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Justering
Att jämte ordföranden Martin Johansson justera dagens protokoll utses
Magnus Sjödin med Lars Persson som ersättare.
Det noteras att finansutskottet beslutar att praktikanten vid
juristenheten kan vara närvarande vid sammanträdet.
––––
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Dnr 362/06 019

§ 162 Jordbruksverkets landsbygdsprogram och
förutsättningar för ett LEADER i SundsvallÅnge-Bräcke
Beslut
Finansutskottet beslutar
notera informationen.

att

Bakgrund
LEADER är ett finansieringsverktyg för landsbygdsutvecklingsfrågor.
En grundtanke är att främja samarbete mellan offentlig, privat och
ideell sektor, och upprätta lokala utvecklingsstrategier för s.k. leaderområden, i samklang med de nationella målsättningarna. För Västernorrlands län finns omkring 12 mkr/år.
Överläggning
Muntlig information lämnas av Åke Magnusson och Kerstin Wiklund,
Länsstyrelsen, samt Eva Groth, landsbygdslots. I Sundsvall pågår
planering för att skapa ett leaderområde som omfattar västra Sundsvall
samt Ånge och Bräcke. Information, marknadsföring och förankring
sker under hösten, samtidigt som en lokal strategi och ansökan om
medel utformas. Beslut i Länsstyrelsen väntas i december.
––––
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Dnr 569/06 141

§ 163 Uppföljning av handlingsplanen för förbättrat
företagsklimat och resultatet av SCB:s företagarundersökning
Beslut
Finansutskottet beslutar
notera informationen

att

Överläggning
Företagslotsen och utredaren informerar i korthet om följande:
En rad åtgärder har genomförts enligt handlingsplanen för förbättrat
företagsklimat. Tre områden har stått i fokus: attityd, service och
dialog. Bland annat har utbildningar i kundbemötande genomförts.
Tjänstedeklarationer för bygglov och upphandling tas fram inom ramen
för det kommunövergripande projektet kring tjänstedeklarationer.
Företagsträffar och andra möten har arrangerats, och man har informerat om kommunens stöd till företagare genom utskick till över
7000 företag.
Resultaten av insatserna kan mätas på olika sätt. Man bör skilja mellan
generella uppföljningar till företag, och specifika uppföljningar till
företagare som haft en faktisk kontakt med kommunen.
Till de generella uppföljningarna hör tidningen Svenskt Näringslivs
rankning, där Sundsvall senast hamnade på 175:e plats.
Sundsvall har också deltagit i SCB:s företagarundersökning, som testats
för första gången i år. Två kommuner har deltagit, Sundsvall och
Gotland. Resultatet är ”knappt godkänt” för Sundsvalls del. Undersökningen kommer att upprepas nästa år med fler deltagande kommuner.
Bland de specifika kundundersökningarna nämns stadsbyggnadsnämndens och miljökontorets nöjd-kund-index, vilka båda visar mycket
goda resultat.
Arbetet enligt handlingsplanen för förbättrat företagsklimat kommer att
fortsätta, och följas upp även nästa år.
––––
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Dnr 369/04 106

§ 164 Diskussion om representation i näringslivsrådet
Beslut
Finansutskottet beslutar
rekommendera partigrupperna att till näringslivsrådet utse tre
representanter från majoritetspartierna, samt två från
oppositionen, utan ersättare. Representanterna bör vara
ledamöter i finansutskottet.

att

Bakgrund
Näringslivsrådet består av representanter från näringslivet i Sundsvall
samt politiker, tjänstemän och fackliga företrädare från kommunen.
Överläggning
Magnus Sjödin (m) berättar att det idag finns en dominerande andel
kommunpolitiker i näringslivsrådet, totalt sju personer. Han menar att
de bör bli färre, så att näringslivsrepresentanterna blir till antalet flest.
Ordföranden instämmer i att antalet politiker bör minskas. Majoritetens
förslag är att fem företrädare utses, tre från majoritetspartierna, två från
oppositionen.
Reinhold Hellgren (c) instämmer i att antalet politiker i näringslivsrådet
bör minskas. Han framhåller också vikten av att diskutera vilka arbetsformer rådet ska ha, och även politikernas roll i rådet.
Magnus Sjödin (m) betonar att näringslivsrådet före sitt möte i augusti
vill ha besked om vilka kommunala politiker som ska ingå.
Ordföranden framhåller att namnen på politiker som ska ingå i rådet
snarast bör lämnas till utvecklingschef Lennart Andersson.
Beslutsunderlag
• Utvecklingsutskottets protokoll 2004-08-24, § 116
• Utvecklingsutskottets protokoll 2004-09-07, § 125
––––
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Dnr 120/07 102

