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Justering

Att jämte ordföranden Ewa Back justera dagens protokoll utses Lars
Persson med Hans Brynielsson som ersättare.
––––
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Dnr 85/05 005

§ 31

IT-frågor

Beslut
Finansutskottet beslutar
uppdra åt kommunstyrelsekontoret att utreda lämplig driftsform
– entreprenad eller egen regi – för kommunens hela ITverksamhet.

att

Bakgrund
Kommunen har sedan några år tillbaka arbetat med en rad
samordningsfrågor inom IT-verksamheten. Syftet har bland annat varit
att få tydligare mål, centralare styrning, säkrare driftmiljö samt
förstärka kompetensen i organisation. Den bedömning som nu görs är
att kommunen bör utreda lämplig driftform - entreprenad eller egen
regi – för kommunens hela IT-verksamhet.
Överläggning
I syfte att se om det är möjligt att ytterligare höja driftssäkerheten inom
IT-området föreslår kommundirektören att en utredning genomförs för
att se vad entreprenaddrift – outsourcing – av hela kommunens ITverksamhet skulle innebära. Utredningsuppdraget föreslås bli utfört en
särskild grupp bestående av representanter från IT-rådet. Ordförande i
gruppen föreslås vara Stig Johansson, miljöchef.
Utskottet bifaller kommundirektörens förslag.
––––
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Dnr 86/05 043

§ 32

Information om bokslut 2004

Beslut
Finansutskottet beslutar
notera informationen.

att

Bakgrund
Bokslutskommunikén kommer att behandlas på finansutskottets
sammanträde den 22 februari 2005.
Vid dagens sammanträde lämnas information om beräknat resultat.
Överläggning
Ekonomen informerar om att kommunen redovisar ett positivt resultat
på cirka 45,9 Mkr.
Utskottets ledamöter ställer frågor om nämndernas resultat och
avvikelsen på intäktssidan jämfört med budget 2004.
––––
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Dnr 67/05 041

§ 33

Partiernas förslag till direktiv för årsbudget
2006 med plan för 2007–2008

Beslut
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att

fastställa föreliggande direktiv för årsbudget 2006 med plan för
2007-2008.

Bakgrund
Kommunstyrelsen har att fastställa direktiv för årsbudget 2006 med plan
för 2007-2008.
Direktiven och kommunstyrelsekontorets anvisningar ska sedan ligga till
grund för nämndernas och de helägda bolagens förslag till årsbudget.
Det noteras i protokollet att majoriteten inför ärendets behandling i
finansutskottet, har haft överläggningar med respektive nämnd om
deras ekonomiska behov för kommande budgetperiod.
Överläggning
Majoriteten (s + v) överlämnar sitt förslag till direktiv. Därefter lämnar
oppositionen (fp + m + kd+ c) över sitt förslag. Utskottet konstaterar att
miljöpartiet kommer att lämna sitt förslag vid kommunstyrelsens
sammanträde.
Ekonomidirektören informerar om att utifrån tidigare redovisade
planeringsförutsättningar beräknas skatteintäkterna bli lägre under
budgetperioden. Han informerar också om att majoriteten föreslår att
nämndernas ramar ska öka med 14 Mkr och att anslaget för ökade
personalkostnaderna skrivs ned från 3,5 % till 3 %.
Då två förslag till direktiv föreligger ställer ordföranden proposition på
majoritetens förslag kontra oppositionens förslag och finner att
utskottet bifaller majoritetens förslag. Direktiv för budget 2006 och
plan 2007-2008, daterade 2005-02-07 kommer därför att uppdateras till
kommunstyrelsens sammanträde.
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Reservation
Lars Persson (fp), Magnus Sjödin (m) och Hans Brynielsson (kd)
reserverar sig mot beslutet.
Beslutsunderlag
· Direktiv budget 2006 och plan 2007-2008, 2005-02-07
· Majoritetens förslag till direktiv
· Oppositionens förslag till direktiv
––––
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Dnr 138/04 006

