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§ 314 Justering
Att jämte ordföranden Ewa Back justera dagens protokoll utses Martin
Johansson med Habib Effati som ersättare.
––––
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Dnr 137/05 105

§ 315 Information om serviceutredningen

Beslut
Finansutskottet beslutar
notera informationen.

att

Bakgrund
I samband med kommunfullmäktiges behandling av årsbudget 2005
med plan för ekonomin 2006-2007 (dnr 19/04 041) fick kommunstyrelsen ett särskilt ansvar för frågan om effektiviseringar genom
större samordning/centralisering.
Uppdraget för utredningen har getts till en extern utredare och direktiv
för utredningen fastställdes på finansutskottets sammanträde den 11
oktober 2005, § 245.
Vid dagens sammanträde lämnar utredaren information om
utredningsförslagen
Överläggning
Utskottet noterar att förvaltningsledningen kommer att behandla
utredningen den 13 januari och konstaterar att utskottet därefter åter
kommer att diskutera utredningen.
––––
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Dnr 291/05 101

§ 316 Förslag till ny struktur för den kommunövergripande budgetprocessen och de kommunövergripande styrdokumenten

Beslut
Finansutskottet beslutar
att

ta emot rapporterna Utveckling av den kommunövergripande
budgetprocessen och Att styra genom dokument;

att

processperspektivet enligt rapporterna utgör grundstruktur för
arbetet med budget (Mål- och resursplan) för 2007;

att

uppdra till kommunstyrelsekontoret att i anslutning till
budgetdirektivens antagande för år 2007 genomföra ett
informationsseminarium med förtroendevalda och
förvaltningsledningar;

att

uppdra till kommunstyrelsekontoret att ta fram förslag till
projektdirektiv som presenterar hur förändringsarbete enligt
rapporternas förslag kan bedrivas samt hur resurser kan
omprioriteras inom befintlig ekonomisk ram för genomförande
av förändringsarbetet.

Bakgrund
Finansutskottet antog den 21 juni (§ 159) direktiven för projekten
Utveckling av den kommunövergripande budgetprocessen och Att styra
genom dokument. Projekten syftar dels till att utveckla den
kommunövergripande budgetprocessen, dels till att förtydliga
kommunkoncernens styrdokumentstruktur.
Projektens förslag till direkta förändringar samt förslag på fortsatt
arbete redovisas i rapporterna Utveckling av den kommunövergripande
budgetprocessen och Att styra genom dokument.
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Överläggning
Utskottet diskuterar fördelar och nackdelar med att ha en budget som
sträcker sig över en tvåårsperiod.
Ordföranden konstaterar att det är upp till partierna att ta fram mål inför
budgetarbetet 2007 och att kommunstyrelsekontoret kan utgöra ett
metodstöd i detta arbete. Hon konstaterar också att projektdirektiven
för det fortsatta förändringsarbetet kommer att behandlas av
finansutskottet i januari/februari 2006.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-11-30
––––
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Dnr 51/04 030

§ 317 Inriktningsförslag och måldokument gällande
samordnat förebyggande arbete/tidiga
insatser för barn och unga

Beslut
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
att

fastställa inriktningsförslag för förebyggande arbete och tidiga
insatser för barn och unga i Sundsvalls kommun och måldokumentet för det samordnade förebyggande arbetet och arbetet
med tidiga insatser i Sundsvall.

Bakgrund
I ett samarbete har företrädare för barn –och utbildningsnämnden,
kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden utarbetat ett förslag till
inriktning och gemensamma mål för det förebyggande arbetet kring
barn och ungdomar. Målen föreslås styra det förebyggande arbetet i de
tre nämndernas verksamheter och de tidiga insatserna ska särskilt inrikta sig på barn 0-4 år och 10-15 år. Målen ska vara mätbara. I första
hand ska samverkan i det förebyggande arbetet samordnas inom
kommunen (Barn- och Utbildning, Kultur & Fritid och Socialtjänst)
och därefter ska samverkan sökas med exempelvis landstinget.
Barn- och utbildningsnämnden har, liksom socialnämnden och kulturoch fritidsnämnden fått inriktningsförslaget samt förslag till måldokument på remiss inför fortsatt handläggning. Alla tre nämnderna ställer
sig bakom förslaget.
Överläggning
Martin Johansson (s) konstaterar att måldokumentet har lägre
prioritering gentemot barn i åldersgruppen 5-9 år på grund av att denna
åldersgrupp inte är samma riskfas som de två övriga.
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Beslutsunderlag
• Barn- och utbildningskontorets och kommunstyrelsekontorets
skrivelse 2005-12-05
• Måldokument för det samordnade, förebyggande arbetet och arbetet
med tidiga insatser i Sundsvall 2005-11-23, rev. 2005-12-06
• Inriktningsförslag förebyggande arbete och tidiga insatser för barn i
Sundsvalls kommun 2005-08-30
• Kultur och fritidsnämndens protokoll 2005-10-12, § 122
• Kultur och fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll 2005-09-28,
§ 123
• Barn och utbildningsnämndens protokoll 2005-09-28, § 82
• Socialnämndens protokoll 2005-09-21, § 194
• Förvaltningsskrivelse från skoldirektören, tf direktören för Kultur &
Fritid samt tf socialdirektör, 2005-09-20
• Kommunfullmäktiges protokoll, 2004-11-29, § 330
• Kommunfullmäktiges protokoll 2004-06-21, § 256
––––
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Dnr 607/05 050

