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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 133/06 821

§ 552 Information om arenor för idrott och kultur
Beslut
Finansutskottet beslutar
notera informationen.

att

Bakgrund
Till varje finansutskott ska en lägesrapport om arenor för idrott och
kultur, samt evenemangsarenor lämnas.
Överläggning
Arbetet med evenemangsarenan bedrivs med mål att ta fram
förutsättningarna för att, någon gång i framtiden, kunna förverkliga
projektet inom fastställda ramar.
Kalkyler m m avseende äventyrsbadet kommer att redovisas vid
nästkommande sammanträde med finansutskottet.
––––
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Dnr 121/09 860

§ 553 Nybyggnad av kultur- och teaterhus
Beslut
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
att

godkänna redovisningen av genomförd arkitekttävling för
kultur- och teaterhus,

att

uppdra till kommunstyrelsen att ta fram systemhandlingar,
kalkyler och andra utredningar som krävs som underlag för att
kommunfullmäktige ska kunna ta ställning till byggande av
kultur- och teaterhus; samt

att

kostnader för systemhandlingar, kalkyler och andra utredningar
på ca 4 miljoner kronor finansieras inom ramen för avsatta
investeringsmedel för kultur- och teaterhus 2010 i mål och
resursplan 2009-2011.

att

att parkeringssituationen ska vara löst avseende det aktuella
planområdet samtidigt med färdigt förslag till kulturhus

att

en fullständig beräkning görs av de kostnader som försvinner i
nuvarande lokaler i och med byggande av nytt kulturhus

att

arbetet med att söka medfinansiärer till kulturhuset ska bedrivas
parallellt med framtagandet av färdigt förslag till kulturhus

Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade den 21 juni 2004 § 252 att genomföra
projektet Nya scenhuset (detta gällde ett teaterhus intill den nuvarande
teatern). Kommunfullmäktige beslutade den 26 september 2005 § 487
att avbryta projektet eftersom höga halter av diesel eller brännolja
hittats på tomten för det planerade bygget. Vid samma fullmäktigemöte
§ 488 uppdrogs åt fastighetsnämnden och kultur- och fritidsnämnden
att utreda en långsiktig lösning för teaterverksamhetens lokaler.
Detta har mynnat ut i den arkitekttävling för nytt kultur- och teaterhus
som genomfördes februari – november 2008. Huset är en självständig
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del i ett större projekt som också omfattar nybyggnad för handel och
bostäder på Navet/Fisktorget och ny E4/Stadsboulevard.
Överläggning
Magnus Sjödin (M) och Lars Persson (FP) yrkar bifall till första attsatsen i kommunstyrelsekontorets förslag, samt avslag på andra och
tredje att-satsen.
Reinhold Hellgren (C), med bifall av Anita Bdioui (S), yrkar bifall till
kommunstyrelsekontorets förslag, samt att följande att-satser läggs till
beslutet:
”att parkeringssituationen ska vara löst avseende det aktuella
planområdet samtidigt med färdigt förslag till kulturhus”
”att en fullständig beräkning görs av de kostnader som försvinner i
nuvarande lokaler i och med byggande av nytt kulturhus”
”att arbetet med att söka medfinansiärer till kulturhuset ska bedrivas
parallellt med framtagandet av färdigt förslag till kulturhus”
Efter det att överläggningarna förklarats avslutade meddelar
ordföranden att hon avser att ställa proposition på kommunstyrelsekontorets att-satser, för att därefter ställa proposition på de
föreslagna tilläggsattsatserna.
Därefter ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsekontorets
förslag, och finner att finansutskottet bifallit detsamma.
Därefter ställer ordföranden proposition på förslagit till
tilläggsattsatser, och finner att finansutskottet bifallit detsamma.
Reservation
Magnus Sjödin (M) och Lars Persson (FP) reserverar sig mot beslutet
avseende andra och tredje att-satserna samt tilläggsattsatserna.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-02-09
––––
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Dnr 328/07 040

§ 554 Uppföljning av den nya arbetsprocessen för
framtagande av partiernas förslag till mål och
resursplan
Beslut
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att

uppdraget i och med denna redovisning har avslutats,

att

tidpunkt för kommunfullmäktiges antagande av mål och
resursplan lämnas oförändrad i förhållande till tidigare,

att

ge kommunstyrelsekontoret i uppdrag att ta fram förslag på en
2-årig MRP-process.

