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§ 36 Justering
Att jämte ordföranden Ewa Back justera dagens protokoll utses Habib
Effati med Magnus Sjödin som ersättare.
––––
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Dnr 126/06 105

§ 37

Information från arbetsgivardelegationen

Beslut
Finansutskottet beslutar
notera informationen.

att

Bakgrund
Arbetsgivardelegationen lämnar kontinuerligt rapporter till
finansutskottet.
Vid dagens sammanträde lämnas information om:
• arbetsgivardelegationens samtal med förvaltnings- och
bolagsledningarna
• statistik över sjukfrånvaron
• HUR- och Rehabprojektet
• lönekartläggningen och löneöversynen
• kommunens mångfalds- och jämställhetsarbete
Överläggning
Diskussion förs om sjukfrånvaron vilken har sjunkit från 9,1 % till
7,8 % från 2004 till 2005, samt om lönekartläggningen och kommunens
mångfaldsarbete.
Informationsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-02-28 med bilagor
––––

Ordförandens sign

Justerandes sign

Sekreterares sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens finansutskott

Sammanträdesdatum

Sida

2006-03-07

4

Dnr 133/06 821

§ 38

Hamnarena för idrott och kultur

Beslut
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att

ge finansutskottet i uppdrag att genomföra ett brett
programarbete för en Hamnarena för idrott och kultur, med stöd
av en programgrupp med förtroendevalda och chefstjänstemän
och en erfaren projektledare, samt

att

överlämna kommunstyrelsens beslut om programarbete för en
Hamnarena för idrott och kultur till kommunfullmäktige som
information.

Finansutskottet beslutar för egen del
att

uppmana stadsbyggnadsnämnden att inleda förberedande
studier i Inre Hamnen för att finna lämplig lokalisering av
Hamnarenan i anslutning till Hamnträdgårdens södra sida,

att

ge kommunstyrelsekontoret i uppdrag att ta fram förslag till
direktiv för programarbetet för Hamnarenan, samt

att

förslag till direktiv redovisas för finansutskottet den 21 mars
2006.

Bakgrund
Vid dagens sammanträde överlämnar socialdemokraterna och
vänsterpartiet ett förslag om ett programarbete för en Hamnarena för
idrott och kultur i Inre Hamnen.
Folkpartiet, moderaterna och kristdemokraterna överlämnar en
skrivelse innehållande frågor som en programgrupp bör behandla.
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Överläggning
Ewa Back (s) presenterar socialdemokraternas och vänsterpartiets
förslag om ett programarbete för en hamnarena för idrott och kultur.
Hon förklarar att den programgrupp som föreslås få uppdraget att
arbeta med frågan bör bestå av fem förtroendevalda, varav tre från
majoriteten och två från oppositionen, därutöver tillkommer berörda
tjänstemän.
Magnus Sjödin (m) presenterar därefter moderaternas, folkpartiets och
kristdemokraternas förslag till frågeställningar som programgruppen
föreslås bereda.
Med anledning av att kommunstyrelsekontoret föreslås få i uppdrag att
ta fram förslag till direktiv för programarbetet för Hamnarenan går
kommundirektören igenom frågeställningar som ett sådant direktiv kan
innehålla. Han nämner bland annat att direktivet bör ta upp visioner och
mål med de nya arenorna, vilka verksamheter som ska inrymmas,
lokaliseringsfrågan, hur programarbetet ska genomföras, samt
programarbetets koppling till andra utredningar som t ex. stadsvisionen
och sammanhållen organisation för film och scenkonst i Västernorrland
eller utredningar som utbyggnad av sporthallen och förbättringar av
arbetsmiljön i nuvarande teaterlokaler.
Han kommenterar också oppositionens förslag till frågeställningar som
programgruppen föreslås hantera och konstaterar att de i stort sett
sammanfaller med hans förslag, men vad gäller oppositionens förslag
om att programgruppen ska utreda andra investeringsbehov samt
projektets påverkan på kommunens soliditet och ekonomiska styrka
anser han det inte vara en fråga för programgruppen. Han anser att
dessa frågor tillhör finansutskottet och han föreslår därför att ansvaret
för frågorna bör ligga kvar hos finansutskottet.
Efter genomgången av föreslagen som lagts fram på dagens sammanträde diskuterar utskottet om kommunstyrelsen eller finansutskottet ska
fastställa direktiven för programarbetet. Lars Persson (fp) och Magnus
Sjödin (m) betonar att direktiven bör fastställas av kommunstyrelsen
för att ge centerpartiet och miljöpartiet möjlighet att påverka
direktivens utformning. Ordföranden konstaterar att utskottet tar
ställning till denna fråga den 21 mars då utskottet ska behandla
direktiven.
Utskottet diskuterar därefter hur många ledamöter som ska ingå i
programgruppen och förslår att även denna fråga ska fastställas senare.
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När det gäller förslaget till direktiv som föreslås behandlas på
finansutskottet den 21 mars uttalar utskottet att de är positiva till den
inriktning som kommundirektören presenterade vid dagens
sammanträde och att de därmed stödjer hans förslag till upplägg.
Det antecknas i protokollet att med anledning av det nya förslaget som
föreligger för en idrotts- och kulturarena har fastighetsnämnden och
kultur- och fritidsnämnden bjudit in Arbetsmiljöverket till ett möte för
att diskutera det nya läget som uppstått. Mötet kommer att hållas den
31 mars 2006.
Beslutsunderlag
• Förslag från socialdemokraterna och vänsterpartiet på inledandet av
ett programarbete inför en satsning på en Hamnarena för idrott och
kultur, 2006-03-07, utdelas
• Inför handläggning av förslaget om en multihall i Inre Hamnen,
skrivelse från folkpartiet, moderaterna och kristdemokraterna,
2006-03-07, utdelas
––––
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Dnr 132/06 042

§ 39

Årsredovisning för kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen och dess kommunövergripande verksamhet samt kommunstyrelsekontoret

Beslut
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
lägga årsredovisningen 2005 till handlingarna.

att

Bakgrund
Kommunstyrelsekontoret har överlämnat årsredovisning för
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess kommunövergripande
verksamhet samt kommunstyrelsekontoret.
Tidigare år har verksamheten för kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen och dess kommunövergripande verksamhet
redovisats i en årsredovisning och verksamheten för
kommunstyrelsekontoret i en annan årsredovisning. För år 2005 görs
nu ett försök att redovisa de olika verksamheterna i en gemensam
årsredovisning. Årsredovisningen utgår från kommunstyrelsekontorets
verksamhet. I kommande avsnitt om mål och måluppfyllelse innefattas
förutom kommunstyrelsekontorets budget även användning av anslag
från kommunstyrelsens kommunövergripande verksamhet.
Överläggning
Magnus Sjödin (m) meddelar att han återkommer i kommunstyrelsen
med sitt ställningstagande.
Beslutsunderlag
• Årsredovisning för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess
kommunövergripande verksamhet samt kommunstyrelsekontoret,
2006-03-06 utskickad separat
––––
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Dnr 135/06 042

§ 40

Årsredovisning för samordningsförbundet
2005

Beslut
Finansutskottet beslutar
bordlägga årsredovisning 2005 för Samordningsförbundet i
Sundsvall till dess att en revisionsberättelse upprättats och
tillsänts kommunen.

att

Bakgrund
Samordningsförbundet i Sundsvall har överlämnat årsredovisning för
2005.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-03-02 utdelas
––––
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Dnr 117/06 045

§ 41

Internlån - energibesparingar –
investeringsåtgärder

Beslut
Finansutskottet beslutar
bevilja fastighetsnämnden ett internlån på 2 400 000 kronor för
genomförande av energibesparingsåtgärder.

att

Bakgrund
Fastighetsnämnden ansöker om ett internlån på 2 400 000 kronor för
genomförande av energibesparingsåtgärder. Kommunstyrelsekontoret
tillstyrker att fastighetskontoret beviljas internlånet.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-02-24
• Fastighetsnämndens protokoll 2006-02-22 § 21
• Fastighetskontorets skrivelse 2006-01-31, med bilaga
––––
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Dnr 118/06 287

§ 42

Lidens skola, projektering för ombyggnad

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

att

Bakgrund
Fastighetsnämnden har hemställt om att få ianspråkta 2 Mkr av
investeringsmedel för projektering av ombyggnad av Lidens skola.
Tidigare har finansutskottet under 2003 beviljat 0,5 Mkr för utredning
av ombyggnaden.
Medel för utredning och projektering ingick i investeringsbudgeten för
förvaltningsfastigheter 2003 och 2004. I investeringsbudgeten för 2004
upptogs även ett särskilt anslag för ventilationsåtgärder inom Lidens
skola. Ej ianspråktagna medel i tidigare års investeringsbudgetar
överförs via kompletteringsbudgeten till innevarande års anslag för
investeringar i förvaltningsfastigheter.
Fastighetsnämnden har utgått från kommunfullmäktiges beslut
2005-04-25 § 433 Lokalförsörjningsplan vid framtagande av underlag
för projektering och kostnadsuppskattning för projektet. Totalkostnaden
beräknas uppgå till 31 Mkr. Av detta har 0,5 Mkr tidigare beviljats för
utredning under 2003 och 2 Mkr föreslås beviljas för projektering i
detta beslut. För finansiering av återstående del av totalkostnaden
planerar fastighetsnämnden att inom egen budget ianspråkta 4 Mkr och
söka internlån samt hemställa om ytterligare investeringsmedel från
kommunstyrelsens finansutskott.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-02-27
• Fastighetsnämndens protokoll 2006-02-22 § 23
• Fastighetskontorets skrivelse 2006-02-22 med bilaga
––––

Ordförandens sign

Justerandes sign

Sekreterares sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens finansutskott

Sammanträdesdatum

Sida

2006-03-07

11

Dnr 140/05 046

§ 43

Klarläggande om förvaltarskap samt ansökan
om permutation för Lektor Sven G:son
Blomquists minnesfond

Beslut
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att

Sundsvalls kommun, genom sin kommunstyrelse, skall vara
förvaltare för Stiftelsen Lektor Sven G:son Blomquists
minnesfond,

att

uppdra till kommunstyrelsekontoret att till Länsstyrelsen i
Västernorrlands län inge anmälan för registrering av stiftelsen i
stiftelseregistret,

att

uppdra till kommunens ombud i ärendet att till
Kammarkollegiet inge ansökan om permutation för ändringar i
stiftelsens föreskrifter,

att

stiftelsens nya föreskrifter bör ha det innehåll som framgår av
förslaget i bilaga 1 till detta beslut. För punkt två väljer
kommunstyrelsen formuleringen ”skolor som bedriver
utbildning på gymnasienivå inom Sundsvalls kommun” och för
punkt tre väljer kommunstyrelsen ”skolor som bedriver
utbildning på gymnasienivå inom Sundsvalls kommun” dock
äger ombudet rätt att underhand justera ansökan om det under
handläggningens gång visar sig erforderligt; samt

att

utse kommunjuristen Gunwor Swenning, med stadsjuristen Åke
Svensson såsom ersättare, till förvaltarens ombud i
permutationsärendet.

Bakgrund
Stiftelsen Lektor Sven G:son Blomquists minnesfond instiftades 1953
och dess avkastning har under året därefter använts till stipendier och
bokpremier till biologiintresserade elever vid Högre allmänna
läroverket i Sundsvall, sedemera Hedbergska skolan. Såväl
stiftelselagens tillkomst som organisatoriska förändringar inom
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Sundsvalls kommuns utbildningsväsende innebär dels att det behöver
klarläggas vilket organ som är förvaltare för stiftelsen, dels att
stiftelsens föreskrifter genom en permutationsansökan bör ändras så att
stiftelsen kan fortsätta att bedriva sin verksamhet.
Överläggning
Utskottet förordar förslaget om att de skolor som bedriver utbildning på
gymnasienivå inom Sundsvalls kommun ska kunna ta del av den årliga
avkastningen och de berättigade stipendier. Men utskottet uttalar också
att de givetvis följer det beslut som Kammarkollegiet kommer att fatta.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-02-13
• Kommunstyrelsens protokoll 2005-04-11 § 58
––––
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Dnr 635/05 702

§ 44

Förslag till förändringar i de kommunala
riktlinjerna för serveringstillstånd enligt
alkohollagen

Beslut
Finansutskottet beslutar
att

utan eget förslag överlämna ärendet till kommunstyrelsen.

Bakgrund
Kommunen är enligt alkohollagen tillståndsmyndighet i
serveringsärenden. Det närmaste ansvaret för handläggning av dessa
ärenden ankommer på socialnämndens individ- och familjeutskott samt
på alkoholenheten. Som ett styrdokument för handläggningen har
kommunfullmäktige 2001-09-24 antagit riktlinjer för
serveringstillstånd. Förutom alkohollagens bestämmelser utgör dessa
riktlinjer grunden för de beslut som fattas rörande tillstånd till
alkoholservering.
Socialtjänsten har i skrivelse 2005-11-30 till socialnämnden uppgett att
några av de punkter som omnämns i riktlinjerna har varit föremål för
diskussioner. Det har även förekommit att avsteg gjorts från
riktlinjerna. Dessa omständigheter, sammantaget med att behov av visst
förtydligande föreligger, gjorde att socialnämndens individ- och
familjeutskott gav alkoholenheten i uppdrag revidera riktlinjerna.
Förslag till förändringar har nu framtagits. De föreslagna
förändringarna avser följande punkter
•
•
•

Uteserveringar
Serveringstider
Tillfällig servering till allmänheten

Överläggning
Magnus Sjödin (m) föreslår att riktlinjerna bland annat ska
kompletteras med en översyn över öppettiderna för uteservering och
arrangemang och hänvisar till en skrivelse som rör moderata
samlingspartiets yttrande angående alkoholpolitiska riktlinjer. Yttrandet
lämnades in vid socialnämndens IFO-sammanträde.
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Med anledning av Magnus Sjödins förslag inte har beretts beslutar
utskottet att överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag.
Beslutsunderlag
• Moderata samlingspartiets yttrande angående alkoholpolitiska
riktlinjer utdelas
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-02-15
• Socialnämndens protokoll 2005-12-14 § 268
• Socialtjänstens skrivelse 2005-12-08
• Förslag till förändringar i de kommunala riktlinjerna för
serveringstillstånd, 2005-11-30
––––
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Dnr 27/06 609

§ 45

Framtida huvudmannaskap för
Naturbruksgymnasiet i Västernorrland och
för Räddningsgymnasiet, Sandö – Yttrande

Beslut
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att

uttala att Sundsvalls kommun avstår från att medverka i
bildandet av ett kommunalförbund för naturbruksutbildningarna i Västernorrland,

att

överlämna till de parter som bildar kommunalförbundet att ta
ställning till eventuell inkludering av Räddningsgymnasiet,
Sandö,

att

uttala att Sundsvalls kommun har för avsikt att säga upp sin
medverkan i nuvarande Samverkansavtal, samt

att

uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att utreda
konsekvenserna av att säga upp Samverkansavtalet.

Bakgrund
Huvudmannaskapet för naturbruksutbildningarna i Västernorrland
ligger hos Landstinget, och regleras via ett samverkansavtal med länets
kommuner. För samråd i övergripande och/eller principiella frågor som
rör utbildningarna finns ett särskilt samrådsorgan, Samverkansforum,
mellan landstinget och kommunerna.
Utifrån en tjänstemannautredning om framtida huvudmannaskap och
struktur för samverkan har nuvarande Samverkansforum för
naturbruksutbildningarna, ställt frågan till länets kommuner om man
vill medverka i bildandet av ett kommunalförbund för naturbruksutbildningarna i länet, samt om man önskar att Räddningsgymnasiet Sandö
ska ingå i kommunalförbundet.
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Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-02-27, reviderad
2006-03-02
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2006-02-22 § 19
• Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse 2006-02-14
• Kommunförbundets skrivelse 2006-01-16 med bilagor
––––
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Dnr 26/06 106

§ 46

Yttrande angående skrivelse
”Vuxenutbildning i Västernorrland”, från
Landstinget Västernorrland

Beslut
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
uttala till Landstinget Västernorrland att Sundsvalls kommun
avstår från medfinansiering av vuxenutbildning för KY
”Skogsmaskinförare”, utbildning i ”Transportteknik” samt
”Hunddressörutbildningen”.

att

Bakgrund
Landstinget Västernorrland har tillskrivit länets kommuner, 2006-0116, angående vuxenutbildningens finansiering av KY-utbildning till
skogsmaskinförare, utbildning i transportteknik och till hunddressör.
Eftersom statsbidragen inte täcker kostnaderna för dessa utbildningar,
ställs frågan till kommunerna om att medfinansiera dessa när
kommunens vuxenstuderande antas till dessa.
Ärendet har beretts av nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning
och integration. I ärendets handläggning har samråd skett med
representanter för barn- och utbildningsnämnden och barn- och
utbildningsförvaltningen.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-03-02
• NAVI:s protokoll 2006-02-22 § 18
• FAVI:s skrivelse 2006-02-06
• Landstinget Västernorrlands skrivelse 2006-01-16
––––
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Dnr 412/05 101

§ 47

Information om serviceutredningen

Beslut
Finansutskottet beslutar
remittera utredningen till förvaltningarna.

att

Bakgrund
Finansutskottet antog den 11 oktober 2005 direktiv för
serviceutredningen. Direktiven reviderades den 8 november 2005.
Utredningen har att genomföra en översyn av den administrativa
serviceorganisationen i kommunens förvaltningar och lämna förslag till
åtgärder för att förbättra samordning och ledning av verksamheten. I
förlaget ska olika organisationsalternativ redovisas.
Vid dagens sammanträde presenterar utredaren delrapport nummer 1.
Rapporten innehåller förslag kring utredningsverksamheten, placering
för enheten för löner och pensioner, kravhanteringen,
informationsverksamheten och personalområdet.
Kommunstyrelsekontoret föreslår att rapporten remitteras till
förvaltningarna.
Överläggning
Utskottet diskuterar kommunens utredningsmodeller, och eventuella
övertaligheter. Utskottet enas därefter om att remittera utredningen till
förvaltningarna.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-03-01
• Serviceutredningen, delrapport 1, mars 2006
––––
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Dnr 568/05 030

§ 48

Svar på motion (c) och (fp);
Riv upp beslutet om de enskilda vägarna

Beslut
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
att

avslå motionen.

Bakgrund
Mats Mehlin (c) och Ulla Norgren (fp) yrkar i motionen Riv upp
beslutet om de enskilda vägarna att kommunfullmäktige beslutar riva
upp besparingsbeslutet (2004-12-15 § 156) i den del som gäller
ansvaret för de enskilda vägarna.
Motionen har behandlats av fastighetsnämnden som föreslår att
motionen avslås.
Kommunstyrelsekontoret föreslår kommunfullmäktige besluta i
enlighet med fastighetsnämndens förslag.
Överläggning
Lars Persson (fp) yrkar bifall till motionen.
Magnus Sjödin (m) framför att han återkommer i kommunstyrelsen
med sitt ställningstagande.
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsekontorets förslag
om avslag kontra Lars Perssons yrkande om bifall till motionen och
finner att utskottet beslutar i enlighet med kommunstyrelsekontorets
förslag.
Reservation
Lars Persson (fp) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
förslag.
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Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-02-27
• Fastighetsnämndens protokoll 2006-01-25 § 8
• Fastighetskontorets skrivelse 2006-01-17
• Motion (c) och (fp), Riv upp beslutet om de enskilda vägarna
2005-11-29
––––
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Dnr 186/05 030

§ 49

Svar på motion (kd) om kultur i
äldreomsorgen

Beslut
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
att

anse motionen besvarad.

Bakgrund
Kristdemokraterna yrkar i motionen Kultur i äldreomsorgen ”att
Sundsvalls kommun arbetar fram en handlingsplan för
kulturverksamhet i äldrevården, samt att Sundsvalls kommun till nästa
verksamhetsår tar fram en strategi för kulturen som frisk- och
behandlingsfaktor inom äldreomsorgen.”
Kommunstyrelsekontoret föreslår att motionen ska anses besvarad med
hänvisning till socialnämndens yttrande av vilket det framgår att
nämnden redan använder kulturen som en frisk- och behandlingsfaktor.
Av nämndens yttrande framgår också att motionens intentioner har
visst stöd i det kulturpolitiska programmet. Där identifieras bland annat
att ett samarbete med socialnämnden bör startas för att underlätta och
anpassa de äldres möjligheter till ett rikt kulturellt deltagande (se s. 4-5
i Kulturpolitiskt program i Sundsvall). Vidare har kommunstyrelsen i
politiska direktiv för mål och resursplan 2007 samt plan för 2008-2009
uppdragit kultur och fritidsnämnden att i samarbete med socialnämnden
föreslå åtgärder för att öka inslaget av kultur inom socialtjänstens
verksamhet i syfte att bryta isolering och ensamhet och uppnå ökad
livskvalitet.
Överläggning
Hans Brynielsson (kd) framför att han återkommer i kommunstyrelsen
med sitt ställningstagande.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-10-27, reviderad
2006-02-27
• Socialnämndens protokoll 2005-08-24 § 174
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Socialtjänstens skrivelse 2005-07-19
Motion (k), Kultur i äldreomsorgen, 2005-04-18
Kulturpolitiskt program i Sundsvall 2005-04-25
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Dnr 32/06 040

§ 50

Diskussion om kommunstyrelsens
arbetsformer

Beslut
Finansutskottet enas om
uttalade inlämningsdatum bör respekteras.

att

Bakgrund
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 13 februari 2006, i samband
med kommunstyrelsens behandling av partiernas förlag till direktiv för
mål och resursplan för 2007 med plan för 2008-2009, § 19, beslutade
kommunstyrelsen att uppdra åt finansutskottet att diskutera
arbetsformerna inom kommunstyrelsen.
Överläggning
Utskottet enas om att styrelsens arbetsformer gynnas när det ges bästa
möjliga förutsättningar för att föra en dialog i ärendehanteringen, och
att det därför är eftersträvansvärt att uttalade inlämningsdatum
respekteras.
Diskussionsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2006-02-13, § 19
––––
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Dnr 35/06 006

§ 51

För kännedom

Beslut
Finansutskottet beslutar
lägga kännedomsärendena till handlingarna.

att

Ärenden för kännedom
KOMMUNFÖRBUNDET VÄSTERNORRLAND
• Dokumentationsskyldighet och formalia vid
ärendehandläggning
22 mars Gävle
5 april Sundsvall
• Kommunala momsregler
27 april
LÄNSSTYRELSEN VÄSTERNORRLAND
• Tillstånd till kameraövervakning
Rättspsykiatriska regionkliniken
• Tillstånd till kameraövervakning
Hotell Södra Berget AB
––––
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Dnr 136/06 063

§ 51

Försäljning av kommunens aktier i AB
Indalslidens Turistanläggningar Vetten

Beslut
Finansutskottet beslutar
notera informationen.

att

Bakgrund
Kultur- och fritidsnämnden har ett uppdrag att se över ägandeformerna
för AB Indalslidens Turistanläggningar Vetten.
Vid dagens sammanträde redogör kommunjuristen för nämndens
planering i ärendet.
Överläggning
Kommunjuristen förklarar att nämnden kommer föreslå att kommunen
säljer sina aktier i bolaget till en förening med lokal förankring i Liden.
––––
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Ändrat datum för finansutskottet i maj

Beslut
Finansutskottet beslutar
finansutskottet den 9 maj flyttas till den 8 maj.

att

Bakgrund
Ordföranden föreslår att finansutskottet den 9 maj flyttas till den 8 maj.
Förslaget är att sammanträdet börjar klockan 15.00 men att tiden för
sammanträdet avgörs då ärendeförteckningen är klar.
––––
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Dnr 137/06 105

§ 53

Information om kommunens arbete med
pandemier

Beslut
Finansutskottet beslutar
notera informationen.

att

Bakgrund
Landstinget i Västernorrland och Länsstyrelsen i Västernorrland m fl.
har inlett ett samarbete med kommunerna kring hanteringen av
pandemier.
Vid dagens sammanträde informerar kommundirektören utskottet om
arbetet. Informationen lämnas med anledning av att utskottet även
utgör krisledningsnämnd.
Överläggning
Kommundirektören nämner att säkerhetschefen och en läkare från
kommunhälsan är kommunens representanter i den övergripande
arbetsgrupp som landstinget och länsstyrelsen har tillsatt. Gruppen
arbetar med att planlägga hur regionen ska hantera pandemier. Han
nämner att grunddokumentet i ett sådant krisarbete är kommunens plan
för extra ordinär händelse.
––––
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Dnr 134/06 002

§ 54

Attestanter år 2006 inom kommunfullmäktige
och samtliga kommunstyrelsens
verksamhetsområden

Beslut
Finansutskottet beslutar
ärendet om attestanter år 2006 inom kommunfullmäktige och
samtliga kommunstyrelsens verksamhetsområden ska behandlas
direkt av kommunstyrelsen.

att

Bakgrund
Vid dagens sammanträde frågar stadsjuristen om ärendet om attestanter
år 2006 inom kommunfullmäktige och samtliga kommunstyrelsens
verksamhetsområden kan behandlas direkt av kommunstyrelsen den 13
mars 2006.
Överläggning
Utskottet enas om att ärendet ska behandlas direkt av
kommunstyrelsen.
––––
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