§ 34

Förslag till ägarpolicy och generella
ägardirektiv

Beslut
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
att

fastställa förslag till ägarpolicy och generella ägardirektiv som
framgår av särskild handling daterad 1 februari 2005;

att

uttala att kommunstyrelsekontorets skrivelse den 1 februari
2005 ska utgöra vägledning för styrningen av kommunens
bolag; samt

att

uppdra åt presidiekonferensen att utifrån vad som anförs i
ärendet närmare besluta hur kommunfullmäktige vid något eller
några av sina sammanträden årligen ska behandla frågor om de
kommunala bolagen; samt

att

ägardirektiv avseende i Sundsvalls kommunkoncern ingående
bolag, fastställt av kommunfullmäktige den 17 mars 1997,
§ 422, härigenom upphävs.

Bakgrund
Nuvarande generella ägardirektiv fastställdes av kommunfullmäktige
1997-03-17, § 422. En standardbolagsordning för kommunens helägda
aktiebolag upprättades i november 1999. Några av bolagen har äldre
bolagsordningar. Förändringar i bl.a. lagstiftning gör att dokument som
de nämnda bör ses över regelbundet.
Ett viktigt skäl för en översyn är de synpunkter som kommunens
revisorer lämnat efter granskning av kommunstyrelsens relation till de
kommunala bolagen 1999 och 2001. Revisorerna var kritiska till
kommunstyrelsens uppsikt över de kommunägda företagen. De ansåg
att denna uppsikt behöver utvecklas och tydliggöras. I en rapport i
december 2001 framför revisorerna vidare:
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”Eftersom kommunstyrelsens uppsiktsplikt även omfattar de
kommunala företagen ser vi det som mycket angeläget att även
formerna för detta utvecklas. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt
innebär bl.a. att kommunstyrelsen skall hålla sig informerad om
bolagens förhållanden i olika avseenden samt bedöma hur bolagen
förhåller sig till de direktiv, riktlinjer, anvisningar etc. som kommit
till uttryck i fullmäktigebeslut och för bolagen gällande lagstiftning.
En översyn av ägardirektiven ser vi som en viktig åtgärd i denna
process.”

Kommunstyrelsekontoret har mot denna bakgrund låtit utföra en
utredning om formerna för ägarstyrning av de kommunala bolagen i
Sundsvalls kommun.
Kommunstyrelsen behandlade utredningen vid sitt sammanträde den 13
september, § 153 och beslutade då:
att remittera ärendet inklusive frågan om öppna bolagsstämmor till
respektive styrelse för kommunens helägda bolag,
att uppdra till kommunstyrelsekontoret att i samråd med styrelsen för
Stadsbacken AB och övriga styrelser i kommunala aktiebolag lämna förslag
till ändringar i nu gällande bolagsordningar så att kommunfullmäktige
senast i december månad 2004 kan yttra sig över förslagen; samt
att återremittera ärendet i övrigt till finansutskottet.

