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Justering
Att jämte ordföranden Ewa Back justera dagens protokoll utses Magnus
Sjödin med Lars Persson som ersättare.
––––

Ordförandens sign

Justerandes sign

Sekreterares sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens finansutskott

Sammanträdesdatum

Sida

2006-05-08

3

Dnr 234/06 047

§ 90

Sommarjobb med statliga medel 2006

Beslut
Finansutskottet beslutar
godkänna den lämnade redovisningen.

att

Bakgrund
Finansutskottet beslutade 2006-04-18 att uppdra till kommunstyrelsekontoret att i samråd med nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning
och integration inventera hur många sommarjobb Sundsvalls kommun
har möjlighet att erbjuda gymnasieungdomar som en följd av förslag i
vårpropositionen samt att förbereda en ansökan om statsbidrag avseende sommarjobb.
Kommunstyrelsekontoret har överlämnat en redovisning.
Överläggning
Personaldirektören kommenterar redovisningen.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-04-24
––––
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Dnr 137/05 105

§ 91

Rapport om Sundsvalls kommuns möjligheter till utökat engagemang i Union of the
Baltic Cities (UBC)

Beslut
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att

kommunens engagemang inom UBC gällande transportfrågor
läggs på Sundsvalls hamn och pågående projekt inom
kommunstyrelsekontoret; samt

att

kommunens engagemang inom UBC i ungdomsfrågor behandlas efter det att beslut har tagits om var ansvaret för ungdomsdemokratifrågorna ska ligga.

Bakgrund
Kommunstyrelsen har den 16 oktober 2005 gett kommunstyrelsekontoret i uppdrag att undersöka möjligheterna om kommunen kan
utöka sitt engagemang i medlemsarbetet inom Union of the Baltic
Cities (UBC). De områden som kommunstyrelsen föreslår är transportfrågor såväl på land som på Östersjön samt ungdomsdemokrati/ungdomsfrågor.
Sundsvalls kommun har varit medlem i UBC sedan 1991 och främst
engagerat sig i UBC:s kommission för miljöfrågor och Agenda 21,
kvinnonätverket samt EU-koordinatornätverket. Medlemskapet har gett
kommunen möjlighet att under åren delta i ett antal EU-stödda projekt
för jämställdhetsfrågor, stadsplanering och hållbara transporter.
Kommunstyrelsekontoret har gjort en förfrågan till Sundsvalls hamn
om intresse finns för att engagera sig i de frågor som miljökommissionen sedan 2003 driver angående hållbar båttrafik på Östersjön. Sundsvalls hamn har meddelat att de är positiva till att i första hand ta emot
information från UBC som rör dessa frågor. Beträffande transportfrågor
på land så menar kommunstyrelsekontoret att denna fråga ryms inom
pågående engagemang inom UBC.
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För kommunens ungdomsfrågor/ungdomsdemokrati finns ingen ansvarig förvaltning för närvarande och bör därför behandlas vid ett
senare tillfälle.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-04-07
• Kommunstyrelsens protokoll 2005-10-17, § 156
––––
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Dnr 264/06 045

§ 92

Lån till Sundsvall Energi Elnät AB

Beslut
Finansutskottet beslutar
bevilja lån till Sundsvall Energi Elnät AB på 50 Mkr.

att

Bakgrund
Sundsvall Energi Elnät AB avser att under 2006 göra investeringar om
ca 100 Mkr. Investeringarna avser bland annat mottagningsstation,
högspänningsnät, elmätare, optonät (bredband) m.m. Dessutom skall
man betala ett koncernbidrag till Stadsbacken AB på 21,5 Mkr.
Sammantaget innebär detta ett utflöde på ca 120 Mkr. För att möta en
del av dessa utbetalningar söker man nu ett lån om 50 Mkr hos internbanken, resterande behov finansierar man med egna medel (42 Mkr)
och leasing (28 Mkr).
Kommunstyrelsekontoret finner att den gjorda ansökan kan behandlas
på så sätt att lån beviljas till Sundsvall Energi Elnät AB på 50 Mkr.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-04-21
• Ansökan från Sundsvall Energi Elnät AB 2006-04-10
––––
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Dnr 121/06 007