§ 165 Svar på frågor angående framtida regional
organisation för länets besöksnäring
Beslut
Finansutskottet beslutar
uppdra åt kommunens representanter i styrelse och ägarråd att
aktivt arbeta för ett omedelbart framtagande av ett nytt beslutsunderlag innehållande uppdragsbeskrivning och finansieringsplan som ska vara ägarna tillhanda för remissbehandling senast
vid årsskiftet.

att

Bakgrund
Sundsvalls kommun är sedan 1997 medlem i Mitt Sverige Turism
ekonomisk förening (MST), tillsammans med övriga kommuner i länet,
landstinget och Handelskammaren. 2004 genomfördes en översyn av
MST:s uppdrag och verksamhet. Sundsvalls kommun konstaterade i sitt
remissyttrande att viktiga frågetecken kvarstod. I april 2007 beslutade
finansutskottet att uppdra åt stämmoombudet vid MST:s årsstämma att
väcka frågan om den framtida organisationen, samt kräva att underlag
inför ett nytt ställningstagande skulle finnas ägarna tillhanda senast 20
maj. MST har därefter inkommit med en skrivelse i ärendet.
Kommunstyrelsekontoret föreslår finansutskottet besluta att uppdra åt
kommunens representanter i MST:s styrelse och ägarråd att aktivt
arbeta för ett omedelbart framtagande av ett nytt beslutsunderlag som
ska vara ägarna tillhanda för remissbehandling senast vid årsskiftet.
Underlaget ska innehålla en uppdragsbeskrivning och en finansieringsplan i vilken Sundsvalls kommuns kostnad minskat påtagligt.
Beslutsunderlag
• Finansutskottets protokoll 2007-04-24, § 115
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-06-05
––––
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Dnr 225/06 248

§ 166 Information om GIS
Beslut
Finansutskottet beslutar
notera informationen.

att

Bakgrund
För ett år sedan beslutade kommunfullmäktige att beställa en
kommunövergripande GIS-strategi (GIS = geografiska informationssystem), som ska bli en del av kommunens IT-strategi. Arbetet
kompletterades på tjänstemannainitiativ med ett parallellt projekt
avseende teknisk plattform.
GIS-strategin, som nu färdigställts, innehåller ställningstaganden som
syftar till att tillgängliggöra geografisk information för förvaltningar
och bolag. Den klargör också ansvarsförhållandena; IT-staben ansvarar
för strategin och äger systemet, medan stadsbyggnadskontoret och
lantmäterikontoret äger den grundläggande informationen i systemet –
själva ”grundkartan”.
I konsekvens med den kommande GIS-strategin kommer IT-staben att
utökas med en tjänst som IT-strateg. Denna är beslutad i mål- och
resursplanen för 2008-10, och rekrytering påbörjas i augusti. En
koncerngemensam arbetsgrupp för GIS-frågor underställd IT-rådet ska
bildas, och en debiteringsmodell skapas där kostnaderna fördelas
mellan förvaltningar och bolag. Kommunens övergripande IT-strategi
måste också revideras, på så sätt att GIS-strategin integreras i den. En
reviderad IT-strategi kommer att tillställas finansutskottet i september
månad.
En utmaning för framtiden blir att skapa finansiering för nödvändig
verksamhetsutveckling. Kommunstyrelsekontoret har i uppdrag att
lägga fram förslag på hur detta kan lösas.
Överläggning
Utskottet ställer sig positivt till de tankar och ställningstaganden som
chefen IT-staben redogör för.
––––
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Dnr 384/05 001

§ 167 Redovisning av genomförande av ny ITorganisation inom Sundsvalls kommun
Beslut
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att

godkänna den redovisning som görs i promemorian 2007-06-11
och de åtgärder som vidtagits under genomförandet av kommunens nya IT-organisation;

att

uppdra åt kommunstyrelsekontoret att bevaka och, om så behövs, vidta lämpliga åtgärder så att driftansvaret för förvaltningarnas publika datornät i enlighet med den nya IT-organisationens intentioner säkerställs; samt

att

uppdra åt kommunstyrelsekontoret att återkomma med utredning
om lämplig driftform för hela kommunkoncernens IT-verksamhet under andra halvan av år 2009.

