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Justering
Att jämte ordföranden Ewa Back justera dagens protokoll utses Hans
Brynielsson med Lars-Erik Nyberg som ersättare.
––––
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Dnr 428/06 045

§ 193 Lån till Sundsvall Parkera AB
Beslut
Finansutskottet beslutar
bevilja lån till Sundsvall Parkera AB om 13,5 Mkr.

att

Bakgrund
Sundsvall Parkera AB:s styrelse har vid styrelsemöte beslutat att bolaget skall bygga ytterligare ett plan med tak på parkeringshuset Balder.
Efterfrågan av parkeringsplatser har ökat på senare år och förväntas öka
ännu mer kommande år. Påbyggnaden kommer att tillskapa ca 120 nya
parkeringsplatser med motorvärmare. Investeringskostnaden beräknas
till 15 Mkr varav 1,5 Mkr finansieras med friköpsmedel. På sikt kan
ytterligare 7 Mkr finansieras med friköpsmedel.
Kommunstyrelsekontoret finner att den gjorda ansökan kan behandlas
på så sätt att lån beviljas till Sundsvall Parkera AB på 13,5 Mkr.
Överläggning
På fråga från utskottet svarar stadsjuristen att friköpsmedlen kan
komma att användas för att lösa parkeringsansvaret för kvarteret
Lyckan m m.
Utskottet framför att de gärna hade sett att beslutsunderlaget hade varit
mer beskrivande.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-09-20
• Sundsvall Parkera AB:s kreditframställan 2006-09-15
––––
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Dnr 429/06 045

§ 194 Lån till Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling AB
Beslut
Finansutskottet beslutar
bevilja lån till Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling AB på 40 Mkr

att

Bakgrund
Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling AB (SKIFU) ansöker
om ett lån på 40 Mkr. Lånet avser tillbyggnad av Sköle 2:31 (Parmapool i Matfors) för UniTech BioPharma AB. SKIFU har fått en förfrågan av hyresgästen UniTech BioPharma AB om en tillbyggnad för
en ny produktionsenhet för läkemedel. Den nya byggnaden kommer att
ansluta till den befintliga fastigheten.
Moderbolaget Stadsbacken har godkänt investeringen
Kommunstyrelsekontoret finner att den gjorda ansökan kan behandlas
på så sätt att lån beviljas till SKIFU på 40 Mkr.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-09-20
• SKIFU:s kreditframställan 2006-10-05
• NUTEK:s meddelande om preliminärt beviljat regionalt
investeringsstöd 2005-11-14, utdelas vid sammanträdet,
––––
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Dnr 433/06 045

§ 195 Lån till Banverket
Beslut
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
att

bevilja Banverket ett lån på 2 058 000 kronor för utförande av
förstudie för Ådalsbanan delen Sundsvall-Härnösand enligt
förslag till fördelning;

att

lånet finansieras genom disposition av 2 058 000 kronor av
likvida medel.

Bakgrund
Länsstyrelsen föreslår att Sundsvall, Timrå och Härnösands kommuner
samt Landstinget Västernorrland, i ett avtal förbinder sig att till Banverket låna ut tillsammans 4,0 mkr för utförande av förstudie för Ådalsbanan, delen Sundsvall-Härnösand. Avtalet innehåller uppgifter om att
lånet är räntefritt, samt att återbetalning ska ske senast 2010-02-28, Banverkets åtagande, samt styrgrupp för projektet.
Sundsvalls kommuns andel av lånet år 514 500 kronor 2006 och
1 543 500 kronor 2007, vilket tillsammans gör 2 058 000 kronor.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-10-05
• Länsstyrelsens skrivelse 2006-09-26
• Avtal mellan Banverket Mellersta Banregionen och Sundsvalls
kommun, reviderat avtal utdelas vid sammanträdet,
––––
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Dnr 430/06 042

