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Justering
Att jämte ordföranden Ewa Back justera dagens protokoll utses Habib
Effati med Magnus Sjödin som ersättare.
––––
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Dnr 345/05 106

§1

Diskussion med styrelsen för stiftelsen
Teater Västernorrland om lokaler till teatern

Beslut
Finansutskottet beslutar
att

inriktningen för det fortsatta planeringsarbetet ska vara
bibehållen verksamhetsomfattning för teatern,

att

nuvarande fyra förslag ska finnas med i den fortsatta
hanteringen,

att

uppdra åt fastighetsnämnden att utreda miljöpartiets förslag till
utformning, samt

att

tidsplanen för det fortsatta arbetet ska vara att tidplan för de
långsiktiga åtgärderna ska lämnas till Arbetsmiljöverket senast
den andre maj 2006.

Bakgrund
Till dagens sammanträde är styrelsen för stiftelsen Teater Västernorrland inbjuden till finansutskottet för att diskutera lokaler till
teatern.
En arbetsgrupp bestående av gruppledarna för de politiska partierna i
kommunfullmäktige, samt Teater Västernorrland, fastighetskontoret
och Kultur & Fritid har under hösten framarbetat fyra förslag på hur
teatern kan utformas.
Alternativen innebär följande utformning:
Alternativ ett: Sundsvalls teater + en scen med 120 platser +
repetitionslokal + caféscen.
I alternativet finns Lillgården kvar.
Alternativ två: Sundsvalls teater + en scen med 320 platser +
repetitionslokal.
I alternativet finns Lillgården kvar och kan eventuellt
inrymma en caféscen.
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Alternativ tre: Sundsvalls teater + en scen med 320 platser + en scen
med 120 platser + repetitionslokal.
I alternativet finns Lillgården kvar och kan eventuellt
inrymma en caféscen.
Alternativ fyra: Sundsvalls teater + scen med 320 platser + scen med
120 platser + repetitionslokal + caféscen.
I alternativet rivs Lillgården.
Det antecknas till protokollet att Arbetsmiljöverket senast den 2 maj
2006 vill ha besked om hur kommunen ska hantera de frågor som
verket har ställt i sin skrivelse daterad den 15 december 2005.
Överläggning
Fastighetsdirektören presenterar de fyra förslagen till lokalutformning
för teatern. Förslagen är daterade 2005-12-15. Därefter kommenterar
teaterchefen hur förslagen påverkar teaterverksamheten.
Kommentarerna baseras på skrivelse daterad 2006-01-20. Av
redovisningen framgår att teatern, under de förutsättningar som idag
gäller, förordar alternativ fyra
Lars Hillerström (mp) föreslår att arbetsgruppen även ska se över
miljöpartiets förslag till utformning, vilken han presenterar på dagens
sammanträde (se skrivelse daterad 2006-01-23). Magnus Sjödin (m),
Lars Persson (fp), Hans Brynielsson (kd) och Reinhold Hellgren (c)
instämmer i förslaget.
På fråga från ordföranden ger samtliga närvarande partiföreträdare sin
syn på teaterverksamhetens utformning.
Habib Effati (v) anser att teaterverksamhetens nuvarande
verksamhetsomfattning inte ska minska.
Lars Hillerström (mp) menar att nuvarande ambitionsnivå ska
bibehållas men att miljöpartiets förslag till lokalutformning även ska
utredas.
Magnus Sjödin (m) anser att nuvarande verksamhetsnivå ska
bibehållas. Han kommenterar att inga partier i 2006 års budget har
föreslagit några neddragningar på teaterverksamheten.
Reinhold Hellgren (c) anser att nuvarande verksamhetsnivå ska
bibehållas.
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Hans Brynielsson (kd) anser att nuvarande verksamhetsnivå ska
bibehållas men att nivån även måste relateras till en kostnad.
Lars Persson (fp) menar att ingen vill minska teaterverksamheten men
att eftersom folkpartiet inte har diskuterat teaterns inriktning vill han
inte kommenterat detta vid dagens möte.
Ewa Back (s) anser att teatern ska ha bibehållen verksamhetsnivå.
Under överläggningen nämner Magnus Sjödin (m) att Norrporten har
kontaktat honom för att diskutera ett alternativ till lokalutformning.
Avslutningsvis konstaterar utskottet att arbetsgruppen i det fortsatta
planeringsarbetet ska utgå från bibehållen verksamhetsomfattning för
teatern (dvs. egenproduktion och gästspel), att arbetsgruppen ska arbeta
vidare med de fyra förslagen som har redovisats på dagens
sammanträde (dvs att de fyra förslagen ska finnas med som
beslutsalternativ), att arbetsgruppen även ska studera miljöpartiets
förslag, samt att tidplan för det fortsatta arbetet ska vara att besked till
Arbetsmiljöverket ska lämnas senast den andre maj 2006 om tidplan för
de långsiktiga åtgärderna.
Beslutsunderlag
• Konsekvensbeskrivning rörande alternativ för nya lokaler för
teaterverksamhet i Sundsvall 2006-01-20
• Teater Västernorrlands skrivelse 2005-12-15
• Utredningsskiss 2005-12-15, upprättad av Merom Kirchmeier
arkitekter AB
––––
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Dnr 32/06 040

