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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 393/05 106

§ 146 Information om Sundsvalls konstskola efter
huvudmannaskapsförändring
Beslut
Finansutskottet beslutar
notera informationen.

att

Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade den 29 november 2004, § 328, att ABF
i Sundsvall ska överta huvudmannaskapet för Sundsvalls konstskola
från och med den 1 januari 2005.
Utifrån detta beslut är rektorn för Sundsvalls konstskola inbjuden till
finansutskottet för att redogöra för verksamheten efter
huvudmannskapsförändringen.
Överläggning
Rektorn informerar om att inga förändringar har skett av verksamheten.
Han för också fram att verksamheten idag finansieras med statligt
statsbidrag på 52 000 kronor per elev (max 28 elever) och att ett
kommunalt bidrag i syfte att säkra verksamheten därför vore önskvärt.
Han menar också att det vore bra om ett kontaktråd upprättades med
uppgift att säkra skolans fortlevnad.
Ledamöterna ställer frågor om statsbidragets storlek och om samverkan
sker med Mittuniversitetet. På frågan om samverkan svarar rektorn att
en viss samverkan sker med Mittuniversitetet.
––––
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Dnr 372/06 105

§ 147 Projekt avseende Midlanda, finansiering –
muntlig information
Beslut
Finansutskottet beslutar
att

informera Länsstyrelsen Västernorrland att Sundsvalls kommun
är positiv till förslaget, samt

att

uppdra till kommunstyrelsekontoret att se över om projektet
kan finansieras med medel ur kommunfullmäktiges och
kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov 2006 eller
2007.

Bakgrund
Länsstyrelsen ser över möjligheterna för att genomföra
kapacitetshöjande och miljöförbättrande investeringar vid SundsvallHärnösand flygplats. De kringliggande kommunerna föreslås
medfinansiera kostnaderna.
Projektet går under benämningen ”Utveckling av SundsvallsHärnösand flygplats”.
Överläggning
Utskottets samtliga ledamöter är positiva till förslaget och att
Sundsvalls kommun medfinansierar delar av kostnaderna. Utskottet
beslutar att uttala detta till Länsstyrelsen, samt att uppdra till
kommunstyrelsekontoret att se över om projektet kan finansieras med
medel ur kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens anslag för
oförutsedda behov 2006 eller 2007.
––––
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Dnr 369/06 044

§ 148 Månadsuppföljning av nämnderna, juni 2006
Beslut
Finansutskottet beslutar
att

lägga rapporten till handlingarna.

Bakgrund
Kommunstyrelsekontoret har sammanställt månadsrapport för juni
2006. Månadsrapporten utgör en kortfattad analys av Sundsvalls
kommuns ekonomiska läge.
Verksamhetens nettokostnad uppgår till 1 907,9 mkr per sista juni,
vilket är 74,7 mkr högre än juni 2005 och 353,4 mkr högre än föregående månad. Månadsrapporten för juni 2006 visar att det prognostiserade utfallet för hela året har förbättrats sedan delårsrapport 1 med
23,7 mkr, vilket är positivt. Resultatet är totalt sett relativt stabilt och
följer delårsrapport 1. Fem av kommunens nämnder signalerar underskott i likhet med delårsrapport 1. Samtliga nämnder utom barn- och
utbildningsnämnden anger att underskotten kommer att täckas av tidigare års överskott.
Barn- och utbildningsnämndens underskott på –11 mkr, förklarades i
delårsrapport 1 med att 29 nya förskolor har öppnats sedan 2005 och att
fler kommer att öppnas under året. Samordning av personalplanering
och personalminskningar är de åtgärder som nämnden har rapporterat i
delårsrapport 1. Någon ytterligare analys över juniutfallet har ej lämnats till kommunstyrelsekontoret.
Överläggning
Lars Persson (fp) markerar att barn- och utbildningsnämndens rapport
inte finns med i underlaget.
Utskottet ställer frågor om hur socialnämnden har hanterat den
ekonomiska buffert de hade i årets budget. Ekonomen förklarar att
dessa medel har använts till sjukförsäkringsavgift, satsning på
undersjuksköterskor och ökade kostnader på IFO-området.
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Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-08-09
• Månadsuppföljning/rapport av nämnderna, juni 2006
––––
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Dnr 359/06 105