§ 196 Revisorernas bedömning avseende delårsrapport 2006, Kommunalförbundet Nordiska
Kammarorkestern i Sundsvall
Beslut
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
att

lägga revisorernas bedömning avseende delårsrapport per 200608-31 för Kommunalförbundet Nordiska Kammarorkestern i
Sundsvall till sina handlingar; samt

att

lägga delårsrapporten till sina handlingar

Bakgrund
Revisorerna för kommunalförbundet Nordiska Kammarorkestern i
Sundsvall har granskat förbundets delårsrapport per 2006-08-31. Enligt
kommunallagen ska revisorerna årligen granska och bedöma om resultatet i kommunalförbundets delårsrapport är förenligt med direktionens
mål. Revisorernas bedömning ska överlämnas till kommunfullmäktige
inför dess behandling av delårsrapporten.
Revisorerna konstaterar att delårsrapporten innefattar ett uttalande angående möjligheten att klara de finansiella målen. Revisorerna har uppfattat att målen delvis bedöms kunna uppnås. Revisorerna rekommenderar dock att direktionens uttalande utvecklas och tydliggörs framledes.
Delårsrapporten innehåller även ett uttalande angående möjligheterna
att uppfylla målen för verksamheten. Revisorerna anser att direktionens
arbete med verksamhetsmål av betydelse för god hushållning och uppföljning av dessa behöver utvecklas.
Revisorerna bedömer att de i granskningen inte har funnit något som
tyder på att direktionens bedömning av möjligheterna att uppfylla de
finansiella målen och målen för verksamheten inte är rimlig.
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Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-10-04, rev 2006-10-05
• Sundsvalls kommuns revisorers skrivelse 2006-10-04 med KPMG:s
revisionsrapport ”Granskning av delårsrapport 2006-08-31”
––––
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Dnr 434/06 042

§ 197 Revisorernas bedömning avseende delårsrapport 2006, Sundsvalls-Timrå Räddningstjänstförbund
Beslut
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
att

lägga revisorernas utlåtande avseende delårsrapport per
2006-08-31 för Sundsvall-Timrå Räddningstjänstförbund till
handlingarna;

att

lägga delårsrapporten till handlingarna.

Bakgrund
Räddningstjänstförbundets revisorer har granskat förbundets delårsrapport per 2006-08-31. Revisorerna har upprättat ett utlåtande avseende delårsrapporten, som överlämnas till kommunfullmäktige i
Sundsvalls och Timrå kommuner.
Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt
med de mål för den ekonomiska förvaltningen som fullmäktige beslutat
om i årsbudgeten och flerårsplanen.
Räddningstjänstförbundets prognos för året pekar på ett positivt ekonomiskt resultat för 2006. Den uppföljning av verksamhetsplanen som
redovisas i separat dokument pekar på att måluppfyllelsen enligt förbundet kommer att vara god för 2006 års verksamhet.
Revisorerna bedömer att

Ordförandens sign

Justerandes sign

•

resultatet i delårsrapporten är förenligt med räddningstjänstförbundets övergripande finansiella mål, ett resultat i balans.

•

avseende uppföljningen av verksamhetsplanen så konstaterar vi
att de aktiviteter som planerats för året i huvudsak kommer att
vara genomförda vilket bör innebära att måluppfyllelsen i dessa
delar är god
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Revisorerna rekommenderar att förbundet fortsatt driver ett utvecklingsarbete i syfte att utveckla de övergripande finansiella målen samt
övergripande mål för verksamheten och uppföljningen av dessa i årsredovisning och delårsrapport.
Protokollsanteckning
Lars-Erik Nyberg (s) anmäler jäv och deltar inte i ärendets handläggning.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-10-06
• Revisorerna för Sundsvall-Timrå Räddningstjänstförbunds skrivelse
2006-10-05
• Öhrling PWC AB:s PM daterad 2006-10-05, delårsrapport 2006-08
• Revisorerna för Sundsvall-Timrå Räddningstjänstförbunds
utlåtande avseende delårsrapporten 2006
• Sundsvall-Timrå Räddningstjänstförbund – delårsrapport 2, 2006
per 2006-08-31
––––
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Dnr 423/06 253