§2

Planeringsförutsättningarna för Mål och
resursplan 2007-2009

Beslut
Finansutskottet beslutar
notera informationen.

att

Bakgrund
Kommunstyrelsekontoret har arbetat fram planeringsförutsättningar för
Mål och resursplan 2007-2009. Dokumentet ska utgör underlag för de
direktiv som partierna ska presentera på finansutskottet den 7 februari
2006.
Vid dagens sammanträde går ekonomidirektören igenom dokumentet.
Överläggning
Utskottet noterar informationen och konstaterar att partiernas förslag
till direktiv ska behandlas på nästa finansutskott.
Beslutsunderlag
• Planeringsförutsättningar inför Mål och resursplan 2007 samt plan
för 2008 –2009 - utdelas
––––
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Dnr 31/06 024

§3

Information om pensionsskulden

Beslut
Finansutskottet beslutar
notera informationen.

att

Bakgrund
Vid dagens sammanträde redovisar ekonomidirektören hur de
beräknade pensionskostnaderna påverkar Sundsvalls kommun. Han
beskriver också olika metoder för att hantera kostnaderna.
Överläggning
Utskottet frågar om kostnaderna för pensionsskulden finns med i
planeringsförutsättningarna. Ekonomidirektören besvarar frågan med
att pensionsskulden ingår i planeringsförutsättningar för 2007-2009.
Utskottet konstaterar därefter att frågan kommer att aktualiseras vid
olika planeringstillfällen.
Informationsunderlag
• Oh-bilder KPA
––––
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Dnr 16/06 107

§4

Finansiering av Investera i Sundsvall och
Åkroken Science Park

Beslut
Finansutskottet noterar att frågan kommer behandlas av
utvecklingsutskottet den 31 januari 2006 och att finansutskottets
ledamöter är inbjudna till utskottets överläggning.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har fått i uppdrag (kommunfullmäktige 2005-06-20,
§ 468) att utreda hur verksamheterna inom Investera och Åkroken kan
finansieras när EU-medlen tar slut.
Beslutsunderlag
• Utvecklingsutskottets protokoll 2006-01-17
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-01-09
• Uppföljning av Investera i Sundsvall och Åkroken Science Park –
november 2005
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-01-09 om alternativa
nivåer för kommunens framtida finansiering av Investera och
Åkroken
––––
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Dnr 28/06 102

§5

Utseende av ombud vid eventuell extra
bolagsstämma i bolag i Stadsbackenkoncernen med anledning av beslut av fullmäktige om ändring av bolagsordningar

Beslut
Finansutskottet beslutar
utse Magnus Sjödin som ombud för Sundsvalls kommun vid
eventuell extra bolagsstämma för bolag i Stadsbackenkoncernen med anledning av beslut av fullmäktige den 28
november 2005, § 535, om ändring av bolagsordningar.