§ 149 Inrättande av Kjell Lönnå stipendium
Beslut
Finansutskottet beslutar
med anledning av Kjell Lönnås 70-årsdag inrätta ett årligt
stipendium på 5 000 kronor som under åren 2007-2016 utdelas
till någon som Kjell Lönnå vill lyfta fram inom området körsång; samt
det uppdras till kommunstyrelsekontoret att i samråd med
kommunfullmäktiges ordförande och Kjell Lönnå arbeta fram
ett förslag till statuter för stipendiet som därefter skall behandlas av kommunstyrelsen.

att

att

Bakgrund
Kommunfullmäktiges ordförande har med anledning av att Kjell Lönnå
fyller 70 år den 13 juli 2006 tagit initiativ till att kommunen i samband
med detta borde uppmärksamma den betydelse som Kjell Lönnå haft
för kommunen under många år. Förslaget är att inrätta ett stipendium
på 5 000 kronor som ska utdelas varje år under åren 2007-2016.
Kommunfullmäktiges ordförande har informerat gruppledarna i
kommunfullmäktige som är positiva till förslaget.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-07-03
––––
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Dnr 565/02 045

§ 150 Teaterlokaler, arbetsmiljöåtgärder m.m. investeringsmedel
Beslut
Finansutskottet beslutar
att

fastighetsnämnden får ianspråkta 8 Mkr ur investeringsbudgeten 2006 för förvaltningsfastigheter, projekt Nya Scenhuset, för arbetsmiljöåtgärder i teaterlokaler samt markundersökningar i Kassören 6.

Bakgrund
Fastighetskontoret har hemställt om att få ianspråkta totalt 8 Mkr av
investeringsmedel för rubricerade projekt.
De åtgärder som planeras är bl.a. förbättrad ventilation i Sundsvalls
Teater, belysningsåtgärder, lyftbord och lyftanordningar både inom och
i anslutning till lokalerna, beräknad kostnad ca 7 Mkr. Förslaget till
åtgärder har tagits fram med utgångspunkt från Arbetsmarknadsverkets
underrättelser. Av den beräknade kostnaden uppgår de åtgärder som är
av långsiktig nytta till 4,8 Mkr. Därutöver ska finansiering ske av kostnader på ca 1 Mkr för genomförda markundersökningar m.m. i Kassören 6.
Inom ramen för investeringsbudgeten 2006 för förvaltningsfastigheter
avsattes 25 Mkr för projektet Nya Scenhuset. Av detta har 5 Mkr omfördelats till ombyggnad av ventilationsanläggningen inom Västermalms skola enligt beslut i kommunfullmäktige 2006-04-24 § 653.
Kommunstyrelsekontoret föreslår att fastighetsnämnden får ianspråkta
8 Mkr av de återstående 20 Mkr som avsattes för projekt Nya Scenhuset för att finansiera de föreslagna arbetsmiljöåtgärderna inom
teaterlokalerna samt markundersökningar inom Kassören 6.
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Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-08-14
• Fastighetsnämndens protokoll 2006-06-21, § 76
• Fastighetskontorets skrivelse 2006-06-13 med bilaga
––––
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Dnr 75/06 045

§ 151 Gäst- och småbåtshamn, anslag för vågbrytare och bränsleanläggning
Beslut
Finansutskottet beslutar
fastighetsnämnden får ianspråkta ytterligare 2,6 Mkr ur investeringsbudgeten 2006 för förvaltningsfastigheter för iordningställande av vågbrytare och bränsleanläggning inom gästoch småbåtshamn i Inre hamnen.