Utredningen har därefter remitterats till kommunens helägda bolag vars
inkomna synpunkter har beaktats i det förslag som nu överlämnas.
Överläggning
Oppositionen (fp+m+kd) framför att de återkommer i kommunstyrelsen
med var sitt ställningstagande över förslaget.
Stadsjuristen föreslår att om utskottet bifaller förslaget bör det även
skrivas in att ägardirektiv avseende i Sundsvalls kommunkoncern
ingående bolag, vilka fastställdes av kommunfullmäktige den 17 mars
1997, § 422, upphävs genom detta beslut.
Övriga utskottet bifaller kommunstyrelsekontorets, inklusive
stadsjuristens, förslag.
Beslutsunderlag
· Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-02-01
· ”Förslag till ägarpolicy och generella ägardirektiv” 2005-02-01
· Ägardirektiv avseende i Sundsvalls kommunkoncern ingående
bolag, antagna av kommunfullmäktige 1997-03-17, § 422
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Reglemente för kommunstyrelsen, senast ändrad av
kommunfullmäktige 2002-12-16, § 22, utdrag omfattande §§ 1-3
Yttrande över utredning angående översyn av former för
ägarstyrning samt förslag till ägarpolicy och generella direktiv för
de kommunala bolagen i Sundsvall. Gemensamt yttrande för
styrelserna i Mitthem AB, Studentbostäder i Sundsvall AB,
Gärdehov Förvaltnings AB, Sundsvall Vatten AB, Utveckling i
Sundsvall AB, Sundsvall Energi AB, Sundsvall Energi Elnät AB,
Reko Sundsvall AB, Korstaverkets Förvaltning AB, Sundsvalls
Kommuns Industrifastighetsutveckling AB och Sundsvalls
Kommuns Parkerings AB, december 2004
Stadsbacken AB:s yttrande över ägardirektiv m.m.
Kommunstyrelsens protokoll 2004-09-13, § 153
Promemoria Offentliga bolagsstämmor, kommunstyrelsekontoret
2004-08-12
Finansutskottets protokoll 2004-06-15, § 179
Utredning angående översyn av formerna för ägarstyrning av de
kommunala bolagen i Sundsvalls kommun, daterad 2004-05-26

––––
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Dnr 19/04 041

§ 35

Utredning om överflyttning av kultur- och
fritidsanläggningar från kärnverksamheten
till bolagskoncernen

Beslut
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta

Ordförandens sign

Justerandes sign

att

tillstyrka utredningens förslag avseende
marknadsföringssamarbete, det vill säga att:
- ansvaret för kommunens marknadsföringssamarbete med
profilidrotterna förs över till Gärdehov Förvaltnings AB genom
att detta bolag förutsätts ha en professionell organisation för
marknadsföring av evenemangsanläggningar och större
publikevenemang;
- att marknadsföringssamarbetet sker inom ramen för en
marknadsföringsplan som kommunstyrelsen svarar för och att
ägaren genom ägardirektiv reglerar villkoren för samarbetet;
- att kommunen tar initiativet till att bilda en
paraplyorganisation – i form av nätverk, mera formell
samrådsorganisation eller motsvarande – så att olika aktörer
kan marknadsföra Sundsvall med vissa gemensamma budskap
och kännetecken;

att

för närvarande avstyrka utredningens förslag i övrigt, men att
frågan om överföring av kultur- och fritidsanläggning till
bolagskoncernen kan tas upp vid ett senare tillfälle;

att

uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att utreda om överlåtande
av kommunens ägande i AB Indalslidens Turistanläggningar
Vetten till lokala företrädare i Liden; samt

att

i kompletteringsbudgeten 2005 hantera kultur- och
fritidsnämndens intecknande av förväntad budgetbesparing.
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Finansutskottet beslutar för egen del
att

uppdra åt kommunstyrelsekontoret att inför kommunstyrelsens
sammanträde se över hur detta ärende överensstämmer med
uppdrag ang. marknadsföringssamarbete, svar på enskild
motion samt förslag till plan för marknadsföring (285/04 030).

Bakgrund
I samband med kommunstyrelsens behandling av direktiv för årsbudget
2005 uppdrogs kommunstyrelsekontoret att i samverkan med
Stadsbacken bereda frågan om en överflyttning av det ekonomiska
ansvaret för en kultur- och fritidsanläggning från kärnverksamheten till
bolagskoncernen (se kommunstyrelsen § 26/2004).
Syftet med uppdraget är att frigöra skattemedel. Detta är en fortsättning
på det första steg som togs under 2003 då sporthallsanläggningen
överfördes till bolagskoncernen.
Kommunstyrelsekontoret överlämnade i april 2004 en utredningsrapport. Kommunstyrelsen behandlade rapporten vid sitt sammanträde
den 10 maj 2004, § 93, och beslutade då:
att kommunstyrelsekontoret får i uppdrag att i samråd med Stadsbacken
AB, kultur- och fritidsnämnden och fastighetsnämnden utreda vidare
möjligheten till överflyttning av en eller flera anläggningar till
bolagskoncernen.
Innan förslag om överföringar presenteras ska förutsättningarna för
överföringarna klarläggas av kommunstyrelsekontoret. Utredningen bör
bedrivas under ledning av en anlitad resurs.

