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Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens finansutskott
Tid

Kl. 14.00 – 16.20

Plats

Kommunhuset, rum 538 A

Beslutande

Anita Bdioui, (s)
Martin Johansson, (s)
Claes Stockhaus (v)
Ingrid Möller (mp)
Magnus Sjödin (m)
Lars Persson (fp)
Reinhold Hellgren (c)

Närvarande ersättare

Lena Österlund (s)
K Lennart Andersson (s)
Kim G Ottosson (v)

Övriga

Peter Gavelin
Åke Svensson
Eric Carlsson
Catarina Andersson
Christina Lindqvist
Kenth Nilsson
Håkan Berglund
Lennart Olsson
Ulf Wallin
Kjell- Arne Sköldh
Rolf Bergbom
Leif Fällman
Göran Sörell
Bo Andreasson
Lennart Andersson
Mats Bergmark
Ulla Näsman
Stig Johansson
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ordförande
v ordförande

Info-krisledning
Info-krisledning
Info-krisledning
kommundirektör
stadsjurist
ekonomidirektör
vik. sekreterare
vik. informationschef
säkerhetschef
säkerhetshandläggare
avd. chef
fastighetskontoret
Informatör
fastighetskontoret
programområdeschef
personaldirektör
Räddningstjänsten
Sundsvall Elnät AB
Sundsvall Elnät AB
MittSverige Vatten AB
MittSverige Vatten AB
direktör, Kultur- och
fritidsförvaltningen
miljökontoret
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Protokollet omfattar §§ 131 -- 138
Justeras
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Justering
Att jämte ordföranden Anita Bdioui justera dagens protokoll utses
Claes Stockhaus med Ingrid Möller som ersättare.
––––
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Information om krisledningsfrågor
Beslut
Finansutskottet beslutar
notera informationen.

att

Bakgrund
Den 1 juni 2006 infördes lag (2006:544) om kommuners och landstings
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd
beredskap.
Finansutskottet beslutar vid sitt möte den 23 januari 2007 att bjuda in
Länsstyrelsen till ett nytt möte under våren.
Finansutskottet utgör även krisledningsnämnd. Vid dagens
sammanträde lämnas information om:
- krisledningssystemet
- kommunens roll avseende krisberedskap
- kommunens roll avseende skydd mot olyckor
- lagen om skydd mot olyckor och kommunens handlingsprogram
- lagen om extraordinär händelse, och ledningsplanen.
Information lämnas av:
Håkan Söderholm, Torbjörn Westman, Leif Fällman och
Kenth Nilsson.
––––
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Dnr 229/07 060

§ 131 Bokslut 2006 för Sundsvalls kommuns
stiftelser
Beslut
Finansutskottet föreslå kommunstyrelsen besluta
lägga årsredovisningen 2006 för Sundsvalls kommuns stiftelser
till handlingarna.

att

Bakgrund
Kommunstyrelsekontoret har upprättat bokslut 2006 för Sundsvalls
kommuns stiftelser.
Materialet utgörs av:
• Huvudbok
• Balansräkning
• Resultaträkning
• Sammanställning över stiftelsernas egna kapital med specifikation
av respektive stiftelses ändamål
• Årsredovisning 2006 för stiftelserna gemensamt
• Separat årsredovisning för respektive stiftelse
De separata årsredovisningarna för respektive stiftelse utgör underlag
för revision samt skickas till Länsstyrelsen för granskning i de fall
stiftelsens tillgångar överstiger 10 basbelopp.

Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-05-08
• Sammanställning 2006 – Sundsvalls kommuns stiftelser
––––
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Dnr 230/07 060

§ 132 Ansökan om bidrag ur kommunstyrelsens
stiftelser för meningsfull sommarverksamhet
för behövande barn och ungdom
Beslut
Finansutskottet beslutar
återremittera ärendet eftersom nya ansökningar inkommit till
kommunstyrelsekontoret

att

Bakgrund
Kommunstyrelsekontoret förvaltar fem stiftelser som efter permutation
1998 har ändamålet ”meningsfull sommarverksamhet för behövande
barn och ungdom”.
Kommunstyrelsekontoret har fått 27 ansökningar från föreningar och
kommunala förvaltningar om bidrag ur stiftelserna. Vidare har tre
privatpersoner ansökt om bidrag för sina barns planerade
sommarverksamheter. Sammanlagda ansökta bidragsbeloppet uppgår
till 2 675 252 kronor. Ansökningarna är alltså 875 252 kronor högre än
den utdelning som kommunstyrelsekontoret rekommenderar.
Kommunstyrelsekontoret har diskuterat med bidragssökande hur
stiftelsernas ändamål tillgodoses i den verksamhet som planeras
bedrivas enligt ansökningarna. Samråd har också skett med ordförande
i social-, barn- och utbildnings- samt kultur- och fritidsnämnden.
Överläggning
Finansutskottet enas om att återremittera ärendet för att pröva de nya
ansökningar som inkommit.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-05-08 med bilaga 1-27
(ansökan om bidrag från föreningar)
––––
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Dnr 228/07 045

§ 133 Internlån för kommunstyrelsekontorets inköp
av kontorsinventarier under maj 2007
Beslut
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
bevilja kommunstyrelsekontoret internt lån motsvarande
100 000 kronor för anskaffning av kontorsinventarier under maj
2007.

att

Bakgrund
Utvecklingsavdelningen har haft en del av sin verksamhet i Metropols
byggnad på Fabriksgatan och en del på plan 5 i kommunhuset.
Lokalerna i Metropol sades upp till den sista mars 2007 och
verksamheten flyttades till kommunhusets plan 2 under mars månad.
Avdelningens personal på plan 5 har den 8 januari flyttat till plan 2.
Kontoret finner ett behov av anskaffning av nya kontorsinventarier t.ex.
höj- och sänkbara bord, låsbara klädskåp och golvskärmar till de nya
lokalerna på plan 2. Kommunstyrelsekontoret ansöker därför om ett
internlån på 100 000 kronor för dessa investeringar.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-05-08
––––
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Dnr 98/07 030

§ 134 Svar på enskild motion (c) om ny hemsida
med namnet www.sundsvallspolitiker.se
Beslut
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
avslå motionen.

att

Bakgrund
Hanna Häggström (c) yrkar på att en ny hemsida med namnet
www.sundsvallspolitiker.se ska skapas för att underlätta kontakten
mellan medborgarna och kommunens politiker. Kontaktuppgifter till
kommunens politiker finns idag på hemsidans www.sundsvall.se första
sida under rubriken ”Demokrati och politiker”. Uppgifterna genereras
ur förtroendemannaregistret TROMAN, på samma sätt som i många
andra svenska kommuner. Uppgifterna kan kompletteras med foton av
politikerna. Tillfällig brist på uppgifter i registret vid större
förändringar, som exempelvis en ny mandatperiods inledning, är svårt
att helt undvika.
En ny hemsida med namnet www.sundsvallspolitiker.se skulle inte
avhjälpa det problemet, och bedöms inte heller göra uppgifterna lättare
att finna för den som vill ha kontakt med politikerna.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-04-10
• Motion från centerpartiet (c) 2007-02-26
––––
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Dnr 99/07 030

§ 135 Svar på enskild motion (c) om testgrupp för
Sundsvalls kommuns hemsida
Beslut
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
tillstyrka motionen.

att

Bakgrund
Hanna Häggström (c) önskar att en testgrupp inrättas för att gå igenom
och lämna utlåtande om kommunens hemsida.
Kommunstyrelsekontoret arbetar målmedvetet med att förbättra
www.sundsvall.se, särskilt när det gäller handikappanpassning och
tillgänglighet. Hemsidan utvärderas med hjälp av olika undersökningar.
Kontoret planerar att komplettera dessa med en undersökning utifrån
olika handikappgruppers behov, samt med enklare utvärderingar med
hjälp av lokala testgrupper, varför motionärens yrkande stämmer helt
överens med kommunstyrelsekontorets egna intentioner.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-04-10
• Motion från centerpartiet (c) 2007-02-26
––––
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Dnr 227/07 107

§ 136 Bolagsstämma 2007 för Västernorrlands läns
Trafik AB
Beslut
Finansutskottet beslutar
att

utse Lars Persson till stämmoombud till bolagsstämman 2007 i
Västernorrlands läns trafik AB, samt

att

utse Leif Nilsson som ersättare att företräda Sundsvalls kommun
vid stämman vid förfall för det ordinarie stämmoombudet;

att

stämmoombudet ska tillstyrka ansvarsfrihet.

Bakgrund
Västernorrlands läns Trafik AB har upprättat årsredovisning 2006 samt
flerårsplaner 2007-2010 inför bolagsstämman som äger rum fredag den
25 maj kl. 13.00 på Hotell Kramm i Kramfors. Finansutskottet har att
utse ombud till bolagsstämman och besluta om direktiv till det valda
ombudet.
Kommunstyrelsekontoret har inga erinringar mot den upprättade
årsredovisningen för år 2006 samt flerårsplaner 2007-2010.
Bolagen är organ för kommunal verksamhet och har att följa av
kommunen utfärdade direktiv för verksamheten. Utfärdade direktiv ska
om annat ej anges lända till omedelbar efterrättelse och således utan
avvaktan av fastställelse. Såvitt vi kan bedöma har Västernorrlands läns
Trafik AB följt gällande ägardirektiv.
Kommunstyrelsekontoret föreslår att stämmoombudet ska tillstyrka att
styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
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Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-05-08
• Kallelse från Västernorrlands läns Trafik AB 2007-05-07
• Granskningsrapport för år 2006
• Förslag till arvoden och ersättningar till förtroendevalda i
Västernorrlands läns Trafik AB 2007 enligt landstingets norm
• Utdrag ur Landstingsfullmäktiges sammanträde 2006-12-13
• Affärsplan 2007-2010 för Västernorrlands läns Trafik AB – antagen
vid styrelsemöte 2007-03-26
• Trafikförsöjningsplan 2007/2008, preliminär 2008/2009
• Flerårsbudget 2008-2010
• Årsredovisning 2006 för Västernorrlands läns Trafik AB
––––
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Dnr 249/07 050

§ 137 Information- Upphandling av fordon
Beslut
Finansutskottet beslutar
ärendet tas upp finansutskottets möte den 22 maj 2007

att

Överläggning
Ordförande förklarar att ärendet kommer att tas upp av finansutskottet
den 22 maj 2007.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets PM 2007-05-09
––––
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Dnr 7/07 006

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

att

Kännedomsärenden
SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING
• Inbjudan till konferensen Offentliga Rummet 2007 den 30-31 maj
2007 i Örebro (konferensprogrammet finns på
www.offentligarummet.se)
––––
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