§ 318 Information om upphandling av flygbuss

Beslut
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
lägga informationen till handlingarna.

att

Bakgrund
Kommunstyrelsekontoret har tillsammans med Länstrafiken upphandlat
flygbuss i Sundsvall.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-11-29
––––
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Dnr 608/05 045

§ 319 Höjning av ram samt utökning av emissionsinstitut för kommunens marknadslåneprogram, MTN

Beslut
Finansutskottet beslutar
att

ramen för kommunens MTN program höjs till tre miljarder
kronor (SEK3.000.000.000.);

att

FöreningsSparbanken träder in som nytt emissionsinstitut.

Bakgrund
För att kunna använda programmet till kommande låneförfall och
investeringar i koncernen, föreslår kommunstyrelsekontoret att MTN
programmet utökas till SEK 3 000 000 000, samt att FöreningsSparbanken som är ledande på den svenska obligationsmarknaden
träder in som nytt emissionsinstitut.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-11-22
––––
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Dnr 609/05 045

§ 320 Höjning av ram för kommunens certifikatprogram

Beslut
Finansutskottet beslutar
att

ramen för kommunens certifikatprogram höjs till en miljard
kronor (SEK 1 000 000 000) från och med januari 2006;

att

ge ekonomidirektör och finanssekreterare i uppdrag, att två i
förening, teckna tilläggsavtal om sådan höjning.

Bakgrund
Sedan januari 1987 har Sundsvalls kommun ett certifikatprogram,
under vilket kommunen avser att uppta lån på den svenska penningmarknaden. Upplåningen sker genom att kommunen emitterar (utfärdar) certifikat i högst 720 dagar via någon av emissionsinstituten
Nordea, FöreningsSparbanken eller Skandinaviska Enskilda Banken till
slutplacerare. Det högsta sammanlagda nominella belopp av kommuncertifikat som vid någon tidpunkt får vara utestående är SEK
500 000 000.
För närvarande är ramen på SEK 500 000 000 utnyttjat p.g.a. att räntevillkoren är så pass förmånliga. För att kunna använda programmet till
kommande låneförfall och nyinvesteringar i koncernen, föreslår
kommunstyrelsekontoret att certifikatsprogrammet utökas till SEK
1 000 000 000.
Enligt anvisningarna till kommunfullmäktiges regler för medelsförvaltning i Sundsvalls kommun och dess helägda bolag, har kommunstyrelsen fastställt vem som har beslutanderätt att verkställa handlingar,
samt utfärdat fullmakter för de personer som äger rätt att företräda
kommunen.
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Fullmakten bemyndigar kommundirektör, ekonomidirektör och finanssekreterare, två i förening, att sluta avtal om certifikats- och obligationsprogram och liknande avtal om högst SEK 100 000 000 vid varje
enskilt tillfälle. Vid högre belopp ankommer beslutanderätten på
kommunstyrelsens finansutskott.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-11-22
––––
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Dnr 559/05 045

§ 321 Internlån – investeringsåtgärder för ombyggnad av entréhallen på Tingsta äldreboende

Beslut
Finansutskottet beslutar
bevilja fastighetsnämnden ett internlån på 1 500 000 kronor för
ombyggnad av entréhallen på Tingsta äldreboende.

att

Bakgrund
Fastighetsnämnden ansöker om ett internlån på 1.500.000 kronor för
ombyggnad av entréhallen vid Tingsta äldreboende. Kommunstyrelsekontoret tillstyrker att fastighetsnämnden beviljas internlånet.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-11-29
• Fastighetskontorets skrivelse 2005-11-21
• Fastighetskontorets skrivelse 2005-11-01
• Socialnämndens protokoll 2005-08-24, § 167
––––
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Dnr 558/05 045

§ 322 Thulegården – om- och tillbyggnad investeringsmedel och internlån

Beslut
Finansutskottet beslutar
att

fastighetsnämnden får ianspråkta 9,7 Mkr för om- och tillbyggnad av Thulegården ur investeringsbudgeten för 2005 för förvaltningsfastigheter;

att

bevilja fastighetsnämnden ett internlån på 4 Mkr för delfinansiering av om- och tillbyggnad av Thulegården.

