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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 191/06 045

§ 81

Internlån – förtätning kommunhuset

Beslut
Finansutskottet beslutar
bevilja fastighetsnämnden ett internlån på 2 000 000 kronor för
genomförande av förtätning i kommunhuset etapp II.

att

Bakgrund
Fastighetsnämnden ansöker om ett internlån på 2 000 000 kronor för
genomförande av förtätning i kommunhuset, etapp II. Åtgärden leder
till att ett drygt 10-tal nya arbetsplatser kan tillskapas.
Kommunstyrelsekontoret tillstyrker att fastighetsnämnden beviljas
internlånet.
Överläggning
Utskottet diskuterar investeringens återbetalningstid och storlek.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-04-03
• Fastighetsnämndens protokoll 2006-03-22
• Fastighetskontorets skrivelse med bilaga 2006-02-28
––––
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Dnr 221/06 060

§ 82

Bokslut 2005 för Sundsvalls kommuns
stiftelser

Beslut
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
lägga årsredovisningen 2005 för Sundsvalls kommuns stiftelser
till handlingarna.

att

Bakgrund
Kommunstyrelsekontoret har upprättat ett bokslut för Sundsvalls
kommuns stiftelser.
Överläggning
Utskottet diskuterar förvaltningskostnaden för stiftelsen G H Ekelund.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-04-06
• Sammanställning 2005 Sundsvalls kommuns stiftelser
––––
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Dnr 222/06 023

§ 83

Personuppgiftsombud för kommunstyrelsen

Beslut
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att

Gunwor Swenning per den 31 maj 2006 entledigas från
uppdraget att vara kommunstyrelsens personuppgiftsombud,

att

med verkan från och med den 1 juni 2006 till nytt
personuppgiftsombud för kommunstyrelsen utse
kommunjuristen Johan Lindeberg; samt

att

uppdra till kommunstyrelsekontoret att till Datainspektionen
anmäla att Johan Lindeberg per den 1 juni 2006 ersätter
Gunwor Swenning som kommunstyrelsens
personuppgiftsombud.

Bakgrund
Med anledning av att kommunstyrelsens nuvarande personuppgiftsombud, kommunjurist Gunwor Swenning, begärt att bli entledigad från
sitt uppdrag föreslås kommunstyrelsen utse kommunjurist Johan
Lindeberg till nytt ombud. I Sundsvalls kommun har varje nämnd
möjlighet att utse ett personuppgiftsombud. Att utse ett ombud är ett
lämpligt sätt för den personuppgiftsansvariga nämnden att erhålla stöd
för att tillgodose de krav som personuppgiftslagen, PuL (1998:204),
och personuppgiftsförordningen, PuF (1998:1191), ställer och
därigenom minska risker för felaktiga behandlingar av personuppgifter.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-03-30
––––
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Dnr 223/06 110

§ 84

Insatser för ökat valdeltagande i 2006 års val

Beslut
Finansutskottet beslutar
att

i huvudsak tillstyrka kommunstyrelsekontorets förslag men att
uppdra till kontoret att förtydliga beslutsförslaget.

Finansutskottet föreslår därutöver kommunstyrelsen besluta
att

nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration,
samt kultur- och fritidsnämnden efter valet ska återrapportera
de insatser som har gjorts.

Bakgrund
Valnämnden har i en skrivelse ställd till kommundirektören föreslagit
att det avsätts särskilda resurser för att inför 2006 års val bedriva
insatser för ökat valdeltagande hos ungdomar och invandrare.
Det noteras också att det till nämnden för arbetsmarknad,
vuxenutbildning och integration har inkommit en ansökan om medel till
valinformatörer. Det är fyra föreningar som tillsammans ansöker om
178 000 kronor för att bedriva valinformation till vuxna invandrare.
Överläggning
Utskottet diskuterar den ansökan om medel för valinformation som har
inkommit till nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och
integration.
Utskottet konstaterar att nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning
och integration har egna medel för att genomföra dessa åtgärder.
Däremot bör kultur- och fritidsnämnden anvisas ett anslag på 100 000
kronor för att genomföra liknande åtgärder riktade mot ungdomar.
Utskottet diskuterar därefter kommunstyrelsekontorets förslag till
beslut. Utskottet instämmer i kontorets förslag men anser att attsatserna ska förtydligas till kommunstyrelsens sammanträde. Utskottet
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anser också att nämnderna efter valet ska återredovisa de insatser som
vidtagits för att öka valdeltagandet.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens skrivelse 2006-03-29, rev 2006-04-05
• Valnämndens protokoll 2006-03-01 § 20
• Valkansliets skrivelse 2006-02-16
––––
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Dnr 471/05 030

§ 85

Svar på enskild motion (c) om
informationsavdelning på Kulturmagasinet

Beslut
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
att

avslå motionen med tanke på de informationsinsatser som
redan görs samt att erfarenheten visar att det inte finns
tillräckligt stor efterfrågan på informationsställen liknande
medborgarkontor.

Bakgrund
Linnéa Kjellman, centerpartiet, har i en motion till fullmäktige
föreslagit att en informationsavdelning ska inrättas på Kulturmagasinet.
Syftet är att det ska vara enkelt att få information om Sundsvalls
kommuns olika verksamhetsområden. Det är motionärens önskemål att
besökarna ska kunna välja när det gäller personliga möten, hämta
broschyrer/foldrar eller själva söka information på Internet.
I Kulturmagasinet finns redan idag stora möjligheter att få svar på
frågor om kommunens verksamheter, att hämta broschyrer om
kulturutbud och annat och att få hjälp med informationssökning via
Internet.
Erfarenheterna från bl a medborgarkontoren visar också att
medborgarna i första hand efterlyser bättre tillgänglighet till den
kommunala verksamheten via telefon.
Webben kommer också att bli platsen där medborgarna själva kan
hämta broschyrer och foldrar om kommunens verksamhet, vilket är en
fördel då trycka broschyrer och foldrar kostar stora summor och
informationen i dem fort blir gammal.
Kommunstyrelsekontoret bedömer därför att de informationsinsatser
som redan finns är tillräckliga och föreslår fullmäktige att avslå
motionen.
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Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens skrivelse 2006-03-29
• Motion (c) 2005-10-24
––––

Ordförandens sign

Justerandes sign

Sekreterares sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens finansutskott

Sammanträdesdatum

Sida

2006-04-18

10

Dnr 35/06 006

§ 86

För kännedom

Beslut
Finansutskottet beslutar
lägga kännedomsärendena till handlingarna.

att

Kännedomsärenden
LÄNSSTYRELSEN VÄSTERNORRLAND
• Regional Samverkanskonferens inom krishantering
Sundsvall, Södra Berget 1 juni 2006
SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING
• Plan- och bygglovtaxa – tillämpning, beräkning och
kostnadstäckning!
Malmö 15 maj
Stockholm 19 maj
Umeå 15 juni
––––
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Dnr 224/06 107

§ 87

Val av stämmoombud samt stämmodirektiv
Svenska Kommun Försäkrings AB

Beslut
Finansutskottet beslutar
att

utse Lars-Erik Nyberg till stämmoombud med Leif Nilsson som
ersättare, samt

att

stämmoombudet ska tillstyrka ansvarsfrihet

Bakgrund
Svenska Kommun Försäkrings AB har upprättat årsredovisning 2005
inför bolagsstämman som äger rum 2006-05-05. Kommunstyrelsens
finansutskott har att besluta om direktiv till det valda ombudet inför
bolagsstämman.
Kommunstyrelsekontoret har inga erinringar mot den upprättade
årsredovisningen för år 2005.
Bolagen är organ för kommunal verksamhet och har att följa av
kommunen utfärdade direktiv för verksamheten. Såvitt vi kan bedöma
har Svenska Kommun Försäkrings AB följt gällande ägardirektiv.
Kommunstyrelsekontoret föreslår att stämmoombudet ska tillstyrka
ansvarsfrihet.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-04-13
• Kallelse till bolagsstämma i Svenska Kommun Försäkrings AB
med föredragningslista
• Årsredovisning 2005 för Svenska Kommun Försäkrings AB
med revisionsberättelse
• Årsarvoden för Svenska Kommunförsäkrings AB
––––
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Dnr

§ 88

Lån till Sundsvall Energi Elnät

Beslut
Finansutskottet beslutar
bevilja lån till Sundsvall Energi Elnät AB på 28 Mkr.

att

Bakgrund
Sundsvall Energi Elnät AB avser att under 2006 investera i en ny
transformatorstation, M4 Gärdetjärn vid Överkorsta i Sundsvall.
Upphandlingen avslutades i januari och stationen blir en av Elnäts
största. Stationen består av kopplingsapparater, transformator, byggnad
för kontrollrum och inomhusställverk. Stationens matningsområde blir
Skönsberg, Korsta, stora delar av Ljustadalen och hela Alnö.
Den nya stationen ersätter två gamla stationer samt delar av en tredje
och planeras att vara klar i januari 2007. Av den totala kostnaden som
beräknas till 31 Mkr, finansieras 28 Mkr via internbanken resterande 3
Mkr är egna medel.
Kommunstyrelsekontoret finner att den gjorda ansökan kan behandlas
på så sätt att lån beviljas till Sundsvall Energi Elnät AB på 28 Mkr.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-04-13
• Skrivelse från Sundsvall Energi Elnät AB 2006-04-12
• Beskrivning av ”Ny transformatorstation M4 Gärdetjärn” vid
Överkorsta i Sundsvall 2006-04-11
––––
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§ 89

Ansökan om statsbidrag för sommarjobb till
gymnasieungdomar

Beslut
Finansutskottet beslutar
att

uppdra åt kommunstyrelsekontoret att i samråd med nämnden
för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration inventera
hur många sommarjobb Sundsvalls kommun har möjlighet att
erbjuda gymnasieungdomar, samt

att

uppdra åt kommunstyrelsekontoret att i samråd med nämnden
för arbetsmarknad vuxenutbildning och integration förbereda en
ansökan om statsbidrag avseende sommarjobb.

Bakgrund
I 2006 års ekonomiska vårproposition (prop 2005/06:100) föreslår
regeringen att 100 miljoner avsätts för att under 2006 stödja kommuner
som erbjuder gymnasieungdomar sommarjobb.
Överläggning
Ordföranden föreslår att Sundsvalls kommun ska ansöka om statsbidraget.
Utskottet instämmer i förslaget och beslutar att uppdra åt kommunstyrelsekontoret att i samråd med nämnden för arbetsmarknad,
vuxenutbildning och integration inventera hur många sommarjobb
Sundsvalls kommun har möjlighet att erbjuda gymnasieungdomar, samt
att förbereda en ansökan om statsbidrag avseende sommarjobb.
Med tanke på tidsplanen konstaterar utskottet att detta ärende åter bör
behandlas i maj månad.
––––
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