Bakgrund
Kommunstyrelsen gav den 12 november 2007 (§ 273) finansutskottet i
uppdrag att göra en uppföljning av den nya arbetsprocessen för framtagande av partiernas förslag till mål och resursplan, samt utvärdera och
ge förslag på tidpunkt för kommunfullmäktiges antagande av mål och
resursplan.
Överläggning
Magnus Sjödin (M), med bifall av Reinhold Hellgren (C) och Lars
Persson (FP), yrkar att kommunfullmäktige ska anta mål och resursplan
under hösten, inte under sommaren.
Efter det att överläggningarna förklarats avslutade ställer ordföranden
proposition på kommunstyrelsekontorets förslag och finner att
finansutskottet bifallit detsamma.
Reservation
Magnus Sjödin (M), Reinhold Hellgren (C) och Lars Persson (FP),
reserverar sig mot beslutet avseende tidpunkten för
kommunfullmäktiges antagande av mål och resursplan.
Beslutsunderlag
• Bildspel ”Uppföljning av MRP-arbetet våren 2008”
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-01-30
• Slutrapport – Uppföljning av vårens MRP-arbete, oktober 2008
• Kommunstyrelsens protokoll 2007-11-12 § 273
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Dnr 129/09 041

§ 555 Planeringsförutsättningar MRP 2010-2012
Beslut
Finansutskottet beslutar
att

att notera informationen

att

planeringsförutsättningarna ska utgöra grund för det fortsatta
arbetet

Bakgrund
Ekonomiavdelningen har upprättat förslag till planeringsförutsättningar
för arbetet med MRP 2010-2012. I förslaget ingår även en tidplan.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse Ekonomiska
planeringsförutsättningar inför Mål och resursplan 2010-2012
• Bildspel Ekonomiska planeringsförutsättningar inför Mål och
resursplan 2010-2012
• Bildspel Tidplan för arbetet med MRP 2010-2012
––––
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Dnr 577/07 105

§ 556 Översyn av regler för representation
Beslut
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
de förslag till regler rörande representation som utarbetats av
kommunstyrelsekontoret, daterade 2009-02-11, skickas ut på
remiss till kommunens nämnder och helägda kommunala bolag.

att

Bakgrund
De regler om representation som nu är gällande inom kommunen
antogs av kommunstyrelsen 1974. Kommunstyrelsekontoret har fått i
uppdrag att uppdatera och förtydliga dessa regler.
Avsikten är att ta fram ett gemensamt regelverk som fastställs av
kommunfullmäktige och som omfattar kommunen och de helägda
bolagen. Förslaget bör skickas ut på remiss till nämnder och berörda
bolag så att dessa får möjlighet att yttra sig angående förslaget innan
reglerna om representation slutligt fastställs.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-02-11
• Förslag till regler för representation
• Normer för representation mm., beslutade av kommunstyrelsen
1974-06-04
• Kommunfullmäktiges protokoll 2008-05-26 § 356
––––
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Dnr 422/08 045

§ 557 Matfors Folkets Hus – förvärv av fastighet
och övertagande av lån
Beslut
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
att

förvärva fastigheterna Sköle 1:106, 2:32, 3:116 och 3:92 i
Matfors från Folkets Husföreningen Enighet Upa (org nr
789200-1954) för en köpeskilling som motsvarar kommunens
borgensåtagande vid förvärvet,

att

kommunen övertar föreningens lån avseende fastigheterna
motsvarande borgensåtagandet.

Bakgrund
Sundsvalls kommun beslutade 1988 att teckna borgen för ett banklån
på 6 585 000 kronor. Låntagare var Folkets Hus föreningen Enighet
Upa och lånet skulle användas för att finansiera en upprustning av
Folkets Hus i Matfors. Kommunens borgensåtagande uppgår per
januari 2009 till 5 771 667 kronor.
Föreningen saknar möjlighet att betala lånet, varför Sundsvalls
kommun som borgenär kommer att bli betalningsskyldig. Den lösning
som gör att kommunens kostnader begränsas är att kommunen övertar
fastigheten för en köpesumma motsvarande borgensåtagandet, något
som finansieras genom övertagande av aktuellt lån.
Överläggning
Magnus Sjödin (M) och Reinhold Hellgren (C) yrkar avslag på
kommunstyrelsekontorets förslag.
Lars Persson (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsekontorets förslag.
Efter det att överläggningarna förklarats avslutade ställer ordföranden
proposition på kommunstyrelsekontorets förslag, och finner att
finansutskottet bifallit detsamma.

