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Justering
Att jämte ordföranden Anita Bdioui justera dagens protokoll utses
Claes Stockhaus med Magnus Sjödin som ersättare.
––––
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Dnr 427/07 105

§ 202 Presentation av den nya informationschefen
– Leena Utterström
Beslut
Finansutskottet beslutar
notera informationen.

att

Bakgrund
Leena Utterström, som under september månad tillträtt tjänsten som
informationschef i Sundsvalls kommun, presenterar sig för utskottet.
Leena kommer närmast från Sigtuna kommun där hon varit
informationschef i sju år. Nu väntar uppgiften att formera Sundsvalls
kommun nya, centraliserade informationsavdelning.
Beslutsunderlag
• Muntlig information från Leena Utterström
––––

Ordförandens sign
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Dnr 196/07 030

§ 203 Svar på motion (sd) om folkomröstning i
hamnarenaprojektet
Beslut
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
att

avslå motionen.

Bakgrund
Sverigedemokraterna föreslår i en motion att en folkomröstning ska
hållas om hamnarenan och yrkar att kommunen anordnar en beslutande
folkomröstning med tydlig information om kostnaderna och konsekvenserna för Sundsvalls kommun i händelse av att en hamnarena
skulle byggas.
Ärendet har beretts inom kommunstyrelsekontoret och valkansliet.
Arenautredningen
Tidigare yrkanden om kommunal folkomröstning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 21 juni 2004 väcktes frågan om att hålla en kommunal folkomröstning om det dåvarande projektet scenhuset, vilket nu är en del av arenautredningen. Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 27 september 2004, §
279, att avslå framställningen med begäran om en kommunal folkomröstning i frågan om ett nytt scenhus i Sundsvall, (se dnr 326/04
108).
Utredningsarbetet
Den utredning om hamnarena som genomfördes under 2006 utfördes av
en arbetsgrupp med representanter från både majoritet och opposition.
Under den fördjupade utredning som gjorts under 2007 har finansutskottet, utökad med samordningsutskottets ordförande fungerat som
ledningsgrupp. Ledningsgruppen har fastställt direktiv för utredningen,
baserade på det uppdrag kommunfullmäktige tog i februari.
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I samband med utredningen 2006 genomfördes även en attitydundersökning av Mittuniversitetet. Undersökningen visade att fler än hälften
(52 %) av de intervjuade ansåg det "viktigt eller mycket viktigt att
arenan byggs", en fjärdedel var negativa och en knapp fjärdedel tog inte
ställning i frågan.
Medborgarna har också haft möjlighet att under drygt ett års tid ge synpunkter på projektet via kommunens hemsida, vilket ett sextiotal personer valt att göra. Dessutom presenterades 2006 års rapport vid ett
offentligt möte den 5 februari 2007 i Kulturmagasinets programsal.
I samband med Stadsvisionens dag på Stora torget den 21 april 2007
presenterades de förslag till placeringar av arenorna som låg till grund
för delrapporten i juni. De synpunkter som lämnades av medborgarna
sammanställdes och presenterades för finansutskottet i sin roll som
ledningsgrupp för utredningen.
Under hela utredningstiden har nyhetsbrev skickats till ca 150 personer,
allt för att fler ska kunna följa arbetet i utredningen och föra en dialog
med arbetsgruppen.
Slutrapporten kommer att lämnas till kommunfullmäktige, med beredning i finansutskott den 2 oktober och i kommunstyrelsen den 15 oktober. Fram till beslut i kommunfullmäktige har alla medborgare möjlighet att ta del av allt material och föra en dialog med sina förtroendevalda i frågan.
Kostnader och förutsättningar för en kommunal folkomröstning
Om kommunfullmäktige beslutar att hålla en folkomröstning beräknas
kostnaderna uppgå till minst 1,6 Mkr, vilket då avser ersättning för
röstmottagare, tryckning och distribution av valmaterial samt hyra för
vallokaler. Om det även ska finnas möjlighet att förtidsrösta beräknas
kostnaden uppgå till 2,1 Mkr.
Innan en folkomröstning kan hållas ska samråd ha skett med Valmyndigheten. Detta samråd ska ha skett senast tre månader innan valdagen.
Det innebär att om kommunfullmäktige väljer att bifalla motionen vid
sitt sammanträde i oktober månad 2007 kan en folkomröstning hållas
tidigast i januari 2008.