Vid finansutskottets sammanträde den 14 december 2004, § 337, gick
utredaren igenom sin rapport. Utskottet enades om att remittera
utredningen till berörda förvaltningar och bolag.
Kommunstyrelsekontoret har efter remissomgången studerat dels den
utredning om överföring av objekt till bolagskoncernen som lades fram
i december 2004 och dels de avgivna remissvaren om denna utredning.
Kontoret kan konstatera att remissvaren redovisar delade meningar,
främst i frågorna om och i så fall vilken anläggning som ska föras över.
Det har dessutom under beredningens gång framkommit ytterligare
omständigheter som begränsar Stadsbackenkoncernens ekonomiska och
praktiska möjligheter att ta över ansvaret för ytterligare en anläggning.
Detta påverkar sammantaget ställningstagandet kring utredningen.
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Överläggning
Lars Persson (fp) yrkar avslag till att-sats 1, punkt 1 och 2 i
kommunstyrelsekontorets förslag till beslut, dvs;
–

att ansvaret för kommunens marknadsföringssamarbete med
profilidrotterna förs över till Gärdehov Förvaltnings AB genom att
detta bolag förutsätts ha en professionell organisation för
marknadsföring av evenemangsanläggningar och större
publikevenemang;

–

att marknadsföringssamarbetet sker inom ramen för en
marknadsföringsplan som kommunstyrelsen svarar för och att
ägaren genom ägardirektiv reglerar villkoren för samarbetet;

Magnus Sjödin (m) instämmer i Lars Perssons yrkande.
I övrigt tillstyrker Lars Persson (fp) och Magnus Sjödin (m)
kommunstyrelsekontorets förslag.
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsekontorets förslag
kontra Lars Perssons och Magnus Sjödins avslagsyrkande och finner att
utskottet i denna del beslutar i enlighet med kommunstyrelsekontorets
förslag.
Efter diskussionen föreslår stadsjuristen att kommunstyrelsekontoret
inför kommunstyrelsens behandling av ärendet bör se över hur detta
ärende överensstämmer med uppdrag ang. marknadsföringssamarbete,
svar på enskild motion samt förslag till plan för marknadsföring
(285/04 030) vilket behandlades av utvecklingsutskottet den 1 februari
2005, § 14. Han föreslår att en muntlig information om detta lämnas på
kommunstyrelsens sammanträde.
Utskottet bifaller förslaget. Avslutningsvis kan konstateras att utskottet
har bifallit kommunstyrelsekontorets, inklusive stadsjuristens, förslag
till beslut.
Reservation
Lars Persson (fp) och Magnus Sjödin (m) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget yrkande.
Beslutsunderlag
· Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-02-03
· Kultur- och fritidsnämndens remissvar 2005-01-12
· Fastighetskontorets remissvar 2005-01-12
· Stadsbacken AB:s remissvar 2005-12-21
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Gärdehov Förvaltnings AB:s skrivelse 2005-01-10
Utredning om ev. överflyttning av kultur- och fritidsanläggningar
till bolagskoncernen i Sundsvalls kommun, daterad 2004-12-07,
reviderad 2004-12-13

––––
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Dnr 61/05 042

§ 36

Förslag till reviderade regler för
ekonomistyrning

Beslut
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
att

fastställa förslag till reviderade regler för ekonomistyrning.

Bakgrund
Regler för ekonomistyrning antogs av kommunfullmäktige den 15
december 1997. Reglerna har därefter reviderats den 20 september
1999, den 25 september 2000 samt den 24 april 2001.
Härmed föreslås en ny revidering av reglerna.
Motivet till en ny revidering är främst ett antal beslut som föranlett en
omskrivning av vissa delar som införande av tertialrapporter och
månadsrapporter samt instruktion om F-skattesedel.
Det har också skett en lagändring genom regeringspropositionen
2003/04:105 ”God ekonomisk hushållning i kommuner och landsting” i
form av krav på att budgeten ska innehålla mål och riktlinjer för
verksamheten.
Det finns också en fullmäktigemotion samt synpunkter från
kommunrevisionen om kommunens hantering av resultatöverföring
som föranlett förtydliganden i vissa stycken.
I samband med översynen har det även framkommit behov om en
tydligare utformning av dokumentet.
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Överläggning
Under överläggningen konstateras att en redaktionell ändring ska göras
i dokumentet inför kommunstyrelsens behandling av ärendet.
Beslutsunderlag
· Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-01-24
· Regler för ekonomistyrning i Sundsvalls kommun
––––
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Dnr 590/04 007

§ 37

Revisionsrapport om nyckeltalsjämförelse år
2003

Beslut
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
som svar till Sundsvalls kommuns revisorer hänvisa till vad
som anförs i kommunstyrelsekontorets skrivelse.

att

Bakgrund
Revisionen har via KPMG sammanställt och analyserat ett antal
nyckeltal för år 2003.
Revisionen har vid sin genomgång av rapporten konstaterat att
Sundsvalls kommun har en väsentligt lägre andel avgiftsfinansiering
(och högre kostnadsandel) än referensgruppen. De vill därför ha
respektive nämnds och kommunstyrelsens kommentar till denna
iakttagelse.
Kommunstyrelsekontoret anser att den redovisade iakttagelsen om
avgiftsfinansiering i första hand speglar skillnader i de jämförda
kommunernas politiska ambitionsnivåer avseende nivån på
verksamhetens avgiftsfinansiering.
Överläggning
Under överläggningen diskuteras hur denna typ av nyckeltalsjämförelser kan användas av kommunkoncernen för verksamhetsförbättringar. En diskussion om detta föreslås tas upp på en kommande
träff med revisorerna.
Beslutsunderlag
· Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-01-17
· KPMG:s revisionsrapport om ”Jämförelsetal för år 2003”, daterad
2004-11-24
––––
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Dnr 62/05 002

§ 38

Attestanter och ersättare år 2005 inom
kommunstyrelsen

Beslut
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att

fastställa bifogade attestantförteckningar för år 2005; och

att

delegera till kommundirektören att besluta om löpande
ändringar under året.

Bakgrund
Regler för attest m.m. regleras i attestreglemente fastställt av
kommunstyrelsen den 17 januari 2000 och gällande fr.o.m 1 mars 2000
samt kommunstyrelsekontorets tillhörande anvisningar. Av reglementet
framgår att aktuella förteckningar ska upprättas för varje kalenderår och
att nämnd ska fatta särskilt beslut.
Attest av lönetransaktioner regleras i reglemente fastställt av
kommunstyrelsen den 15 april 2002 och gällande fr.o.m 1 april 2002
samt kommunstyrelsekontorets tillhörande anvisningar för intern
kontroll av lönetransaktioner.
Förslag till nytt attestreglemente som upphäver ovanstående nu
gällande två reglementen är under beredning och kommer att föreläggas
kommunstyrelsen för beslut inom kort. Den del i reglementet som avser
upprättande av förteckningar över attestanter och ersättare är inte
föremål för omarbetning i det nya förslaget.
Överläggning
Under överläggningen konstateras att dokumentet ska revideras inför
kommunstyrelsens behandling. Utskottet beslutar också att
kommunstyrelsekontoret fram till kommunstyrelsen ska se över
möjligheterna att denna typ av beslut fattas på delegation.
Beslutsunderlag
· Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-01-31 med bilagor
daterade 2005-02-01
––––
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Dnr 46/04 010

§ 39

Yttrande över regional risk- och
sårbarhetsanalys

Beslut
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
godkänna kommunstyrelsekontorets och räddningstjänstens
förslag till yttrande.

att

Bakgrund
Länsstyrelsen har under 2004 påbörjat arbetet med en regional risk-och
sårbarhetsanalys. Arbetet har bedrivits i samverkan med kommuner,
landsting, myndigheter och företag i länet.
Länsstyrelsen har översänt ett remissunderlag som beskriver vad som
hittills framkommit i analysarbetet.
Sundsvalls kommun och Sundsvall-Timrå Räddningstjänstförbund
lämnar här sina gemensamma synpunkter på länsstyrelsen arbete med
en regional risk- och sårbarhetsanalys. Synpunkterna lämnas i den följd
länsstyrelsen önskat.
Beslutsunderlag
· Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-01-27
· Yttrande över Regional risk- och sårbarhetsanalys 2005-01-27
· Länsstyrelsens remiss av rapport ”Regional risk- och
sårbarhetsanalys” 2004-12-06
· Länsstyrelsens skrivelse om ”Arbetsmetod vid framtagning av
regional risk- och sårbarhetsanalys” 2005-01-19
––––
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Dnr 603/04 030

§ 40

Svar på motion (c) om idébank på
kommunens hemsida

Beslut
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
anse motionen besvarad.

att

Bakgrund
Centerpartiet yrkar i motion behovet av idébank på kommunens
hemsida att ett forum på kommunens hemsida där alla medborgare fritt
får lämna förslag på förbättringar och idéer som utvecklar kommunen
ska öppnas. Tanken är att öppna ännu en källa för politiker och
tjänstemän att hämta goda förslag ur.
Under våren planeras ett synpunktshanteringssystem att införas i hela
kommunkoncernen. Systemet hanterar både förslag, beröm och
klagomål och i första hand kommer kommunens hemsida sundsvall.se
att användas som ingång till systemet, både för medborgare och
anställda.
Kommunstyrelsekontoret anser att det planerade synpunktshanteringssystemet med en komplettering av särskild ingång på kommunens
hemsida för förslag, stämmer in på det yrkande som motionären gör,
och anser därmed att motionen är besvarad.
Beslutsunderlag
· Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-01-18
· Motion från Centerpartiet 2004-12-22
––––
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Dnr 249/03 042

§ 41

Information om utredning om
måltidsorganisationen för Sundsvalls
kommun

Beslut
Finansutskottet beslutar
notera informationen.

att

Bakgrund
Den 16 juni 2003 fick kommunstyrelsen i uppdrag av kommunfullmäktige att utreda vilka effektiviseringar en samlad måltidsorganisation kan ge. Utredningen skulle också inventera serveringskökens utrustningsbehov och bemanningsförändring, samt belysa
varmhållningsproblemet i måltidspolicyn och ta fram förslag till ny
organisation.
Den 31 augusti 2004, § 216 beslutade finansutskottet att uppdra till
kommunstyrelsekontoret att fortsätta utredningen och belysa hur
organisationen bör utformas om personalsammanläggning sker,
respektive om personalsammanläggning inte sker. I uppdraget ingick
också att redovisa för- och nackdelar med respektive organisationsform, samt att redovisa om tilldelningen av Wärnersson-medel kan
komma att påverkas av en organisationsförändring.
Vid dagens sammanträde ges en muntlig rapport om utredningsläget.
Förra rapporten lämnades vid finansutskottets sammanträde den 14
december 2004, § 336.
Överläggning
Ekonomen föredrar ärendet.
Utskottet konstaterar att frågan åter kommer att behandlas på
finansutskottets sammanträde den 15 mars 2005.
Beslutsunderlag
· Finansutskottets protokoll, 2004-12-14, § 336
––––
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Dnr 87/05 046

§ 42

Utdelning av medel ur kommunstyrelsens
Stiftelse för främjande av
handelsundervisningen i Norrland

Beslut
Finansutskottet beslutar
att

som gåva till Mittuniversitetet utdela 100.000 kr från Stiftelsen
för främjande av Handelsundervisningen i Norrland för att
initiera utvecklingen av akademisk handelsutbildning vid
ämnesenheten för företagsekonomi i Sundsvall; samt

att

den årliga avkastningen kommande år från Stiftelsen för
främjande av handelsundervisningen i Norrland utdelas till
Mittuniversitet för att uppmärksamma berömvärda
studieinsatser i magisterutbildningen vid ämnesenheten för
företagsekonomi i Sundsvall.

Bakgrund
Kommunstyrelsekontoret förvaltar Stiftelsen för främjande av
handelsundervisningen i Norrland.
Kommunstyrelsekontoret föreslår att av den ackumulerade
avkastningen i Stiftelsen för främjande av handelsundervisningen i
Norrland utdelas 100.000 kr som gåva till Mittuniversitet i Sundsvall,
ämnesenheten för företagsekonomi, för att initiera utvecklingen av en
akademisk handelsutbildning. Beloppet skulle kunna användas till en
förstudie av hur en handelsvariant inom ramen för ekonomutbildningen
skulle kunna utformas och organiseras.
Den årliga avkastningen som uppstår kommande år föreslås utdelas till
Mittuniversitetet i Sundsvall för att uppmärksamma berömvärda
studieinsatser i magisterutbildningen i företagsekonomi. Beloppet kan
användas som ett pris till bästa examensarbete, men även som belöning
för andra extraordinära prestationer. Den årliga avkastningen, som i
förväg ej kan anges i ett exakt belopp, kommer att uppgå till ca 5.000
kr. Kommunstyrelsekontoret föreslår att kontoret tillsammans med
Mittuniversitetet framåt i tiden bedömer om stipendiet ska utdelas
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årligen eller om något år ska innehållas för att uppnå en högre summa
att dela ut nästkommande år.
Beslutsunderlag
· Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-02-07
––––
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Dnr 75/05 042

§ 43

Årsredovisning 2004 för
kommunstyrelsekontoret

Beslut
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
lägga årsredovisningen till handlingarna.

att

Bakgrund
Kommunstyrelsekontoret redovisar ett positivt årsresultat om 4,1 Mkr.
Nettokostnaden inklusive kapitaltjänst är 66,2 Mkr. Kontorets driftskostnader fördelas främst på personalkostnad 61 %, IT/telefoni 14 %,
lokalhyra 7 %, konsulter 6 %, kommuninterna köp 4 % samt
material/inventarier 3 %.
Av intäkterna är 69 % ersättningar från andra förvaltningar för kommuninterna tjänster.
Beslutsunderlag
· Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-02-07 med bilaga
––––
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Dnr 68/05 822

§ 44

Information om äventyrsbad

Beslut
Finansutskottet beslutar
notera informationen.

att

Bakgrund
Styrelsen i Gärdehov Förvaltning AB har föreslagit att sporthallen ska
byggas om till ett äventyrsbad.
Vid finansutskottet sammanträde den 25 januari 2005, § 8, beslutade
utskottet att Gärdehov Förvaltnings AB ska beskriva det förarbete
styrelsen har gjort i sin beredning av ärendet samt inkomma med
kompletterande uppgifter till sitt beslutsunderlag. Utskottet framförde
också att frågan åter borde behandlas av utskottet den 8 februari 2005.
Överläggning
Kommundirektören informerar om att kommunstyrelsekontoret har haft
en dialog med Gärdehov Förvaltnings AB och Stadsbacken AB om
äventyrsbadet. Kommunstyrelsekontoret har därefter gjort
bedömningen att frågan kan komma att behandlas i
kommunfullmäktige först i april månad.
––––
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