Ordförandens sign

Justerandes sign

Sekreterares sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens finansutskott

Sammanträdesdatum

Sida

2009-02-24

11

Reservation
Magnus Sjödin (M) och Reinhold Hellgren (C) reserverar sig mot
beslutet.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse inkl. karta 2009-02-12
• Kommunstyrelsens protokoll 2009-01-12 § 598
––––
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Dnr 92/09 287

§ 558 Internlån – Hedbergska skolans matsal
Beslut
Finansutskottet beslutar
bevilja fastighetsnämnden ett internlån på 3,0 mkr för
ombyggnad av matsal på Hedbergska skolan.

att

Bakgrund
Fastighetsnämnden har beslutat att ansöka om ett internlån på 3,0 mkr
för att en ombyggnad av matsalen på Hedbergska skolan. Under våren
2008 besökte Arbetsmiljöverket Hedbergska skolan på grund av de
arbetsmiljöproblem man har i matsalen med höga ljudnivåer för elever
och kökspersonal. En utredning har pågått under hösten 2008 som tagit
fram förslag till lösning. Åtgärden omfattar bulleråtgärder enligt arbetsmiljöverkets krav samt förändring av logistik och flöde av elever vid
mathanteringen.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-02-09
• Fastighetsnämndens protokoll 2009-01-29 § 3
––––

Ordförandens sign

Justerandes sign

Sekreterares sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens finansutskott

Sammanträdesdatum

Sida

2009-02-24

13

Dnr 119/09 002

§ 559 Fullmakt gällande kommunens bankkonton,
postgirokonton och bankgiron år 2009
Beslut
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

Ordförandens sign

Justerandes sign

att

bemyndiga Eric Carlsson, Peter Palmqvist, Björn Magnusson,
Leif Rönnmark, Britt-Inger Boväng, Cecilia Tunell, Eva Bylund,
Pia Westin och Helena Lindholm att för år 2009, samt för Karin
Björklund t o m 28 februari 2009, att två i förening verkställa
utbetalningar, uttag från, redovisning av eller information om
transaktioner och ställning på, tjänster som möjliggör insättningar på, kommunens samtliga bankkonton, plusgirokonton
knutna till organisationsnummer 212000-2411 med undantag för
s k klientmedelskonton,

att

bemyndiga Eric Carlsson, Peter Palmqvist, Björn Magnusson,
Leif Rönnmark, Britt-Inger Boväng, Cecilia Tunell, Eva Bylund,
Pia Westin och Helena Lindholm, att för år 2009, samt för Karin
Björklund t o m 28 februari 2009, att två i förening verkställa
utbetalningar, uttag från, redovisning av eller information om
transaktioner och ställning på, tjänster som möjliggör
insättningar på, kommunens samtliga bankkonton,
plusgirokonton på Sundsvalls kommuns donationsstiftelsers
checkar och postremissväxlar,

att

bemyndiga Synnöve Marell-Sundqvist, Karin Mikaelsson, AnnSofie Eriksson, Ing-Mari Engström, Maarit Magné och Robert
Sjöström för år 2009, att två i förening verkställa utbetalningar
för löner och arvoden, den s.k. bankfilen som sänds till kommunens plusgirokonton, samt

att

återkalla den fullmakt som kommunstyrelsen beslutade om den
12 november 2007, § 275; den fullmakten skall således inte
vidare gälla.
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Bakgrund
Kommunstyrelsen fattade den 12 november 2007 § 275, beslut om
fullmakt gällande kommunens bank- och postgirokonton för 2008. Ny
fullmakt skall beslutas för år 2009.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-01-23
––––
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Dnr 24/08 046

§ 560 Donationsmedel rapport per 2008-12-31
Beslut
Finansutskottet beslutar
lägga rapporten till handlingarna.

att

Bakgrund
Kommunstyrelsekontorets har sammanställt en rapport för donationsmedel per 31 december 2008.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-02-17
––––
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Dnr 120/09 102

§ 561 Principer för val av ombud till
bolagsstämmor
Beslut
Finansutskottet beslutar
att

stämmoombud till bolagsstämmor ska väljas för perioden fram
till 2010-09-30,

att

det ska utses en ersättare för varje stämmoombud.

