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ordförande
ersättare för Anita Bdioui (S)

ersättare för Magnus Sjödin (M)

kommundirektör
ekonomidirektör
kommunsekreterare
koncernstaben

§ 760
Länsstyrelsen Västernorrland § 760
ekonom
§§ 761 - 763
kommunstyrelsens vice ordförande § 763

Protokollet omfattar §§ 760-768. Det antecknas att ärendet ”MRP 2010
– fördelning av besparing på 10 mkr på grund av effektivare inköp
inom nämnderna” stryks från dagordningen.
Justeras

Martin Johansson
Ordförande

Johan Forssell
Sekreterare

Reinhold Hellgren
Justerare
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Justering
Att jämte ordföranden Martin Johansson justera dagens protokoll utses
Reinhold Hellgren.
––––
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KS-2010-00242

§ 760 Information om RAKEL - radiosystem för
räddningstjänst m.m.
Beslut
Finansutskottet beslutar
notera informationen.

att

Bakgrund
Rakel (RAdioKommunikation för Effektiv Ledning) är ett nytt digitalt
radiosystem. Den 1 januari 2007 trädde ett regeringsbeslut i kraft som
innebar att fler organisationer än skydds- och säkerhetsmyndigheter
kan nyttja Rakel. Systemet är ursprungligen skapat för myndigheter
som polis, kustbevakning, akutsjukvård och räddningstjänst. Med den
utökade användarkretsen kan till exempel kommunernas tekniska och
sociala förvaltningar, bolag och elleverantörer också bli användare av
systemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har statens
uppdrag att arbeta för att fler verksamheter ska använda systemet.
Överläggning
Strängnäs kommun kommer, som första kommun i landet, att införa
RAKEL i kommunala verksamheter utöver traditionell räddningstjänst.
Kommunstyrelsen i Sundsvalls kommun kommer i närtid att få ta
ställning till ett förslag till utredningsprojekt för att undersöka
förutsättningarna för ett bredare införande av RAKEL inom den
kommunala verksamheten.
Beslutsunderlag
• Kommunal anslutning till RAKEL (RadioKommunikation för
Effektiv Ledning),
––––
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KS-2010-00239

§ 761 Kompletteringsbudget 2010
Beslut
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
fastställa kompletteringsbudget 2010 enligt föreliggande förslag
daterat 2010-03-30,

att

Bakgrund
Kompletteringsbudgeten ska fastställa nya anslag för innevarande kalenderår som p.g.a. särskilda skäl inte ingår i den fastställda årsbudgeten
(MRP 1 år). I princip ska de nya anslagen kunna täckas inom ramen för
kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov. Kompletteringsbudgeten ger även möjlighet att revidera fastställd årsbudget om nya
ekonomiska förutsättningar uppkommer under året. Enligt reglerna ska
kompletteringsbudgeten fastställas i mars-april.
Överläggning
Ewa Lohman (M) och Reinhold Persson (C) meddelar att de återkommer med ställningstagande i ärendet vid kommunstyrelsens
behandling av detsamma.
Beslutsunderlag
• Koncernstabens skrivelse inkl. bilagor 2010-03-29, rev 2010-03-30
––––
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KS-2010-00241

§ 762 MRP 2010 - fördelning av besparing på 32
mkr på grund av pensionsavgångar inom
nämnderna
Beslut
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
justera nämndernas ramar 2010 enligt kommundirektionens
förslag till fördelning av budgeterad besparing på 32 Mkr för
pensionsavgångar inom nämnderna.

att

Bakgrund
Kommunstyrelsen fastställde 2009-10-12 § 777 nämndernas ramar
(årsbudget) för 2010 – MRP 2010. Förslaget upprättades utifrån
fastställd MRP 2010-2012 som beslutades av kommunfullmäktige
2009-09-28 § 608. I MRP 2010-2012 ingick en besparing på 32 Mkr
för minskade kostnader som skulle uppstå vid pensionsavgångar som
inte återbesattes. Besparingen ingick i effektiviseringsprogrammet
hösten 2008 (reviderad MRP 2009).
Beslutsunderlag
• Koncernstabens skrivelse 2010-03-29
––––

Ordförandens sign

Justerandes sign

Sekreterares sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens finansutskott

Sammanträdesdatum

Sida

2010-04-06

6

KS-2010-00243

§ 763 MRP 2011-2014 - Investering i
förvaltningsfastigheter
Beslut
Finansutskottet beslutar
överlämna handlingarna till de politiska partierna inför det
fortsatta arbetet med förslag till MRP 2011-2014.