Bakgrund
Socialnämnden har den 19 oktober 2005, § 225 beslutat att hos fastighetsnämnden beställa en utbyggnad av Thulegården med tio (10)
lägenheter, samt att finansiering sker inom ramen för socialtjänstens
budget 2006.
Fastighetsnämnden har därför hemställt om att få ianspråkta 9,7 Mkr av
investeringsmedel för rubricerade projekt. Thulegården är idag ett
gruppboende med nio (9) lägenheter för dementa och med en tillbyggnad på ca 700 m2 skapas tio (10) nya lägenheter. I befintlig byggnad
byggs nytt kök med diskrum.
Fastighetsnämnden ansöker vidare om ett internlån på 4 Mkr för delfinansiering av om- och tillbyggnad av Thulegården.
Totalkostnaden för projektet är 15 Mkr. Utöver nu föreslagna anslag ur
investeringsbudgeten på 9,7 Mkr och internlån på 4 Mkr har 1 Mkr
tidigare anvisats för projektering. Därutöver kommer 0,3 Mkr att ianspråktas av fastighetsnämndens egna medel för planerat underhåll.
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Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-12-01
• Fastighetskontorets skrivelse 2005-11-21
• Fastighetsnämndens protokoll 2005-11-23, § 111
––––
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Dnr 560/05 045

§ 323 Bergsåkers skola, utredning av ombyggnad

Beslut
Finansutskottet beslutar
fastighetsnämnden får ianspråkta 2 Mkr för utredning av ombyggnad av Bergsåkers skola ur investeringsbudgeten 2006 för
förvaltningsfastigheter.

att

Bakgrund
Fastighetsnämnden har hemställt om att få ianspråkta 2 Mkr av investeringsmedel för rubricerade projekt. Bergsåkers skola bedöms stå
på tur efter Hagaskolan för en omfattande ombyggnad/reinvestering.
Projektet ingår i investeringsbudgeten 2006 för förvaltningsfastigheter.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-12-01
• Fastighetsnämndens protokoll 2005-11-23, § 107
––––
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Dnr 67/05 731

§ 324 Begäran från nämnden för arbetsmarknad,
vuxenutbildning och integration om samfinansiering av ledsagarservice

Beslut
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
avslå hemställan om bidrag på 1 Mkr till ledsagarservice år
2005 från nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och
integration utifrån vad som anförs i kommunstyrelsekontorets
skrivelse.

att

Bakgrund
Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration har i
skrivelse daterad den 22 augusti 2005 hemställt om att kommunstyrelsen beviljar nämnden ett bidrag på 1 Mkr till ledsagarservice. Bidraget
skulle utgöra delfinansiering av det bidrag på 2 Mkr som NAVI beviljat
Ledsagarservice HB under våren 2005.
NAVI motiverar sin hemställan om att bidraget borde samfinansieras
inom kommunen med att andra verksamheter inom kommunen får en
avlastning eller kan göra kostnadsbesparingar samt att ledsagarservice
medfört avlastning för anhöriga.
Överläggning
Habib Effati (v) informerar utskottet om att det för 2006 finns medel
för verksamheten.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-12-02
• FAVI:s skrivelse 2005-08-22
––––
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Dnr 616/05 046

§ 325 Ansökan om bidrag ur kommunstyrelsens
donationsstiftelser för ”allmännyttiga ändamål”

Beslut
Finansutskottet beslutar
att

bevilja bidrag på totalt 216.000 kr ur kommunstyrelsens
stiftelser för ”allmännyttiga ändamål” enligt nedanstående
punkter 1-10.

Bakgrund
Kommunstyrelsen förvaltar ett antal stiftelser som har ändamålet ”för
kommunen nyttiga ändamål”. De stiftelser som föreslås användas i
detta beslut är O Elimelins fond, AP Hedbergs fond, JA och M
Hedbergs fond, J af Sandebergs fond och P Näslanders fond.
Disponibel avkastning uppgår till 504.000 kr. Stiftelser med ändamål
”för kommunen nyttiga ändamål” bör i så stor utsträckning som möjligt
användas så att många kommun-medborgare kan ges möjlighet att ta
del/få nytta av satsningen samt att det är värdebeständigt och
långsiktigt.
Kommunstyrelsekontoret konstaterar att utifrån ovanstående har under
2005 har ett antal ansökningar samlats hos kommunstyrelsekontoret i
avvaktan på besked om tillgänglig avkastning. Detta innebär också att
vissa ansökningar, som avsåg en speciell aktivitet, kan betraktas som
inaktuella om aktiviteten redan inträffat. Kommunstyrelsekontoret har i
sådana lägen ändå valt att föreslå ett bidrag utifrån att ansökan
inkommit före planerad aktivitet.
Nedan redovisas de ansökningar som kommunstyrelsekontoret föreslår
ska beviljas bidrag ur ovanstående stiftelser.
1. Intresseföreningen Kubenbadet ansöker om bidrag på 40.000
kr för fortsatta förbättringar av Kubenbadet. Föreningen erhöll
2003 ett bidrag på 40.000 kr för liknande åtgärder.

Ordförandens sign

Justerandes sign

Sekreterares sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens finansutskott

