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§ 202 Justering
Att jämte ordföranden Lars-Erik Nyberg justera dagens protokoll utses
Hans Brynielsson.
––––
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Dnr 137/05 105

§ 203 Information om Gatufesten

Beslut
Finansutskottet beslutar
notera informationen.

att

Bakgrund
Med anledning av att kommunens och de kommunala bolagens
fordringar på Sundsvall Gatufest AB och Sundsvall Event AB i
samband med Gatufesten 2004 inte betalades på angivna förfallodagar,
har finansutskottet begärt en redovisning för hur de fodringar som
uppkommit efter 2005 års Gatufest har reglerats.
Det noteras till protokollet att en avbetalningsplan har upprättats med
det nya bolaget Sundsvall Event och Gatufest AB för att reglera den
kvarvarande fordran som härrörde från 2004.
Överläggning
Ekonomen informerar om kommunen och de kommunala bolagens
fordringar på Sundsvall Event och Gatufest AB efter 2005 års Gatufest.
Det konstateras att den avbetalningsplan som upprättades har följts och
de fordringar som förfallit till betalning har betalts.
––––
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Dnr 139/05 041

§ 204 Ramar för årsbudget 2006

Beslut
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
fastställa ramarna för Årsbudget 2006 i enlighet med
föreliggande förslag.

att

Bakgrund
Kommunstyrelsekontoret har sammanställt de ekonomiska ramarna
som ska gälla för nämndernas arbete med Årsbudget 2006. Ramarna
utgår från de finansiella ramar och resursfördelning mellan nämnderna
som kommunfullmäktige fastställde den 20 juni 2005 för åren 20062008.
Kommunfullmäktiges beslut bemyndigar kommunstyrelsen att inom
ramen för anvisat belopp kompensera nämnderna för pris- och
personalkostnadsuppräkningar.
Överläggning
Oppositionen framför att de återkommer i kommunstyrelsen med sina
kommentarer.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-09-06
––––
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Dnr 175/05 060

§ 205 Bidrag ur kommunstyrelsens stiftelser för
meningsfull sommarverksamhet för
behövande barn och ungdom

Beslut
Finansutskottet beslutar
att

bevilja bidrag på 108 600 kronor ur kommunstyrelsens stiftelse
Severin och Malin Axells barnbördshusfond med ändamål
”meningsfull sommarverksamhet för behövande barn och
ungdom” till enskilda barn och ungdomar enligt nedanstående
redovisning.

Bakgrund
Kommunstyrelsekontoret förvaltar fem stiftelser som efter permutation
1998 har ändamålet ”Meningsfull sommarverksamhet för behövande
barn och ungdom”. Stiftelserna är M E Liedbergs räddningshemsfond,
Inackorderingshemmets samfond, Änkefru Justina Altins donationer,
Severin och Malin Axells barnbördshusfond och Fruarnas
barnbördshusfond.
I stadgarna för samtliga fem stiftelser finns inom ramen för ändamålet
möjlighet att ge stöd till enskilda barn och ungdomar som kan anses
vara i behov av någon meningsfull sommarverksamhet.
Kommunstyrelsekontoret och socialtjänstens biståndsenhet har
diskuterat formerna för att kunna bevilja bidrag till de barn och
ungdomar som kan komma i fråga för stöd från stiftelserna. Det som
efterfrågats är bidrag till badkort för sommaren, avgifter för
lägervistelser etc. Samråd om stödets utformning har också skett med
ordförande i socialnämnd.
Kommunstyrelsekontoret har genom samarbetet med socialtjänstens
biståndsenhet kunnat fullgöra den del i stiftelsens ändamål som avser
individuellt stöd till behövande barn och ungdom. Samverkan har
resulterat i att 204 barn och ungdomar i 88 familjer har erhållit bidrag
till någon sommaraktivitet. Sammanlagt bidrag som utbetalats från
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Stiftelsen Severin och Malin Axells barnbördshusfond till familjerna är
108.600 kr. Beloppet ligger i nivå med den bedömning som gjordes av
kommunstyrelsekontoret och som redovisades vid informationen i
finansutskottet 2005-06-21.
Kommunstyrelsekontoret föreslår att 108.600 kr beviljas i bidrag till
enskilda barn och ungdomar för meningsfull sommarverksamhet 2005
ur Stiftelsen Severin och Malin Axells barnbördshusfond.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-08-24
• Finansutskottets protokoll 2005-06-21, § 169
––––
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Dnr 360/05 046