Ordförandens sign

Justerandes sign

Sekreterares sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens finansutskott

Sammanträdesdatum

Sida

2007-10-02

6

Överläggning
Lars Persson (fp) menar att det i beslutsunderlaget tydligare bör framgå
att endast rådgivande folkomröstningar är möjliga i Sverige, inte
beslutande folkomröstningar.
Utskottet instämmer, och uppdrar åt kommunstyrelsekontoret att
komplettera sin skrivelse innan motionens behandlas i
kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-09-11
• Motion från Sverigedemokraterna (sd) 2007-04-12
––––
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Dnr 133/06 821

§ 204 Arenor för idrott och kultur – slutrapport
oktober 2007
Beslut
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta följande:
De svar som lämnas i slutrapporten överensstämmer med det
uppdrag som kommunfullmäktige den 26 februari 2007, § 78, gav
kommunstyrelsen.
Arbetet med en idrotts- och musikarena vid Sporthallen skall fortsätta.
•
•

Kommunstyrelsen ges uppdraget att teckna samverkansavtal
för fortsatt utredning tillsammans med externa intressenter
för en idrotts- och musikarena.
Sundsvall Arena AB ges uppdraget att ansvara för att i samråd med kultur- och fritidsnämnden och stadsbyggnadsnämnden via parallella arkitektuppdrag ta fram beslutsunderlag för en idrotts- och musikarena samt att fortlöpande
rapportera uppdraget till kommunstyrelsen.

Arbetet med ett teater-/kulturhus vid Kulturmagasinet skall fortsätta.
•
•
•
•

•

Ordförandens sign

Justerandes sign

Kommunstyrelsen ges uppdraget att teckna samverkansavtal
för fortsatt utredning tillsammans med externa intressenter
för ett teater-/kulturhus.
En arkitekttävling för ett teater-/kulturhus skall utlysas.
Stadsbyggnadsnämnden ges uppdraget att ansvara för
genomförande av arkitekttävling för teater-/kulturhus.
Fastighetsnämnden ges uppdraget att ansvara för att i samråd
med kultur- och fritidsnämnden och stadsbyggnadsnämnden
ta fram beslutsunderlag för ett teater-/kulturhus samt att
fortlöpande rapportera uppdraget till kommunstyrelsen.
Kultur- och fritidsnämnden ges uppdraget att ansvara för att
ta fram underlag för verksamhetsutveckling, samordningsformer och eventuell organisationsöversyn för ett teater/kulturhus och Kulturmagasinet, samt att fortlöpande
rapportera uppdraget till kommunstyrelsen.
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Kommunstyrelsen bemyndigas att fatta besluta om finansieringen av
utredningsfasen för båda projekten.
Kommunstyrelsekontoret föreslår därtill att kommunstyrelsen beslutar
att angivna uppdrag redovisas fortlöpande till kommunstyrelsens
finansutskott.
Bakgrund
Den 26 februari 2007, § 78, beslutade kommunfullmäktige att fördjupa
utredningsuppdraget och belysa tre alternativa placeringar av arenorna.
Det fördjupande utredningsuppdraget skulle belysa verksamhets- och
medborgarnyttan för programgruppens förslag kring hamnarena
respektive evenemangsstråk, d.v.s:
- alt. 1 – Allt samlat i hamnen
- alt. 2 – Idrottsarenan i hamnen, teatern vid Kulturmagasinet
- alt. 3 – Idrottsarenan vid Sporthallen, teatern vid Kulturmagasinet.
En delrapport lämnades i maj och kommunfullmäktige beslutade den
18 juni 2007 att förorda en fortsatt utredning av teater vid Kulturmagasinet och en idrotts- och musikarena vid Sundsvalls sporthall.
Denna rapport behandlar alternativ 3, teater vid Kulturmagasinet och en
idrotts- och musikarena vid Sundsvalls sporthall.
Rapporten redovisar uppdragen från kommunfullmäktige
• att beskriva de ekonomiska konsekvenserna och belysa möjliga
intäkter och besparingar, samt beskriva möjligheterna till samnyttjande och samägande med andra aktörer,

Ordförandens sign

Justerandes sign

•

att utreda och föreslå framtida finansierings-, ägande-, och
driftsform,

•

att påbörja de undersökningar som krävs inför detaljplanearbete,
och särskilt belysa behoven och parkerings- och trafiklösningar,

