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Protokollet omfattar §§ 709-715
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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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KS 832/09 105

§ 709 Information om Sundsvalls kommuns
varumärkesarbete
Beslut
Finansutskottet beslutar
notera informationen.

att

Bakgrund
Varumärket Sundsvall är ett uppdrag ur MRP 2009 med plan för 20102011. Målet är att klargöra och utveckla varumärket Sundsvall och
därigenom understödja utveckling och kommunikation av Sundsvall
som en unik plats för boende, företagsamhet och upplevelser.
Arbetet bedrivs i projektform och avslutas i juni 2010.
Överläggning
Marknadsförare Camilla Nilzén redogör för innebörden av varumärkesarbetet samt hur arbetet i projektet fortskrider.
––––
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§ 710 Information om MRP 2010 för
kommunstyrelsen
Beslut
Finansutskottet beslutar
notera informationen.

att

Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade den 28 september 2009, § 608, om mål
och resursplan 2010 med plan för 2011-2012. Kommunstyrelsen
fastställde därefter genom beslut den 12 oktober, § 777, nämndernas
ekonomiska ramar för 2010.
Kommunstyrelsekontorets avdelningar har under hösten 2009 arbetat
med att sammanställa kommunstyrelsens mål och resursplan 2010.
Överläggning
Kommundirektör Stefan Söderlund, stabschef Lennart Andersson och
ekonom Göran Dahlqvist redogör för arbetet med koncernstabens mål
och resursplan 2010.
––––
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§ 711 MRP-uppdrag till överförmyndarnämnden att
arbeta för att en professionell förvaltarenhet
skapas inom räddningstjänstens organisation
Beslut
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
att

MRP-uppdraget till överförmyndarnämnden att arbeta för en
professionell förvaltarenhet inom räddningstjänstens
organisation avslutas,

att

överförmyndarnämnden fortsätter utreda de organisatoriska,
ekonomiska och juridiska förutsättningarna för skapandet av en
professionell förvaltarenhet.

Bakgrund
I mål och resursplanen för 2009 fick överförmyndarnämnden i uppdrag
att arbeta för att en professionell förvaltarenhet skapas inom räddningstjänstens organisation.
Utifrån kontakter med räddningstjänsten bedömer överförmyndarnämnden att uppdraget inte kan genomföras inom räddningstjänstens
organisation. Behovet av att lösa frågan kvarstår. Koncernstaben
föreslår att överförmyndarnämnden fortsätter utreda de organisatoriska,
ekonomiska och juridiska förutsättningarna för skapandet av en
professionell förvaltarenhet.
Beslutsunderlag
• Koncernstabens skrivelse 2009-11-27
• Överförmyndarnämndens protokoll 2009-03-17 § 25
• Överförmyndarkontorets skrivelse 2009-10-09
––––
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§ 712 Yttrande över reformen skydd mot olyckor en uppföljning med förslag till utveckling (Ds
2009:47)
Beslut
Finansutskottet beslutar
godkänna förslaget till yttrande daterat 2009-11-11.

att

Bakgrund
Försvarsdepartementet har för eventuellt yttrande översänt skriften
”Reformen skydd mot olyckor – en uppföljning med förslag till
utveckling, (Ds 2009:47)”. Koncernstaben har, med hjälp av SundsvallTimrå räddningstjänstförbund, tagit fram ett förslag till yttrande.
Beslutsunderlag
• Koncernstabens skrivelse 2009-11-11
• Förslag till yttrande 2009-11-11
• Räddningstjänsten Sundsvall-Timrås underlag till remissvar
––––
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§ 713 Ansökan om bidrag ur kommunstyrelsens
donationsstiftelser för ”allmännyttiga
ändamål”
Beslut
Finansutskottet beslutar
bevilja bidrag på totalt 810 000 kr ur kommunstyrelsens donationsstiftelser för allmännyttiga ändamål enligt koncernstabens
förslag.

att

Bakgrund
Koncernstaben föreslår att av 2009 års avkastning från donationsstiftelser med ändamål ”för kommunen nyttiga ändamål” beviljas dels
kultur- och fritidsnämnden, Sundsvalls Museum 800 000 kr för fortsatt
uppbyggnad av industrihistorisk basutställning och dels Karl Östmansällskapet 10 000 kr för utgivning av bok med Karl Östman noveller.
Beslutsunderlag
• Koncernstabens skrivelse 2009-11-30
• Ansökan från Karl Östman-sällskapet
––––
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§ 714 Ansökan om bidrag ur Stiftelsen Bertil
Åströmssons fond
Beslut
Finansutskottet beslutar
bevilja bidrag på 164 000 kr ur Stiftelsen Bertil Åströmssons
fond till föreningar med verksamhet inom Lidens församling
enligt koncernstabens förslag.

att

Bakgrund
Koncernstaben har vid beredningen av årets ansökningar från 12
föreningar valt att föreslå att övervägande delen av bidraget fördelas till
de föreningar som planerar åtgärder av varaktig karaktär, exempelvis
upprustning av befintliga lokaler och utrustning. Även stöd till barn och
unga har prioriterats. Av den disponibla avkastningen 2009 på 195 928
kr föreslås att 164 .000 kr beviljas till föreningarna inom Lidens
församling.
Jäv
Reinhold Hellgren (C) anmäler jäv.
Beslutsunderlag
• Koncernstabens skrivelse inkl. ansökningsbilagor 2009-11-30
––––
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§ 715 Information om överbliven utrustning från f d
Nacksta skolans lokaler
Beslut
Finansutskottet beslutar
notera informationen.

att

Bakgrund
Finansutskottets behandlade 2009-11-17 § 693 ”Internlån Investeringsbehov vid återtagande av SFI till kommunal regi. I
samband med detta beslutade utskottet om en redovisning över hur
överbliven utrustning från f.d. Nackstaskolan tagits om hand.
Överläggning
Ekonomidirektör Jonas Borg lämnar en kort redogörelse om den
överblivna utrustningen från f.d. Nackstaskolan.
Beslutsunderlag
• Finansutskottets protokoll 2009-11-17 § 693
––––
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