§ 206 Ansökan om bidrag ur Stiftelsen Änkefru
Justina Altins donationer – fond till
pensionärer

Beslut
Finansutskottet beslutar
bevilja PRO:s samarbetsorganisation ett bidrag på 10 000
kronor ur Stiftelsen Änkefru Justina Altins donationer – Fond
till pensionärer, för anordnande av pensionärsdag på Norra
Berget.

att

Bakgrund
Stiftelsen Änkefru Justina Altins donationer – Fond till pensionärer har
enligt stadgarna ändamålet: ”Den för utdelning disponibla avkastningen
användes enligt beslut av kommunstyrelsen och efter förslag från
socialnämnden som bidrag för rekreation och trevnad bland
kommunens pensionärer inom den vidgade kommunen efter
kommunsammanläggningen den 1 januari 1974”. Stiftelsens disponibla
avkastning 2005 uppgår till 12 505,87 kronor.
Överläggning
Utskottet efterfrågar en återrapport från dagen och kommer överens
med ekonomen att en sådan ska mailas ut till utskottets ledamöter.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-08-24
• Socialtjänstens skrivelse 2005-06-08
• Ansökan från PRO:s Samorganisation i Sundsvalls kommun
––––
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Dnr 361/05 045

§ 207 Hagaskolan, hus A - ombyggnad

Beslut
Finansutskottet beslutar
fastighetsnämnden får ianspråkta 63.420 Tkr för om- och
tillbyggnad av Hagaskolan, hus A ur investeringsbudgeten
2005 för förvaltningsfastigheter.

att

Bakgrund
Fastighetsnämnden har hemställt om att få ianspråkta 63 420 Tkr av
investeringsmedel för rubricerade projekt. Totalkostnaden är 71 Mkr
varav 2 Mkr respektive 0,58 Mkr tidigare beviljats under 2003 och
2004 av finansutskottet för utredning och projektering. Återstående del
av totalkostnaden finansieras inom fastighetsnämndens egen budget
genom ianspråktagande av 2 Mkr för energisparåtgärder och 3 Mkr för
underhållsåtgärder. Projektet ingår i investeringsbudgeten 2005 för
förvaltningsfastigheter.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-09-01
• Fastighetskontorets skrivelse 2005-08-31
––––
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Dnr 548/04 100

§ 208 Kompetensstegen – ansökan om statligt stöd
för kvalitets- och kompetensutveckling inom
vård och omsorg för äldre

Beslut
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
godkänna bilagda ansökan till Kompetensstegen.

att

Bakgrund
Socialnämnden har överlämnat en ansökan om medel ur
Kompetensstegen till kommunstyrelsen för godkännande. Ansökan
behandlades på nämndens möte den 24 augusti 2005.
Kompetensstegen är en flerårig nationell satsning för att stödja kommunernas långsiktiga kvalitets- och kompetensutvecklingsarbete inom
vård och omsorg om äldre. Under åren 2005-2007 avsätts drygt en
miljard kronor till satsningen. Utgångspunkten är att genom idéer, råd
och stöd inspirera och uppmuntra till kvalitetsarbete genom verksamhetsnära kompetensutveckling av personalen.
I enlighet med regeringskansliets direktiv måste ansökan vara godkänd
och underskriven av kommunstyrelsen. Handlingarna ska egentligen
vara inkomna till regeringskansliet den 1 september 2005 men
Sundsvalls kommun har fått förläng tid.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-08-29
• Socialtjänstens skrivelse 2005-08-03 med Huvudansökan A,
Aktivitetsbilaga B nr 1-3
––––
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Dnr 147/05 007

§ 209 Revisionsrapport avseende granskning av
kommunens PA-system IFS-Applications

Beslut
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att

som svar till Sundsvalls kommuns revisorer hänvisa till vad
som anförts i kommunstyrelsekontorets skrivelse.