att

Bakgrund
Service- och teknikförvaltningen har gjort en sammanställning av
investeringsbehovet för de kommunala fastigheterna. Detta utifrån
förvaltningarnas önskemål om investeringar, fastighetsrelaterade
investeringar samt investeringar på grund av myndighetskrav.
Överläggning
Det påpekas att kommundirektionen för åren 2011 – 2014 inte har
kunnat åstadkomma förslag till investeringar inom den ram som
angivits i förutsättningarna.
Beslutsunderlag
• Service- och teknikförvaltningens skrivelse 2010-03-31, reviderad
2010-04-06, delas ut
––––
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KS-2010-00222

§ 764 Regler för aktivering av immateriella
anläggningstillgångar
Beslut
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
anta regler för aktivering av immateriella anläggningstillgångar
enligt koncernstabens förslag.

att

Bakgrund
I revisionsrapport ”Granskning av bokslut och årsredovisning
2008-12-31” efterlyser revisorerna instruktioner för när en immateriell
tillgång får aktiveras. Koncernstaben har tagit fram ett förslag till regler
för aktivering av immateriella tillgångar.
Rådet för kommunal redovisning RKR antog i maj 2007 rekommendation 12.1 ”Redovisning av immateriella tillgångar”. Koncernstabens
förslag till instruktioner för aktivering av immateriella anläggningstillgångar i Sundsvalls kommun bygger på RKR:s rekommendation 12.1.
Beslutsunderlag
• Koncernstabens skrivelse 2010-03-23
• Förslag till regler för aktivering av immateriella
anläggningstillgångar i Sundsvalls kommun
––––
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KS-2010-00106

§ 765 Fastighetsöverlåtelse Sundsvall Skönsberg
1:3
Beslut
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
att

överlåta fastigheten Sundsvall Skönsberg 1:3 till Norra Kajen
Exploatering AB för en köpeskilling om 1 914 300 kronor,

att

stadsbyggnadsnämnden i mål- och resursplan 2011 och framåt
tillförs 90 000 kronor, vilkets motsvarar det årliga bortfallet av
tomträttsavgäld.

Bakgrund
Enligt förslag till fördjupad översiktsplan ska norra kajenområdet omvandlas till stadsbebyggelse innehållande bostäder, arbetsplatser,
handel och service. Tomträttsfastigheten Sundsvall Skönsberg 1:3 ingår
i detta exploateringsområde.
Norra Kajen Exploatering AB är idag tomträttsinnehavare och önskar
friköpa tomträtten för att möjliggöra en exploatering i området.
Beslutsunderlag
• Koncernstabens skrivelse 2010-03-22
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2010-02-17 § 36
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse inkl. karta 2009-12-16
• Förslag till köpeavtal
––––
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KS-2010-00232

§ 766 Internlån för finansiering av nytt
personalsystem
Beslut
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
ansöka om ett internlån på 3 600 tkr för finansiering av nytt
personalsystem.

att

Bakgrund
För att finansiera upphandling av ett nytt personalsystem behöver
koncernstaben ansöka om internlån på 3 600 tkr. Lånet återbetalas inom
given budgetram.
Beslutsunderlag
• Koncernstabens skrivelse 2010-03-22
––––
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KS-2010-00095

§ 767 Upphävande av taxa inom djurskyddslagens
område
Beslut
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
upphäva antagen taxa inom djurskyddslagens område.

att

Bakgrund
Genom ändring i djurskyddslagen (1988:534) har kommunernas ansvar
för den offentliga kontrollen av djurskydd flyttats över till
länsstyrelserna. Kommunernas ansvar för att pröva tillstånd till
yrkesmässig verksamhet med bl.a. sällskapsdjur har också flyttats från
kommunerna. Detta innebär att kommunerna inte längre har några
uppgifter enligt djurskyddslagen.
Beslutsunderlag
• Koncernstabens skrivelse 2010-03-22
• Miljönämndens protokoll 2010-02-03 § 8
• Miljökontorets skrivelse 2010-02-02
––––
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KS-2010-00005

§ 768 Val av ombud till bolagsstämma med
ServaNet AB
Beslut
Finansutskottet beslutar
utan eget förslag överlämna ärendet till kommunstyrelsen.

att

Bakgrund
Finansutskottet har tidigare utsett ombud till bolagen i kommunkoncernen. Något ombud till ServaNet AB har inte utsetts. Bolaget
genomför ordinarie bolagsstämma den 19 maj 2010.
Överläggning
Finansutskottet konstaterar att något förslag till ombud samt ersättare
inte föreligger, och att nästa sammanträde med utskottet ligger dagen
före bolagsstämman.
Beslutsunderlag
• Koncernstabens skrivelse 2010-03-30
––––
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