Bakgrund
Enligt det av kommunfullmäktige fastställda reglementet för kommunstyrelsen ska kommunstyrelsen utöva kommunens ägar- och huvudmannafunktion i de företag kommun har intresse i. Kommunstyrelsen
har delegerat rätten att utse ombud vid bolagsstämmor och årsstämmor
till finansutskottet.
Ombud vid bolagsstämmor i de bolag som ingår i kommunkoncernen
har tidigare utsetts ett år i taget. För att förenkla och underlätta föreslås
att ombuden ska utses för en längre period, samt att ersättare ska utses.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-02-04
––––
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Dnr 5/09 102

§ 562 Val av ombud till bolagsstämmor
Beslut
Finansutskottet beslutar

Ordförandens sign

Justerandes sign

att

till Sundsvalls kommuns ombud vid stämmor i Sundsvalls
Oljehamn AB för perioden fram till 2010-09-30 utse Mats Johan
Adner (M), Sparvhöksvägen 10, 856 51 Sundsvall, med ersättare
Anders Lidén, Österlo 138, 860 13 Stöde

att

till Sundsvalls kommuns ombud vid stämmor i Sundsvalls Hamn
AB för perioden fram till 2010-09-30 utse Mats Johan Adner
(M), Sparvhöksvägen 10, 856 51 Sundsvall, med ersättare
Anders Lidén, Österlo 138, 860 13 Stöde

att

till Sundsvalls kommuns ombud vid stämmor i Fokusera
Utveckling Sundsvall AB för perioden fram till 2010-09-30 utse
Claes Stockhaus (V), Kårsta 104, 86+0 40 Indal, med ersättare
Anders Lidén, Österlo 138, 860 13 Stöde

att

till Sundsvalls kommuns ombud vid stämmor i Sundsvalls
Kommuns Industrifastighetsutveckling AB för perioden fram till
2010-09-30 utse Birgitta Skoglund (MP), Vikingavägen 36, 857
41 Sundsvall, med ersättare Anders Lidén, Österlo 138, 860 13
Stöde

att

till Sundsvalls kommuns ombud vid stämmor i Mitthem AB för
perioden fram till 2010-09-30 utse Lars-Erik Nyberg (S),
Sadelvägen 1, 857 52 Sundsvall, med ersättare Anders Lidén,
Österlo 138, 860 13 Stöde

att

till Sundsvalls kommuns ombud vid stämmor i Sundsvall Arena
AB för perioden fram till 2010-09-30 utse Magnus Sjödin (M),
Ekebovägen 2 D, 863 35 Sundsbruk, med ersättare Birgitta
Skoglund (MP), Vikingavägen 36, 857 41 Sundsvall
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att

till Sundsvalls kommuns ombud vid stämmor i Sundsvall Vatten
AB för perioden fram till 2010-09-30 utse Birgitta Skoglund
(MP), Vikingavägen 36, 857 41 Sundsvall, med ersättare
Susanne Strömqvist (C), Sköle 152, 864 91 Matfors

att

till Sundsvalls kommuns ombud vid stämmor i Sundsvall Energi
AB för perioden fram till 2010-09-30 utse Anita Bdioui (S),
Torsdagsvägen 42, 863 34 Sundsbruk, med ersättare Lars-Erik
Nyberg (S), Sadelvägen 1, 857 52 Sundsvall

att

till Sundsvalls kommuns ombud vid stämmor i Stadsbacken AB
för perioden fram till 2010-09-30 utse Reinhold Hellgren (C),
Falkenbergsvägen 44, 857 32 Sundsvall, med ersättare Martin
Johansson (S), Rude 143, 864 91 Matfors

att

till Sundsvalls kommuns ombud vid stämmor i Sundsvalls
Logistikpark AB för perioden fram till 2010-09-30 utse Mats
Johan Adner (M), Sparvhöksvägen 10, 856 51 Sundsvall, med
ersättare Anders Lidén, Österlo 138, 860 13 Stöde