Bakgrund
Den 15 juni 2006 genomfördes den av kommunfullmäktige,
2005-10-31, § 511, beslutade omorganisationen av IT-verksamheten i
Sundsvalls kommun. I promemoria 2007-06-12 beskrivs genomförandet av omorganisationen och vilka konsekvenser den fått vad
gäller ekonomi och personal.
I promemorians sista avsnitt lämnas ett par förslag. Kommunstyrelsekontoret ställer sig bakom dessa förslag men föreslår vissa kompletteringar av förslagen.
Kontoret anser att kommunstyrelsen bör ta ställning till den redovisning
som görs i promemorian och till de åtgärder som vidtagits utifrån
kommunfullmäktiges beslut och de intentioner som låg till grund för
beslutet. Förslag i denna del finns i den första att-satsen.
I den andra att-satsen lämnas förslag i enlighet med promemorian om
säkerställande av driftansvaret för förvaltningarnas publika datornät.
I promemorian lämnas förslag på två utredningar, dels en utredning
som motsvarar den sista att-satsen i kommunfullmäktiges beslut och
som kan sägas vara en fortsättning på den ursprungliga beställningen
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om lämplig driftform för kommunens IT-verksamhet, dels en utredning
om lämplig driftform för hela kommunkoncernens IT-verksamhet.
Kontoret ser det som mest rationellt att dessa två utredningar görs vid
ett och samma tillfälle och sammanställs till en utredning. I en sådan
utredning bör redovisas separata avsnitt om driftformen för kommunens respektive kommunkoncernens IT-verksamhet.
Överläggning
Miljöchefen redogör för bakgrunden till kommunfullmäktiges beslut,
de utredningar som gjorts samt genomförandet av den nya
organisationen.
Magnus Sjödin (m) framhåller det positiva i att besparingar kunnat
göras som planerat, genom den nya organisationen. Han frågar också
vilka ”nya tjänster” som avses i skrivelsen (sid 18 möteshandlingarna).
Miljöchefen svarar att den aktuella texten syftar på ett fåtal personer.
Förvaltningarna har haft att hantera den eventuella övertalighet som
uppkommit genom omorganisationen, och frågan har lösts på olika sätt.
Ordföranden framhåller att det är viktigt att ta med sig erfarenheterna
av omorganisationen, framför allt kring hur övertalighet hanterats, för
att kunna hantera eventuella liknande åtgärder i framtiden på bästa sätt.
Reinhold Hellgren (c) frågar hur servicen gentemot skolor kommer att
fungera i framtiden.
Chefen för IT-staben berättar att lokala IT-resurser kommer att finnas
på skolorna, men att IT-Service har ansvar för drift och funktionalitet.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-06-12
• Kommunfullmäktiges protokoll 2005-10-31, § 511
• Kommunstyrelsekontorets PM 2007-06-11
• Uppdragsbeskrivning - beställarfunktion 2007-03-19
• Uppdragsbeskrivning – IT-service 2007-06-07
• Kommunstyrelsekontorets PM – Debiteringsmodell IT för Sundsvalls kommun 2006-04-28
• Kommunstyrelsekontorets PM – Konkretiserad debiteringsmodell
IT för Sundsvalls kommun 2006-09-27
• Kommunstyrelsekontorets PM – Ny debiteringsmodell IT för
Sundsvalls kommun 2006-10-27
––––
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Dnr 290/07 060

§ 168 Stöd till verksamhet vid Svartvik
Beslut
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att

400 tkr av de medel som avsatts i MRP 2007 tillförs kommunstyrelsens konto för subventionering av lokaler;

att

200 tkr av de medel som avsatts i MRP 2007 tillförs Kultur och
Fritid för att finansiera en halvtidstjänst som projektanställning
för Svartviks Industriminnen;

att

uppdra till Kultur- och fritidsnämnden att omgående starta ett
arbete i syfte att lämna förslag till mål för och organisation för
verksamheten vid Svartviks Industriminne, samt förslag till en
långsiktig finansiering.

Bakgrund
I Mål- och resursplan för 2007 tillfördes 600 tkr för fortsatt drift av
Svartviks industriminne. Pengarna reserverades under kommunstyrelsen för att fördelas när Landstinget Västernorrland fattat beslut
om medfinansiering. Detta för att få en fördelning av beloppet till de
berörda nämnder.
Landstingets bidrag beräknades uppgå till 200 tkr. Landstinget har i
brev daterat 2007-03-26 beslutat att bevilja 100 tkr till Sundsvalls
Museum under förutsättning att kommunen beslutar om motsvarande
belopp. Stödet avser medfinansiering av halv halvtidstjänst enhetschef
för Svartviks Industriminnen. Beslutet gäller 2007 och garanterar ej
ytterligare bidrag från Landstinget Västernorrland.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-05-23
• Landstinget Västernorrlands skrivelse 2007-03-26
––––
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Dnr 268/07 045

§ 169 Höglundaskolan, utbyte av golv i idrottshallen - investeringsmedel
Beslut
Finansutskottet beslutar
fastighetsnämnden får ianspråkta 1,5 mkr ur investeringsbudgeten för förvaltningsfastigheter för utbyte av golv i idrottshallen vid Höglundaskolan.

att

Bakgrund
Fastighetskontoret har tillsammans med berörda intressenter kommit
fram till att golvet i Höglundaskolans idrottshall bör bytas ut. Fastighetsnämnden ansöker om att få disponera 1,5 mkr av kommunstyrelsens investeringsmedel för förvaltningsfastigheter i 2007 års
budget.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-06-01
• Fastighetsnämndens protokoll 2007-05-24, § 58
• Fastighetskontorets skrivelse 2007-04-25
• Fastighetskontorets skrivelse 2007-04-26 med checklista hållbarhetsperspektiv
––––
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Dnr 269/07 045

§ 170 Matfors skola - ombyggnad av ventilationsanläggning m.m, investeringsmedel
Beslut
Finansutskottet beslutar
fastighetsnämnden får ianspråkta 4,5 mkr ur investeringsbudgeten för förvaltningsfastigheter för ombyggnad av
ventilationsanläggning vid Matfors skola.

att

Bakgrund
Fastighetsnämnden föreslår att en ombyggnad av ventilationsanläggningen vi Matfors skola genomförs. Fastighetsnämnden ansöker om att
få disponera 4,5 mkr av kommunstyrelsens investeringsmedel för
förvaltningsfastigheter i 2007 års budget.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-06-04
• Fastighetsnämndens protokoll 2007-05-24, § 62
• Fastighetskontorets skrivelse 2007-05-28
––––
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Dnr 240/07 045

§ 171 Internlån - IT-stöd för skolorna
Beslut
Finansutskottet beslutar
bevilja barn- och utbildningsnämnden ett internlån på 5 000 000
kronor för investeringar i nytt IT-stöd till skolorna.

att

Bakgrund
Barn- och utbildningsnämnden har upphandlat nytt IT-stöd till
skolorna. Upphandlingen består i dels ett verksamhetssystem där alla
barn- och elever finns och dels nya web-moduler till skolorna.
Barnomsorg, grundskola, gymnasium och kulturskola omfattas av
denna upphandling.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-05-25
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2007-04-25, § 37
• Barn- och utbildningskontorets skrivelse 2007-04-18
––––
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Dnr 279/07 045

§ 172 Hagaskolan - projektering av idrottshall,
investeringsmedel
Beslut
Finansutskottet beslutar
att

fastighetsnämnden får ianspråkta 2,0 mkr ur investeringsbudgeten för förvaltningsfastigheter för projektering av idrottshall vid Hagaskolan;

att

beslutet gäller under förutsättning av fastighetsnämnden vid sitt
sammanträde 2007-06-21 beslutar att ansöka hos finansutskottet
om 2,0 mkr för projektering av idrottshall vid Hagaskolan.

Bakgrund
Fastighetsnämndes arbetsutskott beslutade 2007-06-05 att föreslå
fastighetsnämnden att ansöka hos finansutskottet om 2 mkr för projektering av idrottshall vid Hagaskolan. Fastighetsnämnden kommer att
besluta vid sitt sammanträde 2007-06-21.
Projektet finns med i reviderad investeringsbudget för 2007.
Överläggning
Reinhold Hellgren (c) frågar om de planerade åtgärderna kommer att
fylla de lokalbehov som uttalats från skolorna i Haga/Baldersområdet.
K Lennart Andersson (s) berättar att diskussioner förts med de aktuella
skolorna och friskolorna, och att de är nöjda med de åtgärder som
planeras.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-06-08
• Fastighetskontorets skrivelse 2007-06-21
• Fastighetsnämndens protokoll 2007-06-21
• Fastighetskontorets skrivelse 2007-05-28
• Fastighetsnämndens protokoll 2007-03-29, § 36
––––
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Dnr 280/07 045

§ 173 Hemmanets förskola - utbyggnad,
investeringsmedel
Beslut
Finansutskottet beslutar
att

fastighetsnämnden får ianspråkta 400 tkr ur investeringsbudgeten för förvaltningsfastigheter för projektering av utbyggnad av Hemmanets förskola;

att

beslutet gäller under förutsättning av fastighetsnämnden vid sitt
sammanträde 2007-06-21 beslutar att ansöka hos finansutskottet
om 400 tkr för projektering av utbyggnad av Hemmanets förskola.