att

Bakgrund
Fastighetskontoret har hemställt om att få ianspråkta ytterligare 2,6
Mkr av investeringsmedel för iordningställande av vågbrytare och
bränsleanläggning inom rubricerade projekt.
Medel för projektet ingick i både investeringsbudgeten 2004 och 2005
för förvaltningsfastigheter. Ej ianspråktagna medel i tidigare års investeringsbudgetar överförs via kompletteringsbudgeten till innevarande års anslag för investeringar.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-08-09
• Fastighetsnämndens protokoll 2006-06-21, § 77
• Fastighetskontorets skrivelse 2006-06-15
––––
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Dnr 357/06 045

§ 152 Internlån – F.d. Miljö-lab ombyggnad för ITdriftenheten
Beslut
Finansutskottet beslutar
bevilja fastighetsnämnden ett kompletterande internlån på
700 000 kronor för ombyggnad av f.d. Miljö-lab lokaler för ITdriftenheten.

att

Bakgrund
Fastighetskontoret har i samråd med IT-driftenheten projekterat och
infordrat anbud på ombyggnad av f.d. Miljölab på fastigheten Balder 5.
Finansutskottet beviljade den 7 februari 2006 fastighetsnämnden ett
internlån på 9 800 000 kronor till projektet. Efter det att anbud infordrats och antagits har fastighetsnämnden beslutat att ansöka om ett
kompletterande internlån på 700 000 kronor.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-08-08
• Fastighetsnämndens protokoll 2006-06-21, § 82
• Fastighetskontorets skrivelse 2006-06-15 med anbudsgranskning
och kostnadssammanställning
––––
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Dnr 349/06 253

§ 153 Överlåtelse av fastigheten Aescalapius 9
Beslut
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
överlåta fastigheten Aescalapius 9 till Faculta Fastigheter AB
(556456-2659) för en köpeskilling om 2 800 000 kronor enligt
upprättat köpeavtal; och
bemyndiga stadsbyggnadsnämnden att underteckna upprättat
köpeavtal.

att

att

Bakgrund
Stadsbyggnadsnämnden föreslår att fastigheten Aescalapius 9 säljs till
Faculta Fastigheter AB (556456-2659) för en köpeskilling om
2 800 000 kronor.
Köparen, som sedan tidigare äger grannfastigheten, avser att uppföra en
byggnad i fem plan innehållande 20 lägenheter med garage i källarplanet.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-08-02
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2006-06-28
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 200606-21, § 224
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2006-06-14 med köpeavtal och
karta
––––
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Dnr 348/06 253

§ 154 Överlåtelse av fastigheten Sköns Prästbord
1:82
Beslut
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
att

överlåta fastigheten Sköns Prästbord 1:82 till Norrvidden
Norrland AB (556230-8212) för en köpeskilling om 963 400
kronor enligt upprättat köpeavtal, samt

att

bemyndiga stadsbyggnadsnämnden att underteckna upprättat
köpeavtal.

Bakgrund
Stadsbyggnadsnämnden föreslår att Sköns Prästbord 1:82 säljs till
Norrvidden Norrland AB (556230-8212) för en köpeskilling om
963 400 kronor.
Köparen har för avsikt att bebygga fastigheten med en anläggning för
gasolhantering. Anläggningen finns idag på annan plats inom Birstaområdet (Ljusta 3:9).
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-08-02
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2006-06-28
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2006-06-21, § 225
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2006-06-13 med köpeavtal och
karta
––––
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Dnr 226/06 007

§ 155 Revisionsrapport avseende granskning av
bokslut per 31 december 2005
Beslut
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
som svar till Sundsvalls kommuns revisorer hänvisa till vad
som anförs i kommunstyrelsekontorets skrivelse.

att

Bakgrund
Sundsvalls kommuns revisorer har via KPMG genomfört en granskning
av bokslut per 2005-12-31. Syftet med granskningen har varit att pröva
om årsredovisningen ger en rättvisande blid av verksamhetens resultat
och ställning. Granskningen har resulterat i en revisionsrapport där
iakttagelser och synpunkter redovisas.
Revisorerna har överlämnat rapporten till kommunstyrelsen och hemställer om att kommunstyrelsen lämnar synpunkter avseende rapporten.
Svaret ska avse rapportens samtliga slutsatser som finns redovisade i
rapportens sammanfattning.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-08-09
• KPMG:s revisionsrapport: Granskning av bokslut per 2005-12-31
––––
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§ 156 Information om el-upphandling
Beslut
Finansutskottet beslutar
notera informationen.

att

Bakgrund
Under försommaren gjorde Sundsvalls kommun en upphandling på eltjänster. Detta upphandlingsförfarandet har nu överklagats av Eon
Sverige med motiveringen att upphandlingen skulle ha avsett a-tjänster
och inte b-tjänster. Länsrätten har gett bolaget rätt vilket medför att
Sundsvalls kommun troligen måste göra om upphandlingen.
Till dagens sammanträde är upphandlaren inbjuden för att redogöra för
upphandlingen.
Överläggning
Upphandlaren redogör för upphandlingsförfarandet, grunderna till
överklagandet och kommunens ställningstagande. Han besvarar frågor
från ledamöterna.
––––
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Dnr 100/05 030

§ 157 Utredning om förutsättningarna för ett
kommunalt konkurrensutsättningsprogram –
muntlig information
Beslut
Finansutskottet beslutar
notera informationen och konstaterar att utredaren återkommer
i slutet av september 2006.

att

Bakgrund
Fullmäktige beslutade den 31 oktober 2005, §§ 513 - 514, att uppdra åt
kommunstyrelsekontoret att utreda förutsättningarna för ett kommunalt
konkurrensutsättningsprogram samt vissa därtill näraliggande frågor.
Kommunstyrelsen beslutade den 13 februari 2006, § 40, om direktiv för
utredningen. Utredningsuppdraget har tilldelats utredaren Hans Stark,
verksam vid Öhrlings PWC AB.
Vid dagens sammanträde lämnar utredaren en lägesrapport över
utredningen och informerar om utredningens fortsatta inriktning
Överläggning
Utredaren informerar om att han har haft kontakter med de större
förvaltningarna för att fastställa vilka verksamheter de bedriver i en
annan driftsform. De förvaltningar han har varit i kontakt med är
fastighetskontoret, barn- och utbildningsförvaltningen, och
socialtjänsten. Han har även haft indirekta kontakter med kultur och
fritidsförvaltningen.
Han avslutar med att en skriftlig rapport lämnas vecka 37.
––––
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Dnr 14/06 030

§ 158 Svar på motion (v) om försök med arbetstidsförkortningar
Beslut
Finansutskottet beslutar för egen del
kompletterande material ska lämnas på kommunstyrelsens
sammanträde i september.

att

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
motionen avslås.

att

Bakgrund
Vänsterpartiet har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att
kommunen inrättar försöksverksamhet med 3-3-modellen och 6
timmars arbetsdag samt att försöksverksamheten görs tillräckligt omfattande så att försöket kan utvärderas på ett riktigt sätt.
Överläggning
Habib Effati (v) för fram att han till kommunstyrelsens sammanträde i
september vill se följande underlag:
•
•
•

Hur förvaltningarna har beräknat de ekonomiska effekterna av
sjukskrivningar och minskade övertid/fyllnadstid
Materialet utifrån vilket kontoret drar slutsatsen att ett försök
med en 3-3 modell inte skulle leda fram till andra resultat än de
redovisade.
Om det finns undersökningar, eller andra dokument, som visar
att intresset för 3-3 modell har minskat.