§ 198 Överlåtelse av fastigheten Fors 4:19, Matfors
Beslut
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
bemyndiga fastighetsnämnden sälja fastigheten Fors 4:19 för en
köpeskilling om 880 000 kr och i övrigt i huvudsaklig överensstämmelse med upprättat förslag till köpekontrakt.

att

Bakgrund
Fastighetsnämnden föreslår att fastigheten Fors 4:19 säljs till Morgan
Arnerstedt för en köpeskilling om 880.000 kronor.
Överläggning
Utskottet framför att delegationsordningen för försäljningsärenden
borde ses över. Stadsjuristen svarar att kontoret håller på att se över
detta.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-10-03
• Fastighetsnämndens protokoll 2006-09-27, § 93
• Fastighetskontorets skrivelse 2006-09-19 med karta och
köpekontrakt
––––
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Dnr 118/06 287

§ 199 Lidens skola, ombyggnad
Beslut
Finansutskottet beslutar
att

fastighetsnämnden får ianspråkta 15,2 Mkr för ombyggnad av
Lidens skola ur kommunstyrelsens anslag 2006 för investeringar i förvaltningsfastigheter;

att

bevilja fastighetsnämnden ett internlån på 15,5 Mkr för ombyggnaden.

Bakgrund
Fastighetsnämnden har hos finansutskottet hemställt om att få ianspråkta 15,2 Mkr av investeringsmedel samt ansökt om internlån med
15,5 Mkr för ombyggnad av Lidens skola. Därutöver avser fastighetsnämnden att finansiera projektet med 1,5 Mkr i energisparlån samt med
underhållsmedel med 3,0 Mkr. Totalkostnaden för ombyggnaden beräknas till 37,7 Mkr och av detta har finansutskottet tidigare beviljat 2,5
Mkr för projektering och utredning ur investeringsbudgeten för förvaltningsfastigheter.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-10-03
• Fastighetsnämndens protokoll 2006-09-27, § 101
• Fastighetskontorets skrivelse 2006-09-27
––––
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Dnr 635/05 702

§ 200 Laglighetsprövning av kommunfullmäktiges
beslut 2006-03-27, § 634, rörande revidering
av riktlinjer för serveringstillstånd
Beslut
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
som yttrande över vad Ulf Rehnberg anfört i inlaga 2006-06-27
till länsrätten avge av kommunstyrelsekontoret upprättat förslag
till yttrande.

att

Finansutskottet beslutar för egen del
göra en redaktionell ändring i yttrandet.
att
Bakgrund
Ulf Rehnberg, Höjdåsvägen 6, Kvissleby har till länsrätten överklagat
kommunfullmäktiges beslut 2006-03-27, § 634, rörande revidering av
de kommunala riktlinjerna för serveringstillstånd enligt alkohollagen.
Sedan länsrätten förelagt Sundsvalls kommun svara i målet har kommunstyrelsen 2006-05-15 beslutat att som yttrande över överklagan
avge av kommunstyrelsekontoret upprättat förslag till yttrande.
Ulf Rehnberg har nu till länsrätten inkommit med en inlaga på kommunstyrelsens svaromål, över vilken kommun beretts möjlighet yttra
sig.
Överläggning
Utskottet enas om att en redaktionell ändring ska göras i yttrandet innan
ärendets behandling i kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-10-03
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-10-03 till Länsrätten i
Västernorrlands län i Härnösand
• Ulf Rehnbergs yttrande 2006-06-27
––––
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Dnr 311/06 105

§ 201 Yttrande över regionalt operativprogram för
mål 2 konkurrenskraftig tillväxt
Beslut
Finansutskottet beslutar
att

anta kommunstyrelsekontorets förslag till remissyttrande med
det tillägg som fördes fram vid dagens sammanträde.

Bakgrund
Länsstyrelsen har bett länets kommuner inkomma med ett remissyttrande samt en förteckning över potentiella mål 2-projekt som inspel
till det pågående framtagandet av ett regionalt operativt program för
Mål 2 Konkurrenskraft och sysselsättning.
Kommunstyrelsekontoret anser att den allmänna utgångspunkten för
Sundsvalls kommuns tillväxtarbete under perioden 2007 till 2013 bör
vara det numera allmänt vedertagna begreppet ”regional tillväxtmotor”.
Utifrån detta gjordes en analys av tillgängliga prognoser för utvecklingen fram till år 2020 för Sundsvalls kommun som tillväxtmotor i
Sundsvallsregionen och Mellersta Norrland. Prognoserna visar en klart
nedåtgående trend både vad gäller befolkningsutveckling och sysselsättning. Man förutspår framförallt en kraftig befolkningsminskning
inom den arbetsföra åldersgruppen 20-64 år.
Kommunstyrelsekontoret anser att om trenden ska vändas krävs omfattande insatser på några områden. Helt avgörande är aktivt arbete med
regionförstoring som säkerställer tillgång till modern och effektiv
infrastruktur som motverkar de norrländska gleshetsnackdelarna, liksom insatser som syftar till att bibehålla och utveckla regionens
attraktivitet.
Dels krävs insatser som relativt direkt främjar näringslivets utveckling,
såsom utvecklingsinsatser inom de identifierade spetsområdena och
satsning på innovationer, entreprenörskap och kompetensförsörjning.
Dels krävs insatser som skapar en attraktiv miljö som i förlängningen
främjar innovation och utveckling av regionen, d.v.s. utveckla en miljö
som attraherar kompetens och företagande, vilket inkluderar insatser
även inom områden som turistnäring, kultur, fritid, upplevelser och
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skola/barnomsorg. Med detta som utgångspunkt har förslaget till
remissyttrande tagits fram.
Överläggning
Utskottet enas om att betona miljödriven tillväxt i yttrandet genom att
följande mening tillfogas yttrandet; ”Insatser för att stödja en
miljödriven tillväxt bör också uppmärksammas i programmet”.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-09-12
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-10-02 till Länsstyrelsen i
Jämtlands och Västernorrlands län
• Kommunstyrelsekontorets förteckning över potentiella mål 2projekt i Sundsvalls kommun 2006-10-02 till Länsstyrelsen i
Jämtland och Västernorrlands län
• Remiss – utkast till Regionalt strukturfondsprogram för
konkurrenskraft och sysselsättning i Mellersta Norrland 2007-2013,
utdelas,
––––

Ordförandens sign

Justerandes sign

Sekreterares sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens finansutskott

Sammanträdesdatum

Sida

2006-10-10

15

Dnr 431/06 100

§ 202 Synpunkt Sundsvall – årsrapport 18 april
2005 till 31 augusti 2006 för kommunstyrelsekontoret
Beslut
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
godkänna rapporten.

att

Bakgrund
Kommunstyrelsekontoret har överlämnat en årsrapport för Synpunkt
Sundsvall.
Överläggning
Utskottet ställer frågor om antalet inkomna synpunkter, IT-stödets
utformning och stödet till handläggarna. Frågorna besvaras av
kommunsekreteraren.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-10-05
––––
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Dnr 432/06 000

§ 203 Uppföljning av Synpunkt Sundsvall och 2004
års medborgarenkät
Beslut
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
godkänna uppföljningen av Synpunkt Sundsvall och 2004 års
medborgarenkät.

att

Bakgrund
Kommunstyrelsekontoret har gjort en uppföljning av Synpunkt Sundsvall och 2004 års medborgarenkät. Uppföljningen är gjord i samråd
med representanter för socialtjänsten, Kultur & Fritid, samt fastighetskontoret. Diskussioner om Synpunkt Sundsvall har också förts med
kvalitetsnätverket.
Kommunstyrelsekontoret bedömer att införandet av Synpunkt Sundsvall har fungerat väl; kommunkoncernen får synpunkter och överlag
handläggs de på ett bra sätt. Det som nu behöver förbättras är svarstiderna. Under perioden har 19 % av synpunkterna inte besvarats inom
10 dagar.
Kontoret finner också att det ekonomiska ansvaret för synpunktshanteringen och medborgarenkäten behöver förtydligas. Det kan
diskuteras om särskilda projektmedel bör avsättas för att framöver
hantera kostnader för dessa projekt, exempelvis kostnader för marknadsföring och systemunderhåll. Kontoret kommer därför att återkomma med en skrivning om detta under 2007.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-10-03
• Uppföljning av Synpunkt Sundsvall och 2004 års medborgarenkät –
oktober 2006
––––
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Dnr 112/05 030

§ 204 Utvärdering av försöket med särskilda badtider för kvinnor
Beslut
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
att

notera informationen; samt

att

uppdra till kultur- och fritidsnämnden att till kommunfullmäktige i oktober 2007 redovisa en utvärdering av försöket
med särskilda kvinnotider.

Bakgrund
Centerpartiet föreslog i motion om inrättande av särskilda badtider för
kvinnor bl. a. att det inrättas särskilda ”kvinnotider” vid kommunens
bad och sporthallar, att det vid dessa tillfällen endast finns kvinnlig
personal på plats, samt att en idrottslärare eller en skolsköterska kan
komma och berätta om betydelsen av friskvård.
Vid kommunfullmäktiges behandling av motionen den 28 november
2005, § 545, beslutade kommunfullmäktige
att

en försöksverksamhet med särskilda badtider för kvinnor införs under sex
månader på någon av kommunens badanläggningar;

att

uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att ansvara för försöksverksamheten;

att

kultur- och fritidsnämnden till kommunfullmäktiges sammanträde den 25
september 2006 redovisar en utvärdering av försöket med särskilda
kvinnotider; samt

att

därmed anse motionen besvarad.

Särskilda badtider för kvinnor har funnits på Njurundahallen. Kulturoch fritidsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 6 september
2006, § 90, att uppdra till Kultur & Fritid att fortsätta med badtider för
kvinnor i Njurundahallen under säsongen 2006-2007 och återkomma
till kultur- och fritidsnämnden med underlag för nytt beslut inför
säsongen 2007-2008.

Ordförandens sign

Justerandes sign

Sekreterares sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsekontoret föreslår att denna utvärdering även lämnas till
kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-10-03
• Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2006-09-06, § 90
• Kommunfullmäktiges protokoll 2005-11-28, § 545
––––

Ordförandens sign

Justerandes sign

Sekreterares sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens finansutskott

Sammanträdesdatum

Sida

2006-10-10

19

Dnr 35/06 006

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

att

Ärenden för kännedom
SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING
• Inbjudan till konferensen ”Närvårdssamverkan – metoder och framgångsfaktorer” den
o 22 november 2006 i Stockholm
o 29 november 2006 i Umeå
o 14 december 2006 i Hässleholm
o 25 januari 2007 i Göteborg
• Cirkulär 2006:61 Avtal om notkopiering
• Cirkulär 2006:63 Löne- och personalstatistik för kommuner, landsting och regioner 2006
• Cirkulär 2006:65 Ändringar i färdtjänstlagen och riksfärdtjänstlagen
LÄNSSTYRELSEN VÄSTERNORRLAND
• Beslut den 20 september 2006 om tillstånd till allmän kameraövervakning hos Hovrätten för Nedre Norrland på Södra Tjärngatan 2 i
Sundsvall (Ks dnr 344/06 308)
ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSE COOPERS – KOMREV
• Inbjudan till kursen “Intern kontroll – ett nödvändigt ont eller oerhört sunt?” den 23 november 2006 i Stockholm
• Inbjudan till seminariumet ”Framtidens kommuner” om Ockelbo i
ett globalt perspektiv – gör det omöjliga möjligt! den 30 november
2006 i Ockelbo
KOMMUNFÖRBUNDET VÄSTERNORRLAND (i samarbete med
Landstinget Västernorrland)
• Inbjudan till framtidsseminarium om regionfrågan i Västernorrland
den 17 november 2006 i Sollefteå
––––
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