Bakgrund
Fastighetsnämndes arbetsutskott beslutade 2007-06-05 att föreslå
fastighetsnämnden att ansöka hos finansutskottet om 400 tkr för
projektering av utbyggnad av Hemmanets förskola. Fastighetsnämnden
kommer att besluta vid sitt sammanträde 2007-06-21.
Projektet inryms i reviderad investeringsbudget för 2007.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-06-08
• Fastighetskontorets skrivelse 2007-06-07
• Fastighetsnämndens arbetsutskott 2007-06-05, § 68
• Fastighetskontorets skrivelse 2007-05-28
––––
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Dnr 281/07 045

§ 174 Pistmaskingarage på Södra berget, kommunstyrelsens investeringsmedel
Beslut
Finansutskottet beslutar
att

fastighetsnämnden får ianspråkta 2,0 mkr ur investeringsbudgeten för förvaltningsfastigheter för byggande av ett nytt
pistmaskingarage;

att

beslutet gäller under förutsättning av fastighetsnämnden vid sitt
sammanträde 2007-06-21 beslutar att ansöka hos finansutskottet
om 2,0 mkr för byggande av nytt pistmaskingarage.

Bakgrund
Fastighetsnämndes arbetsutskott beslutade 2007-06-05 att föreslå
fastighetsnämnden att ansöka hos finansutskottet om 2,0 mkr för
byggande av nytt pistmaskingarage. Fastighetsnämnden kommer att
besluta vid sitt sammanträde 2007-06-21.
Projektet finns med i reviderad investeringsbudget för 2007.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-06-08
• Fastighetskontorets skrivelse 2007-05-28
• Fastighetsnämndens protokoll 2007-06-21
• Fastighetskontorets skrivelse 2007-05-28 med kostnadssammanställning
––––
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Dnr 282/07 045

§ 175 Västermalms skola - ombyggnad av Åpaviljongen, internlån
Beslut
Finansutskottet beslutar
bevilja fastighetsnämnden ett internlån på 2 300 000 kronor för
ombyggnad av Å-paviljongen vid Västermalms gymnasium.

att

Bakgrund
Formerna för att driva särskoleverksamhet har ändrats under åren.
Ambitionen i dagsläget är att så långt möjligt integrera alla elever i den
traditionella undervisningen och minska den rena särskoleverksamheten. Inom kommunen finns en ren särskola, Norrbackaskolan på
Baldervägen. Fram till innevarande läsår har elever även gått gymnasieskolan individuella program (IVS) på Norrbackaskolan.
Detta har skolverksinspektionen kritiserat och barn och utbildningskontoret har därför beslutat att elever från Norrbacka skall göra sin
gymnasieutbildning på Västermalm. En lämplig lokalisering inom
området är den så kallade ”Å-paviljongen”.
Det bör noteras att denna elevgrupp kräver lokaler som är mycket
specialanpassade och därmed dels dyrare och dels mer utrymmeskrävande än övriga undervisningsutrymmen.
Åtgärden innebär ett antal invändiga ombyggnadsåtgärder i form av
enskilda träningsrum, ett flertal RWC mm. Kostnaderna beräknas till
2 300 000 kronor vilket godkänts som grund för hyressättning. Lämplig
finansiering bedöms vara internlån då barn- och utbildningsnämnden
får minskade kostnader tack vare ombyggnaden, då elever som tidigare
gått gymnasieutbildningen i annan kommun får möjlighet till skolgång i
hemkommunen.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-06-08
• Fastighetsnämndens protokoll 2007-06-21
• Fastighetskontorets skrivelse 2007-05-23 med karta
––––
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Dnr 277/07 045

§ 176 Opalen/Njurundahallen - projektering av utemiljöåtgärder, kommunstyrelsens investeringsmedel
Beslut
Finansutskottet beslutar
att

fastighetsnämnden får ianspråkta 500 tkr ur investeringsbudgeten för förvaltningsfastigheter för projektering av utemiljöåtgärder vid Opalen/Njurundahallen;

att

beslutet gäller under förutsättning av fastighetsnämnden vid sitt
sammanträde 2007-06-21 beslutar att ansöka hos finansutskottet
om 500 tkr för projektering av utemiljöåtgärder vid Opalen/
Njurundahallen.

Bakgrund
Fastighetsnämndes arbetsutskott beslutade 2007-06-05 att föreslå
fastighetsnämnden att ansöka hos finansutskottet om 500 tkr för
projektering av utemiljöåtgärder vid Opalen/Njurundahallen. Fastighetsnämnden kommer att besluta vid sitt sammanträde 2007-06-21.
Projektet finns med i reviderad investeringsbudget för 2007.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-06-08
• Fastighetsnämndens protokoll 2007-06-21
• Fastighetskontorets skrivelse 2007-05-28
• Fastighetskontorets skrivelse 2007-06-21
––––
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Dnr 289/07 045

§ 177 Njurundahallen - projektering av om- och tillbyggnad, investeringsmedel
Beslut
Finansutskottet beslutar
att

fastighetsnämnden får ianspråkta 700 tkr ur investeringsbudgeten för förvaltningsfastigheter för projektering av om- och
tillbyggnad av Njurundahallen;

att

beslutet gäller under förutsättning av fastighetsnämnden vid sitt
sammanträde 2007-06-21 beslutar att ansöka hos finansutskottet
om 700 tkr för projektering av om- och tillbyggnad av Njurundahallen.

Bakgrund
Fastighetsnämndes arbetsutskott beslutade 2007-06-05 att föreslå
fastighetsnämnden att ansöka hos finansutskottet om 700 tkr för
projektering av om- och tillbyggnad av Njurundahallen. Fastighetsnämnden kommer att besluta vid sitt sammanträde 2007-06-21.
Projektet finns med i reviderad investeringsbudget för 2007.
Överläggning
Magnus Sjödin (m) frågar vilka om- och tillbyggnader man avser göra i
Njurundahallen.
K Lennart Andersson (s) berättar att det framför allt handlar om en
uppfräschning av barnbassängen i simhallen.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-06-08
• Fastighetsnämndens arbetsutskott 2007-06-05
• Fastighetskontorets skrivelse 2007-05-28
• Fastighetskontorets skrivelse 2007-06-07
––––
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Dnr 81/07 007

§ 178 Revisionsrapport avseende granskning av
direktupphandling och efterlevnad av ramavtal inom kultur- och fritidsnämnden
Beslut
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
som svar till Sundsvalls kommuns revisorer hänvisa till vad som
anförs i kommunstyrelsekontorets skrivelse.

att

Bakgrund
Kommunrevisionen i Sundsvalls kommun har granskat efterlevnaden
av ramavtal och hanteringen av direktupphandling inom kultur- och
fritidsnämnden. Syftet med granskningen har varit att granska i vilken
omfattning kultur- och fritidsförvaltningen följer ramavtal samt hur
förvaltningen hanterar direktupphandlingar. Granskningen har avgränsats till inköp i september månad 2006.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-05-23
• Kommunrevisionens skrivelse 2007-02-16
• Revisionsrapport avseende granskning av ”Direktupphandling och
efterlevnad av ramavtal inom kultur- och fritidsnämnden”
2007-02-12
––––
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Dnr 46/07 060

§ 179 Ansökan om bidrag till Sundsvall Music
Awards 2008
Beslut
Finansutskottet beslutar
att

bevilja Sensus Studieförbund ett ekonomiskt bidrag om 300 000
kronor för genomförande av Sundsvall Music Awards 2008.

att

medlen tas från anslaget för näringslivsverksamhet samt
marknadsföring och turism.

att

eventuellt framtida stöd till evenemang av denna typ ska ske i
enlighet med vad som framkommer i den pågående utredningen
avseende kommunens stöd till föreningar, vilken samordnas av
Kultur & Fritid.