Bakgrund
Revisionen har via KPMG granskat kommunens PA-system IFS
Applications. Granskningen har omfattat den interna kontrollen i
personalsystemet och i de löneadministrativa rutinerna samt systemets
ändamålsenlighet vad gäller exempelvis utdata samt stöd för
personalplanering. Revisionen har dessutom inhämtat synpunkter från
användare av chefs- och rapportportalen i självservicefunktionen.
Utifrån de iakttagelser som redovisas i rapporten konstaterar revisionen
”att det arbete som bedrivits avseende intern kontroll inom
löneprocessen är mycket positivt men vissa områden kan behöva
förtydligas”. Vidare påtalar revisorerna att de synpunkter som
framförts av användarna av chefs- och rapportportalerna i självservice
bör beaktas och om möjligt åtgärdas. Det är särskilt viktigt att cheferna
erhåller tillräckligt underlag för uppföljning ut systemet.
Kommunstyrelsekontoret håller i stort med revisorerna i de påpekanden
som tagits upp i rapporten. Flertalet är av systemkaraktär. Eftersom
förutsättningarna i personalsystemet saknats har de inte kunnat åtgärdas
tidigare. Då personalsystemet uppgraderas våren 2006 ges möjlighet att
åtgärda de systembrister som påpekats.
Övriga synpunkter som redovisats i rapporten anser kommunstyrelsekontoret inte som allvarliga. Kontoret anser att personalsystemet och
rutiner i löneprocessen i stort är väl fungerande och kontinuerligt
utvecklas. Det gäller också rutiner om användningen av systemet och
efterlevanden av lagar, reglementen och föreskrifter.
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Kommunstyrelsekontoret är också medveten om de synpunkter som
framförts från användare av chefs- och rapportportalerna i självservice.
Inom ramen för resurser och personalsystemets förutsättningar pågår
kontinuerligt arbete med åtgärder och utveckling av systemet och dess
användning till förmån för olika intressenter. En stor del av det arbetet
sker i dialog med användarna.
Överläggning
Kommundirektören informerar om att han även har beställt en extern
granskning som rör hur IFS infördes i kommunen. Granskningens
slutsatser kommer att ligga till grund vid eventuella införande av andra
system.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-08-22
• KPMGs revisionsrapport avseende granskning av kommunens PAsystem IFS Applications 2005-03-22
––––
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Dnr 363/05 012

§ 210 Informationsplan för extraordinär händelse i
Sundsvalls kommun

Beslut
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
anta Informationsplan för extraordinär händelse i Sundsvalls
kommun.

att

Bakgrund
När en extraordinär händelse inträffar uppstår ett mycket stort behov av
information såväl externt som internt. För att kunna möta detta behov
samt hantera informationsarbetet på ett bra sätt krävs en plan. Därför
har den här planen tagits fram.
I ledningsplanen för Sundsvalls kommun står även skrivet att det ska
finnas en informationsplan för extraordinär händelse.
Överläggning
Utskottet frågar om kopplingen mellan denna plan och bolagens
informationsplaner. Frågan besvaras av stadsjuristen.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-08-25
• Informationsplan för extraordinär händelse i Sundsvalls kommun –
augusti 2005
––––

Ordförandens sign

Justerandes sign

Sekreterares sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens finansutskott

Sammanträdesdatum

Sida

2005-09-06

13

Dnr 90/05 080

§ 211 Indelning av kommunen i valdistrikt,
valkretsar samt antalet ledamöter i
kommunfullmäktige

Beslut
Finansutskottet beslutar
att

hänskjuta frågan till kommunstyrelsen.

Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade den 29 november 2004 att tillsätta en
arbetsgrupp, Demokratigruppen, med uppgift att se över den politiska
styrningen av Sundsvalls kommun. I uppdraget ingick även att inför de
allmänna valen 2006 göra en översyn av antalet valkretsar och
valdistrikt, samt föreslå eventuella förändringar av dessa.
Demokratigruppen har nu överlämnat ett föreslag till ny valdistriktsoch valkretsindelning, samt ett förslag om antalet ledamöter i
kommunfullmäktige. Förslaget ska fastställas av kommunfullmäktige.
Överläggning
Utskottet enas om att hänskjuta frågan till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-08-29
• Delrapport från demokratigruppen 2005-08-23 med bilaga 1:
o Yttrande 2005-06-22 från moderata samlingspartiet (m)
o Yttrande 2005-06-22 från socialdemokraterna (s)
o Yttrande 2005-06-30 från kristdemokraterna (kd)
o Yttrande 2005-07-13 från folkpartiet (fp)
o Yttrande 2005-08-22 från vänsterpartiet (v)
o Yttrande 2005-07-22 från centerpartiet (c)
o Yttrande 2005-08-13 från miljöpartiet de gröna (mp)
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Förslag till ny distriktsindelning 2005-08-23, bilaga 2
Kartor över den föreslagna distriktsindelningen, bilaga 3
Valnämndens protokoll 2005-08-22, § 10
Valkansliets skrivelse 2005-08-16

––––
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Dnr 565/02 045

§ 212 Svar på Teater Västernorrlands skrivelse

Beslut
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
översända bifogat brev, daterat den 30 augusti 2005, till
styrelsen för Teater Västernorrland.

att

Bakgrund
Styrelsen för Teater Västernorrland har den 16 augusti 2005 översänt
ett brev till kommunstyrelsen i vilket styrelsen vill ha svar på hur
kommunen ska hantera lokalfrågan för Teater Västernorrland samt att
kommunen ger sitt stöd för teaterns satsningar.
Kultur & Fritid har upprättat ett förslag till brev.
Beslutsunderlag
• Skrivelse från kultur och fritid 2005-08-30 utdelas
• Skrivelse från Teater Västernorrland 2005-08-16 utdelas
• Reviderad handlingsplan för arbetsmiljöarbetet vid Teater
Västernorrland 2005-08-30 utdelas för kännedom
• Kartläggning och riskanalys från skyddsombuden och arbetsledning
20005-09-01 utdelas för kännedom
––––
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Dnr 100/05 030

§ 213 Svar på enskild motion (m) om kommunalt
konkurrensutsättningsprogram

Beslut
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
att

bifalla motionen; och

att

uppdra åt kommunstyrelsen att ansvara för utredningens
genomförande samt att fastställa utredningsdirektiv.

Bakgrund
I februari 2005 lämnade Per Wahlberg (m) in ifrågavarande motion i
vilken yrkas att Sundsvalls kommun utreder förutsättningarna för ett
kommunalt konkurrensutsättningsprogram i syfte att underlätta för
anställda och utomstående som vill ta över verksamhet som idag
bedrivs i kommunal regi.
Motionen har inom kommunstyrelsekontoret beretts av en grupp
bestående av personalchefen Rolf Bergbom, upphandlingschefen Kjell
Svensson, utredaren vid utvecklingsavdelningen Katarina Tjernblom
och vikarierande kommunjuristen Johan Lindeberg.
Kommunstyrelsekontorets inställning är att förutsättningarna för ett
kommunalt konkurrensutsättningsprogram bör utredas för att utgöra
beslutsunderlag vid senare politiska ställningstaganden beträffande
konkurrensutsättning.
Överläggning
Habib Effati (v) anser att kommunstyrelsekontorets motivering borde
förtydligas, samt att skrivelsen tydligare borde redovisa det arbete som
tidigare bedrivits inom området. Han tillägger att han står bakom
motionens yrkande men inte motionens bakgrundstext.
Lars-Erik Nyberg (s) instämmer i Habib Effattis uttalande.
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Magnus Sjödin (m) yrkar bifall till kommunstyrelsekontorets
beslutsförslag.
Utskottet diskuterar också om detta ärende bör beredas samtidigt som
motionen ”utveckla entreprenörskapet i Sundsvalls kommun” (dnr
252/05 030). Stadsjuristen upplyser om att det motionssvaret kommer
att behandlas av kommunstyrelsen i oktober månad.
Efter överläggningen enas utskottet om att en smärre redaktionell
ändring ska göras i kommunstyrelsekontorets skrivelse innebärande att
texten under utgångspunkter sammanlänkas med texten under
motivering.
Därefter enas utskottet om att motionen ska överlämnas till kommunstyrelsens septembermöte. Kommunstyrelsen får då ta ställning till
huruvida motionssvaret ska behandlas på kommunfullmäktige i
september eller i oktober.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-08-30
• PM ”Rättsliga förutsättningar för konkurrensutsättning av
kommunal verksamhet” 2005-06-27, bilaga 1
• Fastighetskontorets PM ”Konkurrensutsättning” 2004-03-03, bilaga
2
• Motion från moderaterna (m) 2005-02-28
––––
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Dnr 364/05 209

§ 214 Uttalande om gåva av fastighet

Beslut
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
uttala att Sundsvalls kommun inte har något att erinra mot att
Öråkers bygdegårdsförening som gåva överlämnar fastigheten
Öråker 3:20 till Träpatronerna – patientföreningen för
prostatacancer i Västernorrlands län.

att

Bakgrund
Öråkers bygdegårdsförening har genom gåvobrev överlåtit fastigheten
Öråker 3:20, Sundsvalls kommun, med därå belägna byggnader, till
Träpatronerna – patientföreningen för prostatacancer i Västernorrlands
län.
Träpatronerna har i skrivelse hemställt att Sundsvalls kommun beslutar
att den inte har någon erinran emot att fastigheten Öråker 3:20 som
gåva överlämnas till Träpatronerna.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-08-30
• Skrivelse från Träpatronerna Prostatacancerförening 2005-08-27
• Gåvobrev från Öråkers Bygdegårdsförening på fastigheten Öråker
3:20 till Träpatronerna Prostatacancerförening
• Stadgar för Öråkersgårdens Bygdegårdsförening
• Broschyr om patientföreningen Träpatronerna
Prostatacancerförening
• Öråkers Bygdegårdsförenings protokoll 2005-07-02
––––
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Dnr 365/05 246

§ 215 Namnbyte – Sundsvalls kammarorkester

Beslut
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
att

fastställa förbundsdirektionens beslut att Sundsvalls kammarorkester byter namn till Nordiska Kammarorkestern Sundsvall
samt att kammarorkesterns ensembler Nordiaensemblen och
Sundsvalls blåsarkvintett byter namn till Nordiska
kammarensemblen Sundsvall respektive Nordiska
blåsarkvintetten Sundsvall.

Bakgrund
Förbundsdirektionen för kommunalförbundet Sundsvalls
kammarorkester har vid direktionsmöte 2004-12-08 beslutat om
namnändring för Sundsvalls kammarorkester och dess ensembler
Nordiaensemblen och Sundsvalls blåsarkvintett.
Namnändringen innebär att Sundsvalls kammarorkester byter namn till
Nordiska Kammarorkestern Sundsvall samt att dess ensembler
Nordiaensemblen och Sundsvalls blåsarkvintett byter namn till
Nordiska kammarensemblen Sundsvall respektive Nordiska
blåsarkvintetten Sundsvall.
Såsom engelskt namn för orkestern kommer att användas Nordic
Chamber Orchestra of Sundsvall, Sweden. För orkesterns ensembler
kommer att användas Nordic Chamber Ensemble Sundsvall, Sweden
respektive Nordic Wind Quintet Sundsvall, Sweden.
Anledningen till namnändringen har uppgetts vara att man härigenom
mer vill betona orkestrarnas nordiska identitet. Namnbytet skapar också
möjligheter att vidga orkestrarnas horisonter mot omvärlden.
Överläggning
Det noteras till protokollet att förbundsdirektionen först borde ha
tillfrågat huvudmännen innan namnändringen fastställdes.
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Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-09-05
• Sundsvalls kammarorkesters skrivelse 2005-09-02 med bilagan
”Framtiden tillhör Nordiska Kammarorkestern Sundsvall. Vill du
lyssna?”
––––
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§ 216 FÖR KÄNNEDOM

Beslut
Finansutskottet beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

Kännedomsärenden
SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTINGS CIRKULÄR
• 2005:76 Ändrade bestämmelser för anställningsstöd, lönebidrag
och OSA – från och med den 1 juli 2005
• 2005:77 Arbetsdomstolens dom 2005 nr 69 om könsdiskriminering
vid tillsättning av en manlig kyrkoherde istället för en kvinna
• 2005:79 Beslut om medlemsavgift till Svenska Kommunförbundet
för år 2006
KRISBEREDSKAPSMYNDIGHETEN
• Samhällets krisberedskap – Inriktning för verksamheten 2007 (Dnr
352/05 189)
SABO och SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING
• Inbjudan till konferensen ”Kvarboende + tillgänglighet = god
ekonomi?” den 30 september 2005 i Stockholm
KOMMUNFÖRBUNDET VÄSTERNORRLAND
• Inbjudan till seminarium ”Hur blev det med bildandet av
Kommunala samverkansorgan i Sverige?” den 28 september 2005 i
Örnsköldsvik
LIVSMEDELSVERKET
• Inbjudan till konferensen om livsmedel och dricksvatten ”Sabotage
eller bus?” den 14-15 september 2005 i Kista, Science Tower
VÄGVERKET
• Inbjudan till seminarium ”Förbifart – Genomfart – Stadsgata” den
27-28 september 2005 i Borlänge
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TEATER VÄSTERNORRLAND
• Skrivelse den 16 augusti 2005 om ändamålsenliga lokaler till Teater
Västernorrland
MÅNGKULTURELLT CENTRUM
• Inbjudan till fyra heldagskonferenser i ”Mobilisering för integration
– flaggskepp, fallgropar, förändring”. De fyra konferenserna är:
o Temat ”Utbildning” med fokus på barn och ungdomar inom
förskola, grundskola och gymnasium hålls den 26 oktober 2005 i
Eskilstuna
o Temat ”Sammanfattning om erfarenheter och diskussioner från
tidigare teman” den 7 december 2005 i Stockholm
o Temat ”Arbetsmarknad” hölls i maj månad 2005 i Malmö och
o Temat ”Boende ” hålls den 12 september 2005 i Göteborg
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