att

till Sundsvalls kommuns ombud vid stämmor i Sundsvall Energi
Elnät AB för perioden fram till 2010-09-30 utse Anita Bdioui
(S), Torsdagsvägen 42, 863 34 Sundsbruk, med ersättare LarsErik Nyberg (S), Sadelvägen 1, 857 52 Sundsvall

att

till Sundsvalls kommuns ombud vid stämmor i REKO Sundsvall
AB för perioden fram till 2010-09-30 utse Anita Bdioui (S),
Torsdagsvägen 42, 863 34 Sundsbruk, med ersättare Lars-Erik
Nyberg (S), Sadelvägen 1, 857 52 Sundsvall

att

till Sundsvalls kommuns ombud vid stämmor i Korsta Oljelager
AB för perioden fram till 2010-09-30 utse Anita Bdioui (S),
Torsdagsvägen 42, 863 34 Sundsbruk, med ersättare Lars-Erik
Nyberg (S), Sadelvägen 1, 857 52 Sundsvall

att

till Sundsvalls kommuns ombud vid stämmor i Efokus AB för
perioden fram till 2010-09-30 utse Claes Stockhaus (V), Kårsta
104, 86+0 40 Indal, med ersättare Anders Lidén, Österlo 138,
860 13 Stöde

att

till Sundsvalls kommuns ombud vid stämmor i MittSverige
Vatten AB för perioden fram till 2010-09-30 utse Birgitta
Skoglund (MP), Vikingavägen 36, 857 41 Sundsvall, med
ersättare Susanne Strömqvist (C), Sköle 152, 864 91 Matfors
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att

till Sundsvalls kommuns ombud vid stämmor i Studentbostäder i
Sundsvall AB för perioden fram till 2010-09-30 utse Lars-Erik
Nyberg (S), Sadelvägen 1, 857 52 Sundsvall, med ersättare
Anders Lidén, Österlo 138, 860 13 Stöde

att

till Sundsvalls kommuns ombud vid stämmor i Sundsvalls
Parkera AB för perioden fram till 2010-09-30 utse Birgitta
Skoglund (MP), Vikingavägen 36, 857 41 Sundsvall, med
ersättare Anders Lidén, Österlo 138, 860 13 Stöde

att

till Sundsvalls kommuns ombud vid stämmor i AB Stuvaren i
Sundsvall för perioden fram till 2010-09-30 utse Birgitta
Skoglund (MP), Vikingavägen 36, 857 41 Sundsvall, med
ersättare Anders Lidén, Österlo 138, 860 13 Stöde

att

till Sundsvalls kommuns ombud vid stämmor i
Sundsvallsmässan AB för perioden fram till 2010-09-30 utse
Reinhold Hellgren (C), Falkenbergsvägen 44, 857 32 Sundsvall,
med ersättare Martin Johansson (S), Rude 143, 864 91 Matfors

att

till Sundsvalls kommuns ombud vid stämmor i På Stan,
Citybolaget i Sundsvall AB för perioden fram till 2010-09-30
utse Reinhold Hellgren (C), Falkenbergsvägen 44, 857 32
Sundsvall, med ersättare Martin Johansson (S), Rude 143, 864
91 Matfors

att

till Sundsvalls kommuns ombud vid stämmor i Svenska
Kommun Försäkrings AB för perioden fram till 2010-09-30 utse
Anita Bdioui (S), Torsdagsvägen 42, 863 34 Sundsbruk, med
ersättare Lars-Erik Nyberg (S), Sadelvägen 1, 857 52 Sundsvall

att

till Sundsvalls kommuns ombud vid stämmor i Stadshuset AB
för perioden fram till 2010-09-30 utse Reinhold Hellgren (C),
Falkenbergsvägen 44, 857 32 Sundsvall, med ersättare Anita
Bdioui (S), Torsdagsvägen 42, 863 34 Sundsbruk

Bakgrund
Enligt det av kommunfullmäktige fastställda reglementet för kommunstyrelsen ska kommunstyrelsen utöva kommunens ägar- och huvudmannafunktion i de företag kommun har intresse i. Kommunstyrelsen
har delegerat rätten att utse ombud vid bolagsstämmor och årsstämmor
till finansutskottet.
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Beslutsunderlag
• Skrivelse från Stadsbacken AB daterad 2009-02-09
––––

Ordförandens sign

Justerandes sign

Sekreterares sign

Utdragsbestyrkande