§ 93

Revisionsrapport avseende granskning av
redovisning av fastighetskostnader

Beslut
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
som svar på revisionsrapport avseende granskning av redovisning av fastighetskostnader, till kommunrevisionen överlämna
fastighetsnämndens och kommunstyrelsekontorets yttranden.

att

Bakgrund
Kommunens revisorer har utfört granskning av redovisning av fastighetskostnader. Resultatet av granskningen redovisas i en revisionsrapport. Fastighetsnämnden har upprättat förslag till åtgärder med anledning av revisorernas synpunkter i rapporten. Kommunstyrelsekontoret tillstyrker fastighetsnämndens förslag till åtgärder med anledning av revisionsrapporten.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-04-27
• Fastighetskontorets skrivelse 2006-03-28
• Mitthem AB:s redovisningsprinciper 2003-08-19
• Kommunrevisionens skrivelse 2006-02-24
• Revisionsrapport 2006-02-20: ”Granskning av redovisning av
fastighetskostnader”
––––
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Dnr 252/06 107

§ 94

Sundsvalls Sjöfolksstiftelse – Årsredovisning 2005

Beslut
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att

godkänna Sundsvalls Sjöfolksstiftelses årsredovisning för
2005; samt

att

bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2005.

Bakgrund
Kommunstyrelsekontoret har erhållit årsredovisning för 2005 för
Sundsvalls Sjöfolksstiftelse för yttrande.
Stiftelsens revisorer har avgivit en revisionsberättelse och konstaterat
att årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen
och att styrelseledamöterna inte har handlat i strid med stiftelselagen
eller stiftelseförordnandet.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-04-27
• Sundsvalls Sjöfolksstiftelse skrivelse 2006-04-18 med årsredovisning 2005 och revisionsberättelse 2005
––––
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Dnr 272/06 042

§ 95

Årsredovisning för Insamlingsstiftelsen
Sundsvalls Naturskyddsfond

Beslut
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
fastställa upprättad årsredovisning 2005, för
Insamlingsstiftelsen Sundsvalls Naturskyddsfond.

att

Bakgrund
Kommunstyrelsekontoret har upprättat årsredovisning för
Insamlingsstiftelsen Sundsvalls Naturskyddsfond år 2005.
Genom förvaltningsåtagande av Sundsvalls kommun föreligger så
kallad anknuten förvaltning. Det innebär att årsredovisningen ska
upprättas och skrivas under av förvaltaren.
Kommunstyrelsekontoret föreslår att kommunstyrelsen fastställer
upprättad årsredovisning 2005, för Insamlingsstiftelsen Sundsvalls
Naturskyddsfond.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-05-31
• Årsredovisning 2005 Insamlingsstiftelsen Sundsvalls
Naturskyddsfond
––––
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Dnr 265/06 045

§ 96

Kommunhuset, reservkraft/ledningsplats

Beslut
Finansutskottet beslutar
att

fastighetsnämnden får ianspråkta 1,35 Mkr ur investeringsbudgeten 2006 för förvaltningsfastigheter för anordnande av
reservkraft/ledningsplats i kommunhuset.

Bakgrund
Fastighetskontoret har hemställt om att få ianspråkta 1,35 Mkr av investeringsmedel för rubricerade projekt.
I lagen om extraordinär händelse och lagen om civilt försvar framgår
att kommunerna skall vidta de föreberedelser som behövs för verksamheten under extra ordinär händelse och höjd beredskap. I beredskapsförberedelserna ingår bl.a. att anordna ledningsplatser för
kommunledningen. Åtgärderna omfattar säkerställande av strömförsörjningen för kommunhusets delar som är avsedda att utnyttjas för
kommunal ledning samt att öka ledningsförmågan inom kommunikationsområdet.
Totaltkostnaden för projektet beräknas till 5,4 Mkr. Statsbidrag utgår
med 50 % vilket motsvarar 2,7 Mkr. Resterande 2,7 Mkr föreslås finansieras med 1,35 Mkr av ackumulerat eget kapital inom kommunstyrelsens verksamhet Totalförsvarsplanering samt ianspråktagande av
1,35 Mkr ur investerings
budgeten för förvaltningsfastigheter.
Projektet ingick i investeringsbudgeten 2005 för förvaltningsfastigheter. Ej ianspråktagna medel i investeringsbudgeten 2005 har via
kompletteringsbudgeten överförts till anslaget för investeringar 2006.
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Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-05-03
• Fastighetskontorets skrivelse 2006-04-26
––––
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Dnr 266/06 045

§ 97

Övningsanläggning för räddningstjänsten,
tilläggsanslag

Beslut
Finansutskottet beslutar
fastighetsnämnden får ianspråkta 1,3 Mkr ur investeringsbudgeten 2006 för förvaltningsfastigheter för tilläggsåtgärder
vid byggandet av övningsanläggningen i Fillan.

att

Bakgrund
Fastighetskontoret har hemställt om att få ianspråkta ytterligare 1,3
Mkr av investeringsmedel för rubricerade projekt.
Finansutskottet har tidigare beviljat fastighetsnämnden totalt 21 Mkr ur
tidigare års investeringsbudgetar för uppförande av övningsanläggning
i Fillan för Räddningstjänstförbundet. Den slutliga kostnaden beräknas
till 22,3 Mkr. Överkostnaden utgörs till största delen av tilläggsbeställningar på 0,9 Mkr. Räddningstjänstförbundet anser att de åtgärder som
tilläggsbeställningarna avser är nödvändiga och godkänner att kostnaderna ingår i det underlag som är hyresgrundande.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-05-03
• Fastighetskontorets skrivelse 2006-04-26
––––
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Dnr 267/06 060

§ 98

Ansökan om bidrag ur kommunstyrelsens
stiftelser för meningsfull sommarverksamhet
för behövande barn och ungdom

Beslut
Finansutskottet beslutar
att

bevilja bidrag på 1.431.540 kr ur kommunstyrelsens stiftelser
för ”meningsfull sommarverksamhet för behövande barn och
ungdom” till föreningar/förvaltningar enligt nedanstående förslag; samt

att

uppdra åt kommunstyrelsekontoret att begära in redovisningar
över genomförda sommarverksamheter.

Bakgrund
Kommunstyrelsekontoret förvaltar fem stiftelser som efter permutation
1998 har ändamålet ”Meningsfull sommarverksamhet för behövande
barn och ungdom”. Stiftelserna är M E Liedbergs räddningshemsfond,
Inackorderingshemmets samfond, Änkefru Justina Altins donationer,
Severin och Malin Axells barnbördshusfond och Fruarnas barnbördshusfond.
Kommunstyrelsekontoret har hittills erhållit 15 ansökningar om bidrag
ur ovannämnda stiftelser. Kommunstyrelsekontoret har diskuterat med
föreningar/förvaltningar hur stiftelsernas ändamål tillgodoses i den
verksamhet som avses att bedrivas enligt ansökningarna. Samtliga, förutom en förening, har tidigare erhållit bidrag ur stiftelserna och utvärderingar har inlämnats till kommunstyrelsekontoret. Samråd har
skett med ordförande i socialnämnd och barn- och utbildningsnämnd
som tillstyrker att föreningar/förvaltningar beviljas bidrag enligt nedanstående förslag. Om annat belopp än vad som ansökts om föreslås beviljas, anges det sökta beloppet inom parentes.
• Matfors IF, bidrag på 109.800 kr för sommarverksamhet i
Matfors för ungdomar i åk 5 och 6 under 2 veckor (bilaga 1),
• KFUK-KFUM, bidrag på 45.000 kr för ”sommarkollo” för 712-åringar på Granli under 4 veckor (bilaga 2),
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Föreningen Folkets Hus och Park, bidrag på 60.000 kr för
dagkolloverksamhet i Folkets Park (bilaga 3),
Pingstkyrkan, bidrag på 35.000 kr för projekt UTURN Mobile,
mobil fritidsgård i centrum (bilaga 4),
Ljusta Aktivitets Centrum, bidrag på 60.000 kr för
sysselsättning av 12 ungdomar i åk 8 och 9 (bilaga 5),
Matfors idrottskollo, bidrag på 67.000 kr för prova-på
aktiviteter för 40 barn i åk 3 och 4 samt sysselsättning av 4
ungdomar
(bilaga 6),
Bosnien-Hercegovinas förening, bidrag på 9.200 kr för resa till
Paradisbadet (bilaga 7),
Islamiska Kulturcentret i Sundsvall, bidrag på 10.000 kr (sökt
belopp 45.000 kr) för utflyktsresa för barn (bilaga 8),
Kultur & Fritid, fritidsgårdarna, bidrag på 587.040 kr för
sysselsättning av 120 ungdomar i åk 8 och 9 under 2 veckor
(bilaga 9),
Kultur & Fritid inom Matfors, bidrag på 56.900 kr (sökt belopp
103.100 kr) för dagaktiviteter och läger (bilaga 10),
Kultur & Fritid, Fritid för alla, bidrag på 130.700 kr för
kommunövergripande sommarverksamhet för
funktionshindrade ungdomar (bilaga 11),
Kultur & Fritid, Opalen fritidsgård, bidrag på 150.000 kr för
sommaraktivieteter och läger inom Njurundaområdet (bilaga
12),
Kultur & Fritid, Eftis Opalen, bidrag på 41.000 kr för
sommarverksamhet för funktionshindrade ungdomar (bilaga
13),
Barn- o utbildning, Öppna förskolan Granloholm, bidrag på
30.400 kr för dagkolloverksamhet i Bänkåsviken samt resa till
Stöde i samarbete med Selångers församling (bilaga 14),
Socialtjänsten, korttidshemmet Solrosen, bidrag på 39.500 kr
för utflykter m m för de som vistas i korttidsboendet (bilaga
15).
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Överläggning
Ledamöterna ställer frågor om urvalskriterierna, hur information om
fonderna lämnas och om administrationskostnaderna. Frågorna
besvaras av ekonomen.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-05-02 med ansökningar
från föreningar (bilaga 1-15)
––––
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Dnr 257/06 107

§ 99

Val av stämmoombud till Åkrokens föreningsstämma

Beslut
Finansutskottet beslutar
att

utse Hans Brynielsson som stämmoombud till Åkrokens
föreningsstämma den 18 maj 2006; och

att

stämmoombudet ska tillstyrka ansvarsfrihet.

Bakgrund
Åkroken Ideella Förening har upprättat årsredovisning 2005 inför föreningsstämman som äger rum den 18 maj 2006. Kommunstyrelsens
finansutskott har att besluta om direktiv till det valda ombudet inför
föreningsstämman.
Kommunstyrelsekontoret har inga erinringar mot den upprättade årsredovisningen för år 2005.
Kommunstyrelsekontoret föreslår att finansutskott utser ett stämmoombud till Åkrokens föreningsstämma den 18 maj samt att stämmoombudet ska tillstyrka ansvarsfrihet.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-05-02
• Förslag till dagordning vid föreningsstämma för Åkroken Ideella
Förening 2006-05-18
• Årsredovisning för räkenskapsåret 2005
––––
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Dnr 635/05 702

§ 100 Laglighetsprövning av kommunfullmäktiges
beslut 2006-03-27, § 634, rörande revidering
av riktlinjer för serveringstillstånd
Beslut
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
som yttrande över överklagan av kommunfullmäktiges beslut
2006-03-27, § 634, avge av kommunstyrelsekontoret upprättat
förslag till yttrande.

att

Bakgrund
Kommunfullmäktiges behandlade den 27 mars 2006 förslag till
förändringar i de kommunala riktlinjerna för serveringstillstånd enligt
alkohollagen. Detta beslut har nu överklagats. Kommunstyrelsekontoret
har därför tagit fram ett förslag till yttrande till Länsrätten i
Västernorrland.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-04-25
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse till länsrätten 2006-04-26
• Socialtjänstens yttrande över överklagan 2006-04-24
• Riktlinjer för serveringstillstånd (fastställd av kommunfullmäktige
2001-09-24)
• Överklagan/Laglighetsprövning 2006-04-04 av kommunfullmäktiges beslut 2006-03-27, § 634
––––
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Dnr 268/06 060

§ 101 Begäran från Västernorrlands Idrottsförbund
om medgivande till ändring av stadgarna för
Guldfonden
Beslut
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att

medge att stadgarna för Guldfonden ändras i enlighet med förslag från Västernorrlands Idrottsförbund på så sätt att ett tillägg
med följande lydelse görs till p. 1:
”I de fall ansökningar saknas från någon av målgrupperna
äger Västernorrlands Idrottsförbund rätt att dela ut två stipendier till samma målgrupp.”

Bakgrund
Guldfonden utgör en fond för utvecklingsstipendier till idrottsungdom
inom Sundsvalls och Timrå kommun. Fonden tillskapades av Sundsvalls kommun, Timrå kommun och SCA (i stadgarna benämnda
stiftarna) efter de olympiska spelen 1984. Vid sidan av dessa tillsköt
även 15 företag visst kapital till fonden. Vid årsskiftet 1984/85 uppgick
kapitalet i fonden till 100 020,55 kr. Fonden delar årligen ut två stipendier á 3 000 kr vardera till idrottsungdom. Enligt stadgarna skall lika
fördelning ske mellan handikappidrotten och den övriga idrotten. Enligt
uppgift från Västernorrlands Idrottsförbund kommer det ibland inte in
några ansökningar från handikappidrotten trots påminnelser. Därför har
styrelsen för Västernorrlands Idrottsförbund beslutat att göra en framställning hos Sundsvalls kommun, Timrå kommun och SCA om
ändring av stadgarna på så sätt att båda stipendierna, för det fall ansökningar saknas från någon av målgrupperna, kan delas ut till en av
målgrupperna.
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Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-04-28
• Guldfondens stadgar, reviderad 2006-02-16
––––
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Dnr 35/06 006

§ 102 För kännedom
Beslut
Finansutskottet beslutar
lägga kännedomsärendena till handlingarna.

att

Kännedomsärenden
LÄNSSTYRELSEN I VÄSTERNORRLANDS LÄN
• Regional samverkanskonferens inom krishantering
• Tillväxtseminarier 23-24 maj, Hotel Höga kusten
A NON SMOKING GENERATION
• Inbjudan till ”A non smoking generations” utvecklade tobakspreventiva flerkomponentsprogram som finns i tre olika samarbetspaket (som gjorts i samarbete med Landstinget Kronoberg, Järfälla
och Gotlands kommuner) och som är inom ramen för Statens folkhälsoinstituts tobaksuppdrag
OFFENTLIGA RUM
• Offentliga rum, 30 maj – 1 juni i Sundsvall.
––––
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Dnr 133/06 821 samt 68/05 822

§ 103 Hamnarena för idrott och kultur – tillägg till
direktiv för programarbete
Beslut
Finansutskottet beslutar
att

hålla ett extra finansutskott måndagen den 15 maj 2006, klockan
11.30, samt

att

i övrigt notera informationen.

Bakgrund
Styrelsen för Sundsvalls arena AB kommer på sitt styrelsemöte den 9
maj 2006 diskutera om äventyrsbadet kan lokaliseras till inre hamnen
och i så fall ingå i programarbetet för inre hamnen.
På förslag från Sundsvalls arena AB (dåvarande Gärdehov Förvaltnings
AB) beslutade kommunfullmäktige i maj 2005 att ett äventyrsbad ska
byggas i Sundsvall (se kommunfullmäktiges protokoll 2005-05-30, §
448). Därefter har det väckts en tanke om att bygga en arena för idrott
och kultur i inre hamnen. På kommunstyrelsens sammanträde i april
behandlades direktiven för ett sådant programarbete (se
kommunstyrelsens protokoll 2006-05-10, § 83). Med anledning av
planerna på en hamnarena i inre hamnen kommer styrelsen för
Sundsvalls arena AB diskutera om en ändring av äventyrsbadets
lokalisering kan ingå i programarbetet för hamnarenan. Eventuellt
kommer ett förslag om detta att läggas fram till finansutskottet i slutet
av veckan.
Överläggning
Utskottet beslutar att hålla ett extra sammanträde måndagen den 15
maj, klockan 11.30 för att diskutera förslaget om att inkludera
äventyrsbadet i programarbetet för hamnarena för idrott och kultur.
––––
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Dnr

§ 104 Information om sjukfrånvaron
Beslut
Finansutskottet beslutar
notera informationen.

att

Bakgrund
Vid dagens sammanträde lämnar personaldirektören kort information
om sjukfrånvaron.
––––
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