Sammanträdesdatum

Sida

2005-12-13

19

Kommunstyrelsekontoret föreslår att föreningen beviljas ett
bidrag på 20.000 kr för fortsatta åtgärder inom badet.
2. Medelpads Fornminnesförening ansöker om bidrag på 100.000
kr för fortsatt vårdande av föremålssamlingen på Norra Berget.
Kommunstyrelsekontoret föreslår att föreningen beviljas ett
bidrag på 50.000 kr för vårdande av föremålssamlingen.
3. Stiftelsen Schymbergsgården, Alnö ansöker om bidrag på
30.000 kr för brandskyddsåtgärder i Schymbergsgården.
Kommunstyrelsekontoret föreslår att stiftelsen beviljas ett
bidrag på 20.000 kr för brandskyddsåtgärder.
4. Hassels IF ansöker om bidrag på 12.000 kr för upprustning av
Hasselbacken. Kommunstyrelsekontoret föreslår att
föreningen beviljas ett bidrag på 12.000 kr för upprustningen.
5. Indals Parkförening ansöker om bidrag på 9.545 kr för
åtgärder inom Indalsparken. Kommunstyrelsekontoret föreslår
att föreningen beviljas ett bidrag på 9.000 kr.
6. Mellangårds Bygdegårdsförening ansöker om ett bidrag för
åtgärdsinvesteringar i Allstugan, nytt förråd m m.
Kommunstyrelsekontoret föreslår att föreningen beviljas ett
bidrag på 20.000 kr för investeringar, som prioriteras av
föreningen, inom föreningens verksamhet.
7. Kultur- och fritidsnämnden ansöker om bidrag på 25.000 kr
för inköp av statyetter att användas som belöningsstipendium.
Tidigare inköp av statyetter har finansierats med medel från
stiftelserna. Kommunstyrelsekontoret föreslår att kultur- och
fritidsnämnden beviljas ett bidrag på 25.000 kr för inköp av
statyetterna.
8. Föreningen Sundsvalls Brandmän ansöker om bidrag på
10.000 kr för produktion av DVD-film om Sundsvallsbranden
1888. Kommunstyrelsekontoret föreslår att föreningen beviljas
ett bidrag på 10.000 kr för filmproduktionen.
9. Föreningen Galtströmståget ansöker om bidrag på 30.000 kr
för produktion av personvagnar till Galtströmståget. Projektet
ingår i landstingets ISKA-projekt. Kommunstyrelsekontoret
föreslår att föreningen beviljas ett bidrag på 30.000 kr för
användningen enligt föreningens skrivelse.
10. Teater ÄSCH! ansöker om bidrag på 20.000 kr för uppförande
av ”Marknadsafton” sommaren 2005 på Norra Berget. Kulturoch fritidsnämnden har tidigare beviljat 30.000 kr i
produktionsstöd. Kommunstyrelsekontoret föreslår att
föreningen beviljas ett bidrag på 20.000 kr för att täcka
uppkommet underskott i produktionen.
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Jäv
Lars Persson (fp) anmäler jäv för punkt fyra (medel till Hassels IF) och
deltar därför inte i handläggningen och beslut om bidrag i denna del.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-12-13
––––
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Dnr 617/05 046

§ 326 Ansökan om bidrag ur Stiftelsen Bertil
Åströmssons fond

Beslut
Finansutskottet beslutar
att

bevilja bidrag på 60.700 kr ur Stiftelsen Bertil Åströmssons
fond till föreningar enligt nedanstående förslag; samt

att

avslå ansökan om bidrag från Holms Sportklubb med
motivering att verksamheten inte bedrivs inom det geografiska
området Lidens församling.

Bakgrund
Stiftelsen Bertil Åströmssons fond tillkom 1999 genom att Bertil
Åströmsson, Liden, förordnade i sitt testamente att en del av
tillgångarna skulle bilda en stiftelse med ändamålet att befrämja och
stödja ideell föreningsverksamhet inom Lidens församling och att
stiftelsen ska förvaltas av Sundsvalls kommun. I stadgarna finns också
en önskan om att någon, inom eller utom kommunstyrelsen, men
boende inom Lidens församling och med kännedom om föreningslivet i
Liden ska delta vid beslut rörande fonden.
Kommunstyrelsekontoret föreslår att 60.700 kr av disponibel
avkastning på 92.000 kr år 2005 utdelas till nedanstående föreningar:
• Åsen-Kväcklinge Byggnadsförening, bidrag på 10.000 kr för
fortsatt renovering av Åsens fd skolhus, bilaga 1.
• Lidens PRO, bidrag på 10.000 kr för byggande av altan vid
Oxsjögården, bilaga 2.
• Indals-Lidens Sportklubb, bidrag på 15.000 kr för
förbättringsarbeten vid isbanan, bilaga 3.
• Västanå-Korsåmons Bygdegårdsförening, bidrag på 5.700 kr för
byggande av uteplats, bilaga 4.
• Drakabergets Skoterklubb, bidrag på 10.000 kr för underhåll av
skoterleder inom Lidens församling, bilaga 5.
• Liden Wildlife Filmfestival, bidrag på 10.000 kr till
filmfestivalen, bilaga 6.
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Kommunstyrelsekontoret föreslår att nedanstående ansökan avslås:
• Holms Sportklubb, ansökan om bidrag för fotbollsverksamhet
inom Holms församling med ungdomar från Lidens församling,
bilaga 7.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-12-13
––––
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Dnr 288/05 045

§ 327 Internlån för kommunstyrelsekontorets inköp
av kontorsinventarier under 2005

Beslut
Finansutskottet beslutar
bevilja kommunstyrelsekontoret internt lån motsvarande
634 000 kronor för anskaffning av kontorsinventarier under
2005.

att

Bakgrund
Kommunstyrelsekontoret ser ett behov av att investera i kontorsinventarier efter att ha genomfört skyddsronder för kontorets anställda.
Kommunstyrelsekontoret anhåller därför om ett internt lån på 634 000
kronor.
Överläggning
Kommunstyrelsekontoret hade ställt skrivelsen till kommunstyrelsen
men finansutskottet enas om att beslutet ligger inom utskottets
befogenhet.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-12-02
• Finansutskottets protokoll 2005-06-21, § 152
––––

Ordförandens sign

Justerandes sign

Sekreterares sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens finansutskott

Sammanträdesdatum

Sida

2005-12-13

24

Dnr 496/05 611

§ 328 Förändring i barnomsorgstaxan

Beslut
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
att

taxa för barnomsorg i Sundsvalls kommun ändras i enlighet
med förslag 2005-10-05 ändrat 2005-10-12.

att

eventuella ekonomiska konsekvenser på grund av taxeändringen får hanteras inom barn- och utbildningsnämndens ram.