att

Bakgrund
Genom beslut den 28 november 2005, § 535, medgav fullmäktige förslag till ändringar av bolagsordningar för bolag i Stadsbackenkoncernen. För att de av fullmäktige medgivna ändringarna i bolagsordningarna skall bli gällande fordras enligt 9 kap. 30 § aktiebolagslagen (1975:1385), ABL, att ändringarna beslutas av respektive bolags
bolagsstämma. Ordinarie bolagsstämma skall enligt 9 kap. 7 § ABL
hållas inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår. Om
bolagets styrelse anser att det finns skäl att behandla frågan om ändring
av bolagsordningarna innan den ordinarie bolagsstämman kan bolaget
enligt 9 kap. 8 § ABL hålla extra bolagsstämma. För det fall styrelsen i
bolag inom Stadsbacken-koncernen beslutar om att hålla extra bolagsstämma fordras att Sundsvalls kommun utser ombud att företräda
kommunen vid den extra bolagsstämman. Enligt kommunstyrelsens
delegationsordning p. 6.16 ankommer det på finansutskottet att utse
ombud vid bl.a. bolagsstämmor.
Överläggning
Utskottet enas om att utse Magnus Sjödin till ombud.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-12-19
––––
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Dnr 37/05 042

§6

Kommunstyrelsekontorets internkontroll år
2005

Beslut
Finansutskottet beslutar
att

uppdra åt kommundirektören att åtgärda bristerna inom
personalavdelningens upphandlingsprocess.

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att

lägga granskningsrapporten till handlingarna.

Bakgrund
Enligt kommunstyrelsens fastställda revisionsplan har redovisningskontroll utförts i syfte att säkerställa förvaltningens inköps- och attestbehörighet. Mer noggrann kontroll har utförts inom:
•
•
•

Personalavdelningen
Kommunhälsan och
Lön och pension

Kontroll har också utförts av 200 slumpmässigt utvalda verifikationer.
Granskningen visar, liksom tidigare år, att rutiner och avstämningar
generellt sett är tillfredställande inom förvaltningen. I år har brister
konstaterats inom personalavdelningen avseende upphandlingsprocessen när uppdragsersättning överstiger fem basbelopp.
Årets administrativa kontroll avser förvaltningens dokumentation av
måldokument, policys och andra styrdokument. Kommunstyrelsekontoret har i avvaktan på framtida förändringar valt utgå från fyra
övergripande mål på kommunkoncernnivå inom områdena ekonomi,
personal, kommunalservice samt kommunens utveckling.
Kommunrevisionen har i granskningsrapport under hösten 2005
rekommenderat Sundsvalls kommun att se över verksamhetsmålen.
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Verksamhetsmålen skall även utvärderas i kommande årsredovisningar
och delårsrapporter. Därför är det viktigt att målen är uppföljningsbara.
I dagsläget uppfyller målen inte kraven på att vara nog tydliga och
mätbara på avdelnings- och enhetsnivå. Resultat från de kommunövergripande utvecklingsprojekten budgetprocess samt översyn av kommunala styrdokument kommer troligtvis att förändra formuleringen av
kontorets verksamhetsmål.
Kontoret har även utfört ett antal granskningar utanför fastställd plan.
Bland dessa kan nämnas:
•
•
•

Uppföljning av reglemente för betalkort
Uppföljning av arbetsmiljöåtgärder samt
Kvalitetsprojekt diarieföring inom kommunstyrelsekontoret

Överläggning
Utskottet ställer frågor om bristerna i personalavdelningens
upphandlingsprocess. Frågorna besvaras av ekonomen, tillika
internkontrollanten. Med anledning av de brister som finns i
upphandlingsprocessen enas utskottet om att uppdra åt
kommundirektören att åtgärda dessa.
Under överläggningen ger ekonomidirektören information om den
internkontrollsutbildning som kommer att hållas i vår. Utbildningen
riktar sig till ledamöter i kommunens styrelser och nämnder. Det
antecknas i protokollet att mer information om utbildningen kommer
lämnas på kommunstyrelsens februarisammanträde.
Utskottet enas därefter om att föreslå kommunstyrelsen lägga rapporten
till handlingarna.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-12-05
––––
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Dnr 30/06 740

§7

Ansökan om kompletterande skattemedel till
Plusjobb 2006-2008

Beslut
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att

att för år 2006 bevilja nämnden för arbetsmarknad,
vuxenutbildning och integration ett anslag på 1 300 Tkr, samt

att

anslaget för 2006 finansieras ur arbetsgivardelegationens anslag
för personalkostnadsökningar 2006.

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
att

i budgetprocessen för åren 2007 och 2008 inarbeta anslag för år
2007 med 2 500 Tkr och för år 2008 med 1 600 Tkr, samt

att

anslagen tillförs nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning
och integration.

Bakgrund
Riksdagen har som en del av insatserna inom det
arbetsmarknadspolitiska området beslutat om en ny typ av
arbetsmarknadspolitisk åtgärd - Plusjobb.
Plusjobben har två syften:
- att erbjuda anställning inom offentlig sektor till
långtidsarbetslösa. Förhoppningen är att Plusjobbsanställningen
senare leder till reguljärt arbete.
- att bidra till att förbättra servicen och höja kvaliteten i
förhållande till medborgarna.
Arbetsförmedlingen i Sundsvall har tilldelats 193 platser, varav
förmedlingen i ett första skede erbjudit Sundsvalls kommun 100
platser.
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Överläggning
Magnus Sjödin (m) frågar om Plusjobbens utformning efter år 2008.
Frågan besvaras av förvaltningsdirektören. Magnus Sjödin förklarar
därefter att han återkommer i kommunstyrelsen med sitt ställningstagande och deltar därför inte i dagens beslut.
Beslutsunderlag
• FAVI:s och kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-01-09
––––
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Dnr 302/05 030

§8

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

Beslut
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
att

avslå yrkandet om att kommunen i sina upphandlingar skriver
in ett direkt krav på att svenskt kollektivavtal ingår; men

att

rekommendera kommunens nämnder och styrelser att vid varje
större tjänsteupphandling pröva att kräva att leverantör och av
denne anlitad underleverantör omfattas av svenskt
kollektivavtal eller motsvarande villkor.

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.
Finansutskottet beslutade den 13 december 2005, § 331, att
återremittera ärendet till kommunstyrelsekontoret för att få belyst hur
Örnsköldsviks kommun och andra kommuner hanterar denna fråga.
Överläggning
Ewa Back (s) yrkar att andra att-satsen revideras så att kommunens
nämnder och styrelser ska rekommenderas att pröva att kräva att
leverantör och underleverantör omfattas av svenskt kollektivavtal eller
motsvarande.
Habib Effati (v) instämmer i yrkandet.
Magnus Sjödin (m), Lars Persson (fp) och Hans Brynielsson (kd)
förklarar att de återkommer i kommunstyrelsen med sina ställningstaganden.

Ordförandens sign

Justerandes sign

Sekreterares sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens finansutskott

Sammanträdesdatum

Sida

2006-01-24

15

Utifrån detta överlämnar finansutskottet sitt beslutsförslag till
kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-01-16 med PM daterad
2006-01-11
• Finansutskottets protokoll 2005-12-13, § 331
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-11-01 med PM daterad
2005-11-01
• Motion angående kommunala åtgärder för att förhindra
lönedumpning eller andra försämrade arbetsvillkor vid upphandling
2005-06-20
––––
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Dnr 219/05 256

§9

Begäran från Neste LPG AB om ingående av
avtal med Sundsvalls kommun angående
upplåtelse av tomträtt avseende fastigheten
Korsta 8:11

Beslut
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
att

inte ingå avtal om upplåtelse av tomträtt avseende fastigheten
Korsta 8:11 med Neste LPG AB, 556254-2547; och

att

lämna Neste LPG AB:s begäran om förlängning av gällande
arrendeavtal utan åtgärd då rätten att besluta om arrendeupplåtelse för det aktuella markområdet tillkommer Sundsvalls
Hamn AB i enlighet med p. 9.1 i samarbets- och nyttjanderättsavtalet mellan Sundsvalls kommun och Sundsvalls Hamn AB.

