över två år, januari 2009-januari 
2011, som medfinansiering till projekt NECL II. Medlen föreslås 
finansieras inom ramen för redan beslutade medel för arbetet med 
Sundsvallsregionen, dvs. från anslaget för näringslivsverksamhet samt 
marknadsföring och turism. De föreslås beviljas under förutsättning att 
EU-medel erhålls. 
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Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-05-06 
• Skrivelse från Länsstyrelsen Västernorrland 2008-04-28 inkl. 

förslag till finansieringsfördelning, finansieringsintyg och 
dokumentation om NECL 

 
– – – – 

Ordförandens sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

    
    

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens finansutskott 
 

2008-05-27 9 
 

 
 
Dnr 220/08  108 
 

§ 413 Överklagat beslut – Kommunal 
medfinansiering E4 Sundsvall 

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att som yttrande över vad Wilhelm Engström anfört i sitt 

överklagande avge det av kommunstyrelsekontoret 
sammanställda förslaget till yttrande. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslöt 2008-03-31 § 325 att medfinansiera E4 
Sundsvall med 250 mkr enligt viss särskilt angiven fördelning. 
 
Wilhelm Engström, Järfälla, har överklagat beslutet. Kommunen har 
förelagts yttra sig över vad Engström uppgivit. 

Överläggning 
Lars Hillerström (mp) avstår att delta i beslutet med motiveringen att 
miljöpartiets grundläggande inställning är att kommunen inte ska 
finansiera statliga projekt. 
 
Reinhold Hellgren (c) yrkar bifall till förslaget och frågar samtidigt om 
det är en principfråga för miljöparitet. Det svarar Lars Hillerström (mp) 
ja till. 
 
K Lennart Andersson (s) och Kim G Ottosson (v) yrkar bifall till 
förslaget. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-05-13 inkl. förslag till 

yttrande 
 
– – – – 
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Dnr 359/06  105 
 

§ 414 Stadgar för Kjell Lönnå stipendiet 

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att fastställa det förslag till stadgar för Kjell Lönnå stipendiet som 

fogats som bilaga 1. 

Bakgrund 
Finansutskottet beslutade den 22 augusti 2006 att med anledning av 
Kjell Lönnås 70-årsdag inrätta ett årligt stipendium på 5 000 kr som 
under åren 2007-2016 ska utdelas till någon som Kjell Lönnå vill lyfta 
fram inom området körsång. Vidare uppdrogs i nämnda beslut till 
kommunstyrelsekontoret att i samråd med kommunfullmäktiges 
ordförande och Kjell Lönnå arbeta fram ett förslag till statuter för 
stipendiet. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-05-13 inkl. förslag till 

stadgar 
 
– – – – 
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Dnr 240/08  045 
 

§ 415 Ändring av beslutsgång vid investeringar 
finansierade av kommunstyrelsens 
investeringsmedel 

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta 
 
att ramen för investeringar i förvaltningsfastigheter överförs till 

fastighetsnämnden i MRP 2009-2011, 
  
att de av kommunfullmäktige prioriterade objekten/områden för 

planperiodens år 1 hanteras av fastighetsnämnden, samt 
  
att fastighetsnämndens beslut ska delges kommunstyrelsen för 

kännedom. 

Bakgrund 
Anslaget för investeringar i förvaltningsfastigheter har i investerings-
budgeten varit placerat under kommunstyrelsen. För att korta ner 
handläggningstiden för vissa investeringsbeslut föreslår fastighets-
nämnden att ramen för investeringar i förvaltningsfastigheter förs över 
från kommunstyrelsen till fastighetsnämnden.  
 
Fastighetsnämnden fattar beslut i detta ärende vid sitt sammanträde  
2008-05-22. Kommunstyrelsekontorets yttrande är skrivet utifrån 
beredningsförslag från fastighetsnämndens arbetsutskott och gäller 
under förutsättning att fastighetsnämnden beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-05-21 
• Fastighetsnämndens förslagsprotokoll 2008-05-22 
• Fastighetsnämndens skrivelse 2008-04-30 
 
– – – – 
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