Bakgrund
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 26 oktober 2005 att föreslå kommunfullmäktige att ändra taxa för barnomsorg i Sundsvalls
kommun i enlighet med barn- och utbildningskontorets förslag den 5
oktober 2005, ändrat den 12 oktober 2005.
De förändringar av taxan som nu föreslås är i huvudsak följande:
Barn till föräldralediga och arbetslösa samt barn i allmän förskola
erbjuds förskoleverksamhet 15 timmar per vecka. Vistelsetiden förläggs
i samråd med föräldrarna utifrån barnets behov och förskolans förutsättningar.
Erbjudandet om allmän förskola gäller från skolstarten på hösten till
skolavslutningen på våren.
Uppsägningstiden förkortas från 2 månader till 1 månad.
I övrigt föreslås ett antal mindre förändringar. Samtliga förändringar
föreslås gälla från och med 2006-03-01.
Taxeändringen ska inte medföra några ekonomiska konsekvenser för
kommunen. Kommunstyrelsekontoret tillstyrker förslaget.
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Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-11-23
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2005-10-26, § 92
• Barn- och utbildningskontorets skrivelse 2005-10-18
• Förslag på förändringar (2005-10-05, rev 2005-10-12) gällande
fr.o.m. 2006-03-01 – Taxa för barnomsorg i Sundsvalls kommun
––––
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Dnr 314/04 030

§ 329 Svar på motion (kd) om kommunalt självstyre
att bestämma subventioner inom barnomsorgen

Beslut
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
att

avslå motionen.

Bakgrund
Kristdemokraterna har i en motion föreslagit att kommunstyrelsen, med
hänvisning till den kommunala självstyrelsen, ska tillskriva regeringen
om att Sundsvalls kommun får bli en försökskommun, där kommunen
får rätt att fördela sina egna subventioner till barnomsorg på ett sådant
sätt, att den utifrån föräldrarnas önskemål kan komma alla barnfamiljer
till del.
Ett tiotal kommunen har enligt regeringskansliet de senaste åren begärt
att få bli försökskommun på detta sätt. Samtliga har nekats möjligheten
med hänsyn till gällande lagstiftning. Nuvarande regering har inga
planer att ändra detta ställningstagande.
Kommunstyrelsekontoret överlämnar till kommunstyrelsen att besluta
på grund av ärendets karaktär.
Överläggning
Hans Brynielsson (kd) yrkar bifall till motionen. Lars Persson (fp) och
Eva Lohman (m) instämmer i yrkandet.
Lars-Erik Nyberg (s) yrkar avslag till motionen.
Ordföranden ställer proposition på Hans Brynielssons m fl. bifallsyrkande kontra Lars-Erik Nybergs avslagsyrkande och finner att
utskottet beslutar i enlighet med Lars-Erik Nybergs yrkande.
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Reservation
Hans Brynielsson (kd), Lars Persson (fp) och Eva Lohman (m)
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-11-28
• Kommunfullmäktiges protokoll 2004-12-20, § 360
• Motion från kristdemokraterna (kd) 2005-06-15
––––
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Dnr 439/05 007

§ 330 Svar på revisionsgranskning av Sundsvalls
kommuns ekonomistyrningsregler

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

att

Bakgrund
Kommunrevisionen önskar att kommunstyrelsen förtydligar
hanteringen av över- och underskott i kompletteringsbudgeten genom
att svara på ett antal frågor.
Kommunstyrelsekontoret har upprättat ett förslag till svar.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-12-05
• Sundsvalls kommun, kommunrevisionens skrivelse 2005-10-10
––––
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Dnr 302/05 030

§ 331 Svar på motion (v) om kommunala åtgärder
för att förhindra lönedumpning eller andra
försämrade arbetsvillkor vid upphandling

Beslut
Finansutskottet beslutar
återremittera ärendet till kommunstyrelsekontoret för att få
belyst hur Örnsköldsviks kommun och andra kommuner
hanterar denna fråga.

att

Bakgrund
I juni 2005 lämnade Habib Effati (v) in ifrågavarande motion i vilken
yrkas att Sundsvalls kommun i sina upphandlingar skriver in ett direkt
krav på att svenskt kollektivavtal ingår. Motionen har beretts av
kommunstyrelsekontoret.
Överläggning
Habib Effati (v) och Martin Johansson (s) anser att motionssvaret ska
belysa hur Örnsköldsviks kommun och andra kommuner hanterar
denna fråga. Mot bakgrund därav beslutar utskottet att återremittera
ärendet till kommunstyrelsekontoret.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-11-01 med bilaga
• Motion från vänsterpartiet (v) 2005-06-20
––––
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Dnr 610/05 002