Utskottet beslutar att Effatis frågor ska besvaras på kommunstyrelsen
sammanträde i september, därefter yrkar övriga ledamöter bifall till
kommunstyrelsekontorets förslag.
Det noteras i protokollet att Habib Effati inte deltar i beslutet.
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Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-06-26
• Socialnämndens protokoll 2006-05-17, § 106
• Socialtjänstens skrivelse 2006-03-31
• Motion från vänsterpartiet (v) 2006-01-13
––––
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Dnr 19/06 106

§ 159 Förankringsprocess om regionalt samverkansorgan i Västernorrland – muntlig
information
Beslut
Finansutskottet beslutar
kommunstyrelsens ledamöter den 13 november 2006, kl. 09.00
har ett seminarium om ett regionalt samverkansorgan.

att

Bakgrund
Kommunförbundet Västernorrland ser över möjligheterna att bilda ett
regionalt samverkansorgan.
I en skrivelse till kommunen inbjuder de kommunstyrelsen till ett
diskussions- och framtidsseminarium i november 2006. De har inför
detta seminarium även skickat ut ett diskussionsunderlag.
Överläggning
Finansutskottet beslutar att inför kommunförbundets seminarium hålla
ett eget seminarium för kommunstyrelsen. Utskottet beslutar att detta
seminarium ska äga rum den 13 november 2006, kl. 09.00 på Villa
Marieberg. Seminariet läggs på förmiddagen innan kommunstyrelsens
konstituerande möte.
Beslutsunderlag
• Kommunförbundet Västernorrlands skrivelse 2006-06-30 om
seminarium den 17 november 2006
• Diskussionsunderlag: Regionfrågan och kommunala
samverkansorgan, KSO
• Nu eller senare? Delrapport till ramförslag för ett samverkansorgan
i Västernorrland, juni 2006
––––
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Dnr 35/06 006

§ 160 För kännedom
Beslut
Finansutskottet beslutar
att

lägga kännedomsärendena till handlingarna.

Ärenden för kännedom
SOCIALSTYRELSEN
• Inbjudan till att lämna synpunkter om handlingsprogrammet (bl.a.
om föroreningar i luft, mat och dricksvatten, buller och strålning)
den 19 oktober 2006 i Stockholm
VÄGVERKET
• Inbjudan till seminarium ”Cirkulationsplatser och gårdsgator” den
26-27 september 2006 i Borlänge
LÄNSSTYRELSEN VÄSTERNORRLAND
• Beslut den 31 maj 2006 om tillstånd till allmän kameraövervakning
hos Scandic Hotel Sundsvall Nord vid Värdshusbacken 6 i Sundsvall (Ks dnr 212/06 308)
• Beslut den 1 juni 2006 om tillstånd till allmän kameraövervakning
hos IKEA Svenska Försäljnings AB vid varuhuset på Gesällvägen 3
i Sundsvall (Ks dnr 249/06 308)
• Beslut den 1 juni 2006 om tillstånd till allmän kameraövervakning
hos Novrum Kompetens- & Datautveckling AB vid Lagergatan 14 i
Sundsvall (Ks dnr 251/06 308)
• Beslut den 1 juni 2006 om tillstånd till allmän kameraövervakning
hos Nordeken i Njurunda AB vid parkeringsplatserna på Norra
vägen 40 i Sundsvalls kommun (Ks dnr 270/06 308)
• Beslut den 1 juni 2006 om tillstånd till allmän kameraövervakning
hos L.D.W. & Co AB vid Statoil Bredsand på Kustvägen 53 i
Sundsvall (Ks dnr 282/06 308)
• Beslut den 30 juni 2006 om tillstånd till allmän kameraövervakning
hos Sundsvall Arena AB, vid bolagets sportanläggning Gärdehov
på Johannedalsvägen 122 i Sundsvall (Ks dnr 299/06 308)
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Beslut den 3 juli 2006 om tillstånd till allmän kameraövervakning
hos Torrsjö Kraft AB vid Skärsätts Kraftverk i Njurunda (Ks dnr
321/06 308)

SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING
• Förbundsstyrelsens beslut nr 2, 2006-05-19 – Överenskommelse
mellan staten och Landstingsförbundet om hälso- och sjukvård för
asylsökande m.fl.
• Förbundsstyrelsens beslut nr 3, 2006-05-19 – Rekommendation om
interkommunal ersättning för utbildning vid
landstingens/regionernas folkhögskolor samt bidrag till stiftelseoch rörelsefolkhögskolor utanför det egna området 2007
• Förbundsstyrelsens beslut nr 4, 2006-06-16 - Förbundsavgifter år
2007 till Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet samt till
Sveriges Kommuner och Landsting
• Vad kostar verksamheten i din kommun? Bokslut 2005
• Tänk nytt! Gör nytt! – Konferens 17 oktober i Stockholm
• Cirkulär 2006:32 – Stärkt revision och ansvarsprövning i
kommuner och landsting
• Cirkulär 2006:33 – Förändringar i Försäkringskassans regelverk
avseende assistansersättning
• Cirkulär 2006:34 – Justering i normalavtalet med STIM
• Cirkulär 2006:35 – Rapporteringsskyldighet enligt socialtjänstlagen
samt sanktionsavgift
• Cirkulär 2006:36 – Utbildningsvikariat
• Cirkulär 2006:37 – Ny lag om kommunal befogenhet att tillhandahålla servicetjänster åt äldre samt Parbogaranti införd i socialtjänstförordningen
• Cirkulär 2006:38 – Ändringar i föräldrabalken fr.o.m. den 1 juli
2006 (SFS 2006:557) och fr.o.m. den 1 oktober 2006 i trafikskadelagen (SFS 2006:560)
• Cirkulär 2006:39 – Kommunens ansvar vid sjukdom hos ordinarie
personlig assistent
• Cirkulär 2006:40 – Nya regler i sekretesslagen m.m.
• Cirkulär 2006:41 – Ändringar i lagen om anställningsskydd vilka
träder i kraft den 1 juli 2006 respektive den 1 juli 2007
• Cirkulär 2006:42 – Ändringar i föräldraledighetslagen, fr.o.m. den
1 juli 2006
• Cirkulär 2006:43 – Arbetsdomstolens dom 2006 nr 72. Huruvida
vägande skäl enligt AB förelegat för stadigvarande förflyttning av
en arbetstagare mot dennes vilja
• Cirkulär 2006:44 – Överenskommelse om vissa ändringar i Veckovila 95
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Cirkulär 2006:45 – Ändrad beräkning av sjukpenninggrundande
inkomst
Cirkulär 2006:46 – Arbetsdomstolens dom 2006 nr 11 angående
fråga om kommun haft saklig grund att säga upp ett vårdbiträde på
grund av sjukdom
Cirkulär 2006:47 – Arbetsdomstolens dom 2006 nr 29 om preskription i samband med påstått brott mot MBL och lokalt samverkansavtal
Cirkulär 2006:49 – Kommunal personal 2005
Cirkulär 2006:50 – LSS-utjämning 2007 – Prognos
Cirkulär 2006:51 – Timbelopp för LASS år 2007

NATURVÅRDSVERKET
• Skriften ”Naturen som kraftkälla”, baserad på boken ”Naturkraft –
om naturens lugnande, stärkande och läkande effekter”
GÄVLEBORGS KOMMUNER & LANDSTING
• Inbjudan till ”Temadag – arbetstider” den
o 14 september 2006 i Gävle och
o 28 september 2006 i Sundsvall
• Kurser och konferenser hösten 2006
ARBETSMILJÖVERKET
• Beslut 1 augusti 2006 (Teater Västernorrland) – Förbud mot upplåtelse enligt 7 kap 7-8 §§ arbetsmiljölagen (Ks dnr 565/02 045)
o Föreläggande enligt 7 kap 7 § arbetsmiljölagen
o Förbud enligt 7 kap 7 § arbetsmiljölagen
REGERINGSKANSLIET
• Pressmeddelande – Delbetänkande från LSS-utjämningskommittén
• Departementspomemoira Huvudmannaskap för hemsjukvård m.m.
(S2006/5255/ST)
––––
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