Bakgrund
Sundsvall Music Awards kan liknas vid en lokal ”Grammisgala” och
har tidigare arrangerats av det nu avslutade projektet musicsundsvall.
Arrangemanget har haft stor betydelse för den lokala musikbranschen
och har genomförts 2002, 2004 och 2006. Sensus Studieförbund har
inkommit med en ansökan om ekonomiskt bidrag för att genomföra
Sundsvall Music Awards 2008.
Överläggning
Reinhold Hellgren (c) frågar om studieförbundet gjort några försök att
hitta andra sponsorer för evenemanget, än kommunen. Om så ej skett,
bör de göra ansträngningar för att hitta sådana.
Magnus Sjödin (m) framhåller att man bör diskutera hur stöd till galor
av denna typ ska hanteras principiellt i kommunen.
Kim Ottosson (v) påpekar att principerna kring kommunens stöd till
föreningar, festivaler, galor och andra evenemang kommer att hanteras
inom ramen för den utredning som Kultur & Fritid fått
kommunfullmäktiges uppdrag att genomföra under 2007.
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K Lennart Andersson (s) påpekar att möjligheterna att finansiera olika
evenemang varierar kraftigt. Som exempel nämner han Sundsvall
Business Awards, där en relativt hög kuvertavgift täcker delar av
kostnaden.
Reinhold Hellgren (c) menar att ärendet bör återremitteras, och att
studieförbundet bör uppmanas att undersöka andra möjligheter till
finansiering. Alternativt kan ärendet bordläggas i avvaktan på resultatet
av den ovan nämnda utredningen om kommunens stöd till föreningar.
Biträdande ungdoms- och fritidschefen framhåller att den planeringsoch förberedelsetid som Sundsvall Music Awards kräver är lång, och
att studieförbundet därför behöver få ett snabbt besked om eventuellt
stöd från kommunen. Bedömningen i dagsläget är att galan inte
kommer att kunna genomföras utan kommunens stöd.
Kim Ottosson (v) menar att Sundsvall Music Awards är viktig för att
stötta den lokala musiknäringen. Om galan inte kan genomföras 2008,
kan det bli svårt att senare försöka ”starta om” arbetet.
Magnus Sjödin (m) ifrågasätter varför studieförbundets ansökan, som
är daterad 2006-12-11, först sex månader senare kommit till
finansutskottet för beslut.
Ordföranden instämmer i att den långa handläggningstiden är otillfredsställande.
Magnus Sjödin (m) påpekar vidare att de sökta 300 000 kronorna är en
stor summa, även om Sundsvall Music Awards är ett bra evenemang
och viktigt för att ”sätta Sundsvall på kartan”. En återremiss av ärendet,
i syfte att undersöka andra finansieringsmöjligheter, är därför lämplig.
Kim Ottosson (v) framhåller att man bör betrakta Sundsvall Music
Awards som vilket näringslivsprojekt som helst.
K Lennart Andersson (s) menar att man bör se positivt på initiativet och
bevilja ansökan, men samtidigt uppmana studieförbundet att i framtiden
söker andra och flera delfinansiärer.
Reinhold Hellgren (c) menar att kommunen borde ha som praxis att
alltid efterfråga annan delfinansiering, samt även redovisnings- och
utvärderingsformer, vid denna typ av ansökningar.
Lars Persson (fp) varnar för att det kan finnas risk för att en positiv
behandling av denna ansökan kan få en principiell betydelse och
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”öppna kranen” för fler ansökningar av samma typ. Han föreslår att
finansutskottet i stället för bidrag ställer en förlustgaranti för evenemanget, kombinerat med en uppmaning att söka fler delfinansiärer.
Kim Ottosson (v) håller med om att principerna för stöd till evenemang
behöver ses över, vilket också kommer att ske inom ramen för Kultur &
Fritids pågående utredning av kommunens stöd till föreningar. Hon
framhåller att utskottet i sitt beslut kan och bör tydliggöra, att en positiv
behandling av denna ansökan inte innebär något löfte om fortsatt stöd.
Magnus Sjödin (m) instämmer i Lars Perssons förslag om
förlustgaranti.
Reinhold Hellgren (c) menar att sökanden bör uppmanas att undersöka
annan delfinansiering, och att ansökan sedan åter kan behandlas i
finansutskottet i september. Han yrkar följaktligen återremiss av
ärendet, med motivet att Sensus Studieförbund bör uppmanas att
försöka hitta fler delfinansiärer till Sundsvall Music Awards.
K Lennart Andersson (s) föreslår att ansökan beviljas, men med uppdraget att i framtiden söka annan delfinansiering för evenemanget.
Lars Persson (fp) menar att kommunen bör stödja Sundsvall Music
Awards, men att den sökta summan är för hög, och att ansökan därför
bör återremitteras.
Kim Ottosson (v) framhåller att utskottet i sitt beslut bör hänvisa till
den pågående utredningen om kommunens stöd till föreningar. Detta
ärende får då ses som ”sista resten” av det tidigare arbetssättet.
Ingrid Möller (mp) menar att det är olyckligt att ärendets handläggning
tagit lång tid. Ansökan bör ändå beviljas, dock med hänvisning till den
pågående utredningen om kommunens stöd till föreningar.

Ordföranden säger att han förstått att det finns ett yrkande om återremiss, och ett yrkande att bifalla ansökan.
Ordföranden ställer proposition på om ärendet skall återremitteras eller
avgöras idag. Han finner att ärendet ska avgöras idag.
Utskottet beslutar därefter att bifalla kommunstyrelsekontorets förslag,
men med tillägg av en tredje att-sats där en hänvisning görs till
pågående utredning om stöd till föreningar.
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Finansutskottet noterar slutligen att det är otillfredsställande att så lång
tid som sex månader förflutit mellan studieförbundets ansökan och
behandling i utskottet.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Magnus Sjödin (m), Lars Persson (fp) och
Reinhold Hellgren (c).
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-06-08
• Ansökan 2006-12-11 från Sensus Studieförbund
––––
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Dnr 189/07 100

§ 180 Svar på remiss av rapporten "Förbättrad
samordning av rättsväsendets myndigheter i
Norrland"
Beslut
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att

som yttrande för Sundsvalls kommun till Justitiedepartementet
anta skrivelse i enlighet med bilaga.