§ 332 Förslag till ändring av punkterna 6.5 och 6.15
i kommunstyrelsens delegationsordning

Beslut
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att

ändra p. 6.5 i kommunstyrelsens delegationsordning på
följande sätt:
1. Beslut om utlämnande av allmän handling eller utlämnande
av allmän handling med förbehåll i de fall ärendet hänskjutits
till kommunstyrelsen, i fall då handlingen förvaras i kommunarkivet, skall fattas av arkivchefen och vid förfall för honom av
stadsjuristen.
2. Beslut om utlämnade av allmän handling eller utlämnande av
allmän handling med förbehåll i de fall ärendet hänskjutits till
kommunstyrelsen, i fall då handlingen inte förvaras i kommunarkivet respektive inte rör rikets säkerhet, skall fattas av
kommunjuristen Gunwor Swenning och vid förfall för henne i
första hand av kommunjuristen Johan Lindeberg, i andra hand
av kommunjuristen Arne Mattisson och i tredje hand av stadsjuristen Åke Svensson; samt

att

ändra p. 6.15 i kommunstyrelsens delegationsordning på så sätt
att beslut om yttranden över ansökningar om tillstånd till allmän kameraövervakning skall fattas av kommunjuristen Johan
Lindeberg och vid förfall för honom av kommunjuristen Arne
Mattisson.

Bakgrund
Enligt kommunstyrelsens delegationsordning p. 6.5 skall beslut om
utlämnande av allmän handling som förvaras i kommunarkivet fattas av
arkivchefen. För att underlätta hanteringen i fall då arkivchefen har
förfall bör ytterligare en tjänsteman ges behörighet att besluta om utlämnande av allmänna handlingar som förvaras i kommunarkivet.
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Vad avser handlingar som inte förvaras i kommunarkivet respektive
inte rör rikets säkerhet eller beslut om utlämnande av allmän handling
enligt ovan med förbehåll i de fall ärendet har hänskjutits till kommunstyrelsen, fattas beslut om utlämnande av kommunjuristen Gunwor
Swenning eller vid förfall för henne i första hand av kommunjuristen
Björn Norell och i andra hand av kommunjuristen Arne Mattisson. Mot
bakgrund av personalförändringar som har ägt rum inom kommunstyrelsekontoret föreslås att bestämmelsen ändras.
Enligt kommunstyrelsens delegationsordning p. 6.15 skall yttranden
över ansökningar om att bruka övervakningskamera beslutas av finansutskottet. Från finansutskottets ledamöter har framställts önskemål om
att dessa yttranden istället bör beslutas på tjänstemannanivå. Mot bakgrund av detta föreslås att bestämmelsen ändras.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-11-28 med bilaga
––––
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Dnr 554/05 308

§ 333 Ansökan om tillstånd till allmän kameraövervakning – Rättspsykiatriska regionkliniken

Beslut
Finansutskottet beslutar
tillstyrka ansökan från Rättspsykiatriska regionkliniken om
tillstånd till allmän kameraövervakning vid dess vårdavdelning
på Sundsvalls sjukhus.

att

Bakgrund
Länsstyrelsen har i enlighet med 18 § lag (1998:150) om allmän kameraövervakning, LAK, till Sundsvalls kommun för yttrande remitterat
ansökan från Rättspsykiatriska regionkliniken (sökanden) om
kameraövervakning vid dess vårdavdelning på Sundsvalls sjukhus.
Kommunen bör i yttrande till länsstyrelsen i första hand redovisa lokala
synpunkter på risken för integritetsintrång vid kameraövervakning på
platsen (jfr prop. 1997/98:64 s. 45).
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-11-23
––––
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Dnr 490/05 308

§ 334 Ansökan om tillstånd till allmän kameraövervakning – Hotell Södra Berget AB

Beslut
Finansutskottet beslutar
tillstyrka ansökan från Hotell Södra Berget AB om tillstånd till
allmän kameraövervakning vid bolagets hotell på Södra berget i
Sundsvall.

att

Bakgrund
Länsstyrelsen har i enlighet med 18 § lag (1998:150) om allmän
kameraövervakning, LAK, till Sundsvalls kommun för yttrande remitterat
ansökan från Hotell Södra Berget AB (bolaget) om kameraövervakning
vid bolagets hotell i Sundsvall. Kommunen bör i yttrande till länsstyrelsen
i första hand redovisa lokala synpunkter på risken för integritetsintrång
vid kameraövervakning på platsen (jfr prop. 1997/98:64 s. 45).
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-11-23
––––
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Dnr 494/05 308

§ 335 Ansökan om tillstånd till allmän kameraövervakning – Stadium Sverige AB

Beslut
Finansutskottet beslutar
tillstyrka ansökan Stadium Sverige AB om tillstånd till allmän
kameraövervakning vid bolagets butik på Gesällvägen 7 C i
Birsta, Sundsvalls kommun.

att

Bakgrund
Länsstyrelsen har i enlighet med 18 § lag (1998:150) om allmän
kameraövervakning, LAK, till Sundsvalls kommun för yttrande remitterat
ansökan från Stadium Sverige AB (bolaget) om kameraövervakning vid
bolagets butik på Gesällvägen 7 C i Birsta, Sundsvalls kommun.
Kommunen bör i yttrande till länsstyrelsen i första hand redovisa lokala
synpunkter på risken för integritetsintrång vid kameraövervakning på
platsen (jfr prop. 1997/98:64 s. 45).
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-11-23
––––
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Dnr 491/05 308

§ 336 Ansökan om tillstånd till allmän kameraövervakning – K-rauta AB

Beslut
Finansutskottet beslutar
tillstyrka ansökan från K-rauta AB om tillstånd till allmän
kameraövervakning vid bolagets butik på Förmansvägen 6 i
Birsta, Sundsvalls kommun.

att

Bakgrund
Länsstyrelsen har i enlighet med 18 § lag (1998:150) om allmän
kameraövervakning, LAK, till Sundsvalls kommun för yttrande remitterat
ansökan från K-rauta AB (bolaget) om kameraövervakning vid bolagets
butik på Förmansvägen 6 i Birsta, Sundsvalls kommun. Kommunen bör i
yttrande till länsstyrelsen i första hand redovisa lokala synpunkter på
risken för integritetsintrång vid kameraövervakning på platsen (jfr prop.
1997/98:64 s. 45).
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-11-23
––––
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Dnr 475/05 308

§ 337 Ansökan om tillstånd till allmän kameraövervakning – OK Q8 AB

Beslut
Finansutskottet beslutar
tillstyrka ansökan från OKQ8 AB om tillstånd till allmän
kameraövervakning vid bolagets bensinstation på
Gillebergsgatan 1 i Sundsvall.

att

Bakgrund
Länsstyrelsen har i enlighet med 18 § lag (1998:150) om allmän
kameraövervakning, LAK, till Sundsvalls kommun för yttrande remitterat
ansökan från OKQ8 AB (bolaget) om kameraövervakning vid bolagets
bensinstation på Gillebergsgatan 1 i Sundsvall. Kommunen bör i yttrande
till länsstyrelsen i första hand redovisa lokala synpunkter på risken för
integritetsintrång vid kameraövervakning på platsen (jfr prop. 1997/98:64
s. 45).
Överläggning
Lars Persson (fp) yrkar att ansökan ska avstyrkas.
Ordföranden ställer proposition på huruvida ansökan ska tillstyrkas
eller avstyrkas och finner att utskottet beslutar att tillstyrka ansökan.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-11-23
––––
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Dnr 492/05 308

§ 338 Ansökan om tillstånd till allmän kameraövervakning – Norrmalm Bensin & Livs AB

Beslut
Finansutskottet beslutar
tillstyrka ansökan från Norrmalm Bensin & Livs AB om
tillstånd till allmän kameraövervakning vid bolagets
bensinstation på Norrmalmsgatan 1 i Sundsvall.

att

Bakgrund
Länsstyrelsen har i enlighet med 18 § lag (1998:150) om allmän
kameraövervakning, LAK, till Sundsvalls kommun för yttrande remitterat
ansökan från Norrmalm Bensin & Livs AB (bolaget) om
kameraövervakning vid bolagets bensinstation på Norrmalmsgatan 1 i
Sundsvall. Kommunen bör i yttrande till länsstyrelsen i första hand
redovisa lokala synpunkter på risken för integritetsintrång vid
kameraövervakning på platsen (jfr prop. 1997/98:64 s. 45).
Överläggning
Lars Persson (fp) yrkar att ansökan ska avstyrkas.
Ordföranden ställer proposition på huruvida ansökan ska tillstyrkas
eller avstyrkas och finner att utskottet beslutar att tillstyrka ansökan.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-11-24
––––
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Dnr 493/05 308

§ 339 Ansökan om tillstånd till allmän kameraövervakning – Sveriges Television AB

Beslut
Finansutskottet beslutar
tillstyrka ansökan från Sveriges Television AB om tillstånd till
allmän kameraövervakning i bolagets lokaler på Nya
Hamngatan 21 i Sundsvall.

att

Bakgrund
Länsstyrelsen har i enlighet med 18 § lag (1998:150) om allmän
kameraövervakning, LAK, till Sundsvalls kommun för yttrande remitterat
ansökan från Sveriges Television AB (bolaget) om kameraövervakning
vid bolagets lokaler på Nya Hamngatan 21 i Sundsvall. Kommunen bör i
yttrande till länsstyrelsen i första hand redovisa lokala synpunkter på
risken för integritetsintrång vid kameraövervakning på platsen (jfr prop.
1997/98:64 s. 45).
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-11-24
––––
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Dnr 301/05 030

§ 340 Svar på enskild motion (kd) om stöd till anhöriga
Beslut
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
anse motionen besvarad med hänsyn till de åtgärder som är
vidtagna inom socialnämnden.

att

Bakgrund
Kristdemokraterna yrkar i motionen stöd till anhöriga!
att en genomgående kartläggning görs, gärna i samråd kommunen/
landstinget, över stödet till anhöriga och att förbättringar och
utveckling av anhörigstödet redovisas till fullmäktige för 2005 års
utgång.
Ärendet har beretts av socialnämnden som föreslår att motionen ska
avslås. Kommunstyrelsekontoret har inga invändningar mot förslaget.
Överläggning
På förslag från Hans Brynielsson (kd) enas utskottet om att anse
motionen besvarad.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-12-01
• Socialnämndens protokoll 2005-11-16, § 246
• Socialtjänstens skrivelse 2005-09-08
• Socialtjänstens ansökan 2005-07-27 om projektmedel för utveckling av varaktiga stödformer för anhöriga i Sundsvalls kommun
med budget för utveckling av stödet till anhöriga som hjälper och
vårdar närstående
• Enskild motion från kristdemokraterna (kd) 2005-06-20
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Dnr 294/05 030

§ 341 Svar på motion (kd) om att Sundsvall behöver en äldrelots
Beslut
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
avslå motionen om att Sundsvall behöver en äldrelots.

att

Bakgrund
Kristdemokraterna yrkar i motionen Sundsvall behöver en Äldrelots att
Sundsvalls kommun överlägger med landstinget och andra aktörer om
ett samarbete kring en äldrelots enligt motionens intentioner.
Ärendet har beretts av socialnämnden som föreslår att motionen ska
avslås. Kommunstyrelsekontoret har inga invändningar mot förslaget.
Överläggning
Hans Brynielsson (kd) yrkar bifall till motionen. Lars Persson (fp)
instämmer i yrkandet.
Ewa Back (s) yrkar att motionen ska avslås.
Ordföranden ställer proposition på sitt egna avslagsyrkande kontra
Hans Brynielssons mfl. bifallsyrkande och finner att utskottet beslutar i
enlighet med ordförandens yrkande.
Reservation
Hans Brynielsson (kd) och Lars Persson reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget förslag.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-12-01
• Socialnämndens protokoll 2005-11-16, § 246
• Socialtjänstens skrivelse 2005-09-26
• Motion från kristdemokraterna (kd) 2005-06-17
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§ 342 FÖR KÄNNEDOM

Beslut
Finansutskottet beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

KÄNNEDOMSÄRENDEN
SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTINGS CIRKULÄR:
• 2005:98 Norrköping tingsrätts dom i mål nr B 334-04;
Kommunstyrelsens ordförande och förvaltningschef i Finspångs
kommun fälldes för arbetsmiljöbrott
• 2005:100 Arbetsdomstolens dom 2005 nr 77 om avsked av
enhetschef som brutit mot LOU i samband med en
entreprenadupphandling
• 2005:101 Rätt till heltidsstudier för elever vid gymnasieskolans
individuella program
• 2005:102 Analysrapporten. Produktivitet på andra villkor
• 2005:103 Ekonomirapporten. Om kommunernas och landstingens
ekonomi – november 2005
• 2005:104 Hyreshöjning fr.o.m. 2006-01-01 för lokaler med avtal
knutna till konsumentprisindex, KPI
• 2005:105 Överenskommelse om undantag från BEA för Plusjobb
m.m.
• 2005:108 Budgetförutsättningar för åren 2006-2009
• Inbjudan till ”Demokratidag 2006” den 19 januari 2006 i
Stockholm
STATENS STRÅLSKYDDSINSTITUT
• Rapporten ”Publication Protecting People against Radiation
Exposure in the Event of Radiological Attack” informerar och ger
råd om hur beslutsfattare/och handläggare kan vidta för
strålskyddsåtgärder som kan komma att bli nödvändiga för att
skydda personal och dem som drabbats (dnr 570/05 169)
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LÄNSSTYRELSEN
• Beslut 2005-11-25 om tillstånd till allmän kameraövervakning hos
Shell Detaljist AB – Kolvägen 2 i Sundsvall (dnr 390/05 308)
• Beslut 2005-11-25 om tillstånd till allmän kameraövervakning hos
Shell Detaljist AB – Hagavägen 76 i Sundsvall (dnr 39/05 308)
• Beslut 2005-11-25 om tillstånd till allmän kameraövervakning hos
Shell Detaljist AB – Bergsgatan 114 i Sundsvall (dnr 392/05 308)
• Beslut 2005-11-23 om tillstånd till allmän kameraövervakning hos
ConocoPhillips Nordic AB – Gesällvägen 7 i Sundsvall (dnr 381/05
308)
• Beslut 2005-11-23 om tillstånd till allmän kameraövervakning hos
ConocoPhillips Nordic AB – Ortviksvägen 1 i Sundsvall (dnr
382/05 308)
• Beslut 2005-11-23 om tillstånd till allmän kameraövervakning hos
ConocoPhillips Nordic AB – Bultgatan 26 i Sundsvall (dnr 381/05
308)
• Beslut 2005-11-23 om tillstånd till allmän kameraövervakning hos
Nordea Bank AB – Norra vägen 10 i Sundsvall (dnr 389/05 308)
KOMREV
• Broschyr/häfte om utbildningar under våren 2006
SRF-SUNDSVALL
• Mail den 3 december 2005 om ledsagning i Sundsvall (dnr 587/05
731)
––––

Ordförandens sign

Justerandes sign

Sekreterares sign

Utdragsbestyrkande