Bakgrund
Kommunfullmäktige i Sundsvalls kommun beslutade den 28 november
2005, § 538, att till kommunstyrelsen återremittera ärende angående
begäran från Neste LPG AB (bolaget) om ingående av avtal med
Sundsvalls kommun angående upplåtelse av tomträtt avseende fastigheten Korsta 8:11. Grunden för beslutet var att kommunstyrelsen skall
undersöka om bolaget tidigare har framställt en begäran om upplåtelse
av tomträtt.
Överläggning
Magnus Sjödin (m), Lars Persson (fp) och Hans Brynielsson (kd)
förklarar att de återkommer i kommunstyrelsen med sina
ställningstaganden.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-01-16 med PM daterad
2005-12-29
• Kommunfullmäktiges protokoll 2005-11-28, § 538
• Utvecklingsutskottets protokoll 2005-10-18, § 144
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-10-25
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Avtal om anläggningsarrende daterat 1988-11-11
Överenskommelse och servitutsavtal daterat 1988-11-11
Neste Oil:s skrivelse 2005-10-21
Neste Oil:s skrivelse 2005-05-11
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Dnr 35/06 006

§ 10

För kännedom

Beslut
Finansutskottet beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

KÄNNEDOMSÄRENDEN
SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING:s CIRKULÄR
• 2005:110 Basbelopp för år 2006
• 2005:112 Ändringar i TGL-KL
• 2005:113 Arbetsdomstolens dom 2005 nr 98 angående fråga om
etnisk diskriminering på grund av språkkrav
• Rättelse av bilagan till cirkulär 2005:113
• 2005:114 Budgetförutsättningar för åren 2006-2009
• 2005:115 Uppgifter för beräkning av avgifter för äldre- och handikappomsorgen 2006
• 2005:117 Pensionsnämndens beslut om förändring av pensionsbehållning, intjänad pension, livränta och utbetalda pensionsbelopp
enligt PFA och KAP-KL
• 2005:119 Traktamentsbelopp 2006
• 2006:1 Cirkulärhantering 2006 samt abonnemang på cirkulär 2006
och cirkulärförteckning 2005
• 2006:2 Lagen om offentlig upphandling (nya ”tröskelvärden”)
SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING
• Sida – Östersjöenheten inbjuder till seminarium om ”Vilken bild
förmedlar politiker och media av Östersjösamarbetet, vilken bild
har medborgarna?” den 6 april 2006
HYRESGÄSTFÖRENINGEN
• Nyhetsbladet ”Aktuellt” – december 2005
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LÄNSSTYRELSEN
• Beslut den 15 december 2005 om tillstånd till allmän kameraövervakning hos Fredrik Björklund vid restaurangen Sibylla Inn på
Södra Järnvägsgatan (dnr 452/05 308)
• Beslut den 19 december 2005 om tillstånd till allmän kameraövervakning hos Sundsvall Energi Elnät AB vid mottagningsstationen
på Södra berget (dnr 460/05 308)
• Program för Räddningstjänst och andra allvarliga krissituationer
(dnr 612/05 179)
• Beslut den 10 januari 2006 om att V&S Groups verksamhet omfattas av de skyldigheter som anges i 2 kap. 4 § lagen om skydd mot
olyckor (dnr 459/05 179)
LÄNSRÄTTEN I VÄSTERNORRLANDS LÄN
• Underrättelse den 8 december 2005 om överprövning av kemiskteknisk upphandling – JohnsonDiversy Sverige AB (dnr 550/05
050)
FOLKSAM
• Brev den 20 december 2005 om ”Stora skillnader i kommunernas
förmåga att skydda gående och cyklister” (dnr 624/05 512)
ARBETSMILJÖVERKET
• Beslut den 15 december 2005 om förbud enligt 7 kap, 7 § arbetsmiljölagen att efter den 2 maj 2006 bedriva verksamhet i de så
kallade Teaterkvarteren i Sundsvall om inte arbetsmiljöverkets villkor blir uppfyllda (dnr 565/02 045)
SOS ALARM SVERIGE AB
• SOS ALARM i Sundsvall inbjuder till ”Återinvigning” och ”Öppet
hus” den 20 januari 2006 kl 12.00-15.00 på Björneborgsgatan 40
GEORANGE
• Inbjuder till konferensen ”Fördel Sverige” den 15 februari 2006 i
Lycksele med utgångspunkt i Sveriges unika möjligheter att skapa
långsiktigt hållbar tillväxt genom utvecklingen av våra malm- och
mineraltillgångar
––––
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