Bakgrund
Den tidigare regeringen uppdrog genom beslut den 22 september 2005
åt Domstolsverket, Åklagarmyndigheten, Rikspolisstyrelsen och
Kriminalvårdsstyrelsen att gemensamt lämna förslag på en förbättrad
samordning av rättsväsendets myndigheter i Norrland.
Justitiedepartementet har bjudit in Sundsvalls kommun att lämna synpunkter på rapporten.
Förslaget i korthet
Förslaget, vad avser domstolsorganisationen, avser inte organisationen
för s.k. överrätter (kammarrätt och hovrätt) och inte heller organisationen för underrätterna på förvaltningssidan (länsrätterna).Vad som anges
beträffande domstolsorganisationen tar därmed sikte på organisationen
för tingsrätterna i Norrland.
Vad avser domstolsorganisationen föreslås att länsvisa domsagor inrättas med en huvudort i varje län. Tingsrätten skall finnas på huvudorten och i övriga orter i länet, där det idag finns tingsrätter eller tingsställen, inrättas obemannade tingsställen. På varje huvudort skall vid
sidan av tingsrätt även finnas häkte eller häktesfilial. Polisens utredningsresurser skall styras och samordnas från huvudorterna där även
åklagarkamrarna skall finnas. Vidare skall möjligheterna att använda
sig av videoteknik förbättras och friare forumregler, alltså regler som
pekar ut vilken domstol som är behörig att handlägga ett visst mål, införas.
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Vad avser Västernorrlands län föreslås inget undantag från principen
om länsvisa domsagor. I rapporten tas dock inte ställning till huruvida
Sundsvall eller Härnösand skall vara huvudort i länet. Istället föreslås
att frågan om domstolsorganisationen i Västernorrlands län skall utredas vidare av Domstolsverket. Vad avser häktesorganisationen föreslås dock att ett häkte eller en häktesfilial öppnas i Sundsvall för att
skapa en säkrare och mer rationell hantering av misstänkta personer i
mål i Sundsvalls tingsrätt och i Hovrätten för Nedre Norrland.
Överläggning
Magnus Sjödin (m) menar att remissvaret är mycket bra.
Stadsjuristen berättar att man i svaret försökt framhäva det som talar för
Sundsvall ur olika aspekter.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-06-18
• Förslag på yttrande till Justitiedepartementet
––––
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Dnr 7/07 006

§ 181 För kännedom
Beslut
Finansutskottet beslutar
att

lägga kännedomsärendena till handlingarna.

Kännedomsärenden
•

Protokollsutdrag från Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration den 30 maj 2007, § 46 om ”Ledamot i Kommunförbundets politiska utskott för utbildning och
Tillväxt” (Ks dnr 67/07 102)

FINANSDEPARTEMENTET
• Skrift/broschyr om ”Utvecklingen inom den kommunala sektorn” –
en sammanfattning av regeringens skrivelse 2006/07:102 (Utdelas
till ledamöter och ersättare)
LANDSTINGET VÄSTERNORRLAND
• Bildande av ett norrländskt regiontrafikbolag, Norrtåg AB (Ks dnr
309/04 106)
KOMMUNFÖRBUNDET VÄSTERNORRLAND, GÄVLEBORGS
KOMMUNER & LANDSTING, LANDSTINGET VÄSTERNORRLAND OCH GÄVLEBORG
• Inbjudan till ”Politikerakademin”, en kvalificerad ledarutbildning
för kommun- och landstingspolitiker i Västernorrlands och Gävleborgs län den
o 28 augusti 2007 i Sundsvall
o 25-26 september 2007 i Sundsvall
o 7-8 november 2007 i Gävle
o 12-13 december 2007 i Hudiksvall
SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING
• Ekonomirapporten – om kommunernas och landstingens ekonomi,
maj 2007
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LÄNSSTYRELSEN VÄSTERNORRLAND
• Beslut om tillstånd att bedriva allmän kameraövervakning med elva
övervakningskameror vid entréhallar, väntrum och korridorer i
lokalerna hos Sundsvalls Tingsrätt, Storgatan 29 i Sundsvalls
kommun (Ks dnr 191/07 308)
RÅDET FÖR KOMMUNAL REDOVISNING (RKR)
• Omarbetad rekommendation om redovisning av Immateriella tillgångar (Ks dnr 496/06 040)
––––
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Dnr 158/07 199

§ 182 Övriga frågor
Beslut
Finansutskottet beslutar
notera informationen.

att

Utredningsuppdrag avseende genomlysning av överförmyndarnämndens verksamhet
Stadsjuristen informerar utskottet om att tidsplanen för rubricerade
utredning måste justeras en aning, något som framkommit vid upphandlingen av konsultstöd för att genomföra utredningen.
Upphandlingen har just avslutats och en ny tidsplan kommer att tillställas utskottet när en första diskussion förts med det konsultbolag som
fått uppdraget.
––––
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