•

att redovisa möjliga lösningar för nuvarande idrotts- och teaterlokaler.
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Överläggning
Lars Hillerström (mp) frågar, med anledning av sista stycket på sidan
16 i slutrapporten, hur Navet kommer att nyttjas för busstrafik i
framtiden.
Ordföranden berättar att man tidigare fått information om att en
tillfällig lösning, i form av enklare hållplats för regionala bussar, måste
finnas vid Navet i väntan på ett eventuellt nytt resecentrum.
Ordföranden håller dock med om att formuleringen kan tolkas felaktigt,
och utskottet uppdrar åt kommunstyrelsekontoret att förtydliga
skrivelsen innan den behandlas i kommunstyrelsen.
Lars Hillerström (mp) frågar också, med anledning av stycke 5.5 i
slutrapporten, om det finns risker med samverkan med privata aktörer.
Om kommunen samverkar med ett företag som går i konkurs – vad
händer då?
Reinhold Hellgren (c) påpekar att man får utgå från att sådana frågor
regleras i eventuella kommande avtal om samverkan.
Stadsjuristen instämmer, och tillägger att det är viktigt att vara
noggrann när eventuella samverkansavtal formuleras.
Magnus Sjödin (m) framhåller att det är viktigt att tydliggöra att
eventuella samarbetsavtal ska syfta till att minska kommunens
kostnader för projektet. I övrigt hänvisar han till kommande fortsatt
diskussion i kommunstyrelsen.
Ordföranden konstaterar att utskottet med intresse tagit del av
materialet, och ser fram emot den fortsatta diskussionen i
kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-09-25
• Arenor för idrott och kultur – förslag till nya mötesplatser (slutrapport oktober 2007 från tjänstemannagruppen)
––––
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Dnr 436/04 105

§ 205 Bolag för scenkonst i Västernorrland
Beslut
Finansutskottet hänskjuter ärendet till sitt nästa sammanträde, den 23
oktober 2007, eftersom ärendet ännu inte behandlats av Landstinget
Västernorrland.
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Dnr 418/07 060

§ 206 Ansökan om medfinansiering till Mål 2projektet InnovationsAlliansen
Beslut
Finansutskottet beslutar
att

bevilja 900 tkr per år under perioden 2008-2010 till Almi Företagspartner Jämtland som medfinansiering i mål 2-projektet
Innovationsalliansen;

att

det finansieras inom ramen för beslutat anslag till Åkroken
Science Park; och

att

medel tas från anslaget för näringslivsverksamhet samt marknadsföring och turism.

Bakgrund
Åkroken Science Park AB har tillsammans med Business Incubator
Jämtland, Almi Företagspartner i Jämtland och Västernorrland arbetat
fram en mål 2-ansökan, kallad InnovationsAlliansen, gällande Innovationsarbetet i de båda länen.
Syftet med mål 2-projektet InnovationsAlliansen är att erbjuda personer, företag, studenter och forskare innovationsrådgivning och kompetenstillförsel i samband med utveckling av nya och befintliga produkter
och tjänster. Det övergripande målet är att utveckla och förbättra innovationsarbetet, incubatorverksamheten samt rådgivningen kring dessa
frågor.
Kommunstyrelsekontoret föreslår finansutskottet besluta att bevilja 900
tkr per år under perioden 2008-2010 till Almi Företagspartner Jämtland
som medfinansiering till mål 2-projektet. Medel föreslås tas från redan
beslutad ram för Åkroken Science Park.
Överläggning
Reinhold Hellgren (c) frågar om, och i så fall hur, stöd till
entreprenörer ingår i projektet samt hur sådant stöd i övrigt ges av
Åkroken Science Park.
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Vice vd för Åkroken Science Park berättar att stöd till entreprenörer
framför allt sker genom inkubatorverksamheten, som kommer att
utvecklas mycket i och med projektet InnovationsAlliansen.
Även fjolårets idétävling, som blev en stor succé, är inbakad i planerna.
Råd och stöd på rätt sätt och vid rätt tidpunkt är viktigt, och man
arbetar med att vidareutveckla detta.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-09-19
• Ansökan från Åkroken Science Park AB om medfinansiering av
Mål 2-projektet InnovationsAlliansen, daterad 2007-09-19
––––
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Dnr 420/07 105

§ 207 Diskussion om revidering av internationaliseringsprogrammet
Beslut
Finansutskottet beslutar
att

uppdra åt kommunstyrelsekontoret att fortsätta arbetet med de
frågor som togs upp under överläggningen, och

att

återkomma med fortsatt diskussion vid ett senare tillfälle

Bakgrund
I Sundsvalls kommuns Mål- och resursplan (MRP) för 2008-2010 finns
processmål som anger att Sundsvall ska vara sedd, hörd och aktiv aktör
i världen. Kommunstyrelsekontoret har fått i uppdrag att se över det
internationaliseringsprogram som Sundsvalls kommuns fullmäktige
antog i 2001-01-29.
Enligt programmet ska det internationella arbetet utföras som en del av
den ordinarie verksamheten, genom bland annat medverkan i
internationella projekt, konferenser, studiebesök och liknande.
En av aktiviteterna har varit att genomföra en vänortsutredning vilket
skedde hösten 2001. Beslut om vänortsverksamhetens inriktning togs i
kommunfullmäktige 2002-02-25.
Internationaliseringsprogrammet har sedan 2001 följts upp vartannat år
av kommunstyrelsekontoret och redovisats till kommunstyrelsen.
Överläggning
Internationella sekreteraren redogör för uppdraget att revidera
internationaliseringsprogrammet. För att kunna lägga fram ett reviderat
program, behöver ställningstaganden göras kring hur
internationaliseringsarbetet ska fokuseras och drivas vidare.
Ordföranden konstaterar att internationalisering är en viktig och
mångfacetterad fråga, som bör diskuteras i en mycket större grupp än
finansutskottet. Bland annat behöver partigrupperna i fullmäktige
behandla frågan. Ordföranden framhåller därför att dagens diskussion
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ska ses som starten på en längre process, där målet är att lägga fast
inriktning och fokusering för det fortsatta internationaliseringsarbetet.
Magnus Sjödin (m) instämmer, och menar att det är positivt att det
finns en enighet över blockgränserna kring att
internationaliseringsarbetet bör utvecklas. Han efterlyser också en
komplettering av underlaget avseende arbetet med vänorter: finns
någon utvärdering av vad arbetet lett till? Det är viktigt att ha ett uttalat
syfte med vänortsarbetet, där nyttan för medborgarna står i fokus.
Internationella sekreteraren berättar att de aktiviteter som skett inom
ramen för vänortsutbytet finns nedtecknade, och att en sammanställning
av dessa kan tillställas finansutskottets ledamöter. Utskottet enas om att
så ska ske.
Internationella sekreteraren berättar vidare att det finns särskilda avtal
om utbyte med Sundsvalls vänorter. Samarbetet är av olika omfattning,
och kan anpassas utifrån vilket syfte man har och vilka resurser man
vill avsätta.
Lars Persson (fp) framhåller vikten av att vara aktiv i vänortsarbetet
och hämta hem intryck från omvärlden, som är till nytta för
kommunens verksamheter. Även utbildning och aktiviteter för
förtroendevalda är viktigt.
Reinhold Hellgren (c) frågar hur det gått med det tidigare projektet om
företagssamarbete med Swansea i Wales.
Internationella sekreteraren svarar att Sundsvalls kommun inte längre
är aktiva i projektet, men att vissa företag fortfarande har kvar de
kontakter som upparbetats. En sammanställning över dessa kontakter
kan göras och tillställas utskottets ledamöter.
Utskottet enas om att så ska ske.
Kommundirektören ger exempel på aktiviteter inom vänortsutbytet med
Björneborg, som gett konkreta effekter för kommunens verksamhet. Nu
i september besökte några nyckelpersoner från Sundsvall sina kollegor i
Björneborg. Tillsammans kunde man identifiera 6-7 olika områden där
man kunde påbörja erfarenhetsutbyte som är till nytta för
verksamheterna.
Utvecklingschefen förtydligar frågan i sammanställningens avslutande
punkt 4, sidan 5, som handlar om hur det internationella arbetet ska
styras och följas upp. Han påpekar att det kan finnas anledning att
diskutera om kommunen alls ska ha ett separat
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internationaliseringsprogram, eller om frågorna ska arbetas in i måloch resursplanen.
Lars Persson (fp) frågar hur kommunen samarbetar med och nyttjar
Mid Sweden Office i Bryssel.
Internationella sekreteraren svarar att man via Europaforum, som drivs
av Mid Sweden Office, får information om vad som är viktigt för vår
region. Det finns dock stor utvecklingspotential vad gäller att knyta
kontakter och ”lobba” på europanivå.
Ordföranden påpekar att många andra kommuner bedriver ett aktivt
arbete på europanivå, i syfte att skapa nätverk och samarbetsformer.
Sundsvalls kommun behöver lära mer om hur sådant arbete kan
bedrivas.
Magnus Sjödin (m) påpekar att det är viktigt att ta nästa steg i arbetet,
att gå från att ”hälsa på” i Bryssel till att påverka och medverka.
Kommundirektören menar att särskilt politiker aktivt bör ägna sig åt
sådan påverkan och information, med fokus på utvalda frågor som man
identifierat som viktiga.
Lars Persson (fp) föreslår att Sundsvalls kommun ska bjuda in till ett
arbetsseminarium, i syfte att lära mera om hur ett aktivt arbete på
europanivå kan utvecklas. Förslagsvis kunde sakkunniga från Sveriges
kommuner och Landsting (SKL) inbjudas, liksom representanter från
kommuner med erfarenhet av sådant arbete.
Utskottet enas om att ge kommunstyrelsekontoret i uppdrag att
undersöka hur ett arbetsseminarium skulle kunna genomföras.
Magnus Sjödin (m) påminner om att Sverige kommer att vara
ordförandeland i EU under halva 2009. Det vore intressant att
undersöka om något av EU:s toppmöten under denna period kunde vara
möjligt att förlägga till Sundsvall.
Utskottet enas om att ge kommunstyrelsekontoret i uppdrag att
undersöka hur planeringen inför Sveriges ordförandeskap, inklusive
planerade toppmöten, ser ut.
Ordföranden summerar diskussionen, som varit en bra start, och
konstaterar att ett flertal uppdrag givits till kommunstyrelsekontoret:
- Komplettering av underlag: vänortsaktiviteter
- Komplettering av underlag: företagskontakter med Swansea
- Kontakter och planering i syfte att föreslå ett arbetsseminarium
om framtida aktivt arbete på europanivå
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Informationssökning om planeringen inför Sveriges
ordförandeskap i EU 2009.

Utskottet enas om att återkomma i ärendet, när uppdragen ovan
genomförts och diskussioner i partigrupperna ägt rum.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets PM 2007-09-21
• Internationaliseringsprogram för Sundsvalls kommun
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-04-14
• Kommunfullmäktiges protokoll 2002-02-25, § 557 om Sundsvalls
kommuns vänortsverksamhet
––––
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Dnr 206/05 046

§ 208 Uppdatering av placeringspolicy Sundsvalls
kommuns donationsmedelsförvaltning
Beslut
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att

anta förändringar i placeringspolicy för Sundsvalls kommuns
donationsmedelsförvaltning enligt föreliggande förslag;

att

ändringarna i placeringspolicy Sundsvalls kommuns donationsmedelsförvaltning gäller fr.o.m. den 22 oktober 2007, och

att

”Placeringspolicy Sundsvalls kommuns Donationsmedelsförvaltning” antagna av kommunstyrelsen 2005-05-16, § 89, upphör att gälla när kommunstyrelsen fattat beslut om uppdaterad
placeringspolicy.

Bakgrund
Kommunstyrelsekontoret har arbetat fram ett förslag på förändringar i
befintlig placeringspolicy för Sundsvalls kommuns donationsmedelsförvaltning. Placeringspolicyn går i stort ut på att beskriva de riktlinjer
som gäller vid förvaltningen av donationsmedlen.
I stora drag har placeringspolicyn genomgått en uppdatering med utgångspunkt från rådande marknadsläge. Policyn har anpassats till att
vara mer flexibel och kunna möta olika räntemarknader. Detta med
syftet att skapa en så god värdetillväxt som möjligt.
De största förändringarna är att uppdelningen av svenska räntor mellan
reala och nominella obligationer har tagits bort. Normalportföljens
genomsnittliga duration har minskats till 2 år +/-2 år, vilket även återspeglas i jämförelseindex. Ränteportföljens andel har minskats med 10
% till förmån för ”alternativa investeringar” (bl.a. hedgefonder). Riskmått och jämförelseindex för hedgefonder införs i befintlig policy.
Även tidigare har hedgefonder varit ett tillåtet tillgångsslag enligt
placeringspolicyn, men inget allokeringsintervall har funnits angivet.
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Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-09-07
• Placeringspolicy för Sundsvalls kommuns donationsmedelsförvaltning, daterad 2007-09-XX
––––
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Dnr 138/07 041

§ 209 Tilläggsanslag/utökad budgetram 2007 för
Sundsvalls kommuns revisorer
Beslut
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
ett tilläggsanslag på 120 000 kronor ska beviljas till Sundsvalls
kommuns revisorer och att finansiering sker genom att dessa
medel får belasta kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda
behov i 2007 års budget.

att

Bakgrund
Kommunens revisorer yrkar på ett tilläggsanslag till sin budget för år
2007 på 120 000 kronor. Den nyvalda revisionen startade sitt arbete i
januari 2007 och samtidigt har 2006 års revisionsgrupp fortsatt sitt
arbete fram till att revisionsberättelsen har avgivits i april 2007. Detta
har lett till att revisionen under 4 månader haft dubbla sammanträden
och därmed dubbla kostnader.
Beslutsunderlag
• Presidiekonferensens protokoll 2007-09-06, § 247
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-06-13
• Kommunrevisionens skrivelse 2007-04-16
––––
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Dnr 421/07 005

§ 210 Införande av kommungemensamt ärendeoch dokumenthanteringssystem
Beslut
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att

kommunstyrelsekontoret ges i uppdrag att leda ett införandeprojekt av nya kommungemensamma rutiner för digitalisering
av ärende- och dokumenthantering på samtliga förvaltningar och
i de kommunägda bolag som så önskar;

att

kommunstyrelsen finansierar projektet med 4,5 mkr genom att
ianspråkta 3,0 mkr ur utvecklingsfonden under tre år samt avsätta en befintlig heltidstjänst under två år, motsvarar 1,5 mkr;
och

att

övriga kostnader för IT-systemet, konsultkostnader, projektledning och det interna arbetet finansieras genom internfakturering
till förvaltningarna baserat på den nytta varje förvaltning bedöms ha av systemets olika delar. Totalt 3,5 mkr.

Bakgrund
Sedan många år har kommunen förvaltningsgemensamt ekonomisystem samt personalsystem. Nästa steg i den utvecklingen är att införa
ett kommungemensamt dokument- och ärendehanteringssystem. Syftet
är att förenkla, effektivisera och höja kvaliteten på ärende- och dokumenthantering för kommunens samtliga förvaltningar och därigenom
förbättra servicen till våra brukare/medborgare.
Nyttan av ett nytt IT-system uppstår genom att medborgaren lättare kan
följa ett ärendes gång, och även utföra vissa moment som anställda gör
idag. Dessutom förenklas handläggningen av ärenden, nämndsadministration och arkiveringen kvalitetssäkras för åtkomst i framtiden.
Ett nytt ärende- och dokumenthanteringssystem har många beröringspunkter med andra system, t.ex. pågående utveckling av GIS (Geografiskt informationssystem), söka bygglov på nätet och nytt IT-stöd i utbildningsprocessen. Det ger också förutsättningar för bättre tillgång till
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handlingar via hemsidan och är en central pusselbit för att andra utvecklingsprojekt ska kunna nyttjas fullt ut.
Det system som finns idag är inte möjligt att utveckla. Dessutom är
säkerheten och effektiviteten i vår dokumenthantering undermålig. Om
ingen satsning görs på ett kommungemensamt system måste varje förvaltning investera och utveckla egna system, vilket på längre sikt
minskar möjligheterna till kommunövergripande utveckling.
Projektbudget är beräknad till 8 miljoner kronor. Kommunstyrelsekontoret föreslås samordna och driva projektet. Förvaltningarna och
deltagande bolag internfaktureras för internarbete i projektet baserat på
bedömd nytta, beräknat till 8 miljoner. Finansiering föreslås på följande
sätt:
• Kommunstyrelsen finansierar 4,5 mkr genom att ianspråkta 3,0 mkr
utvecklingsfonden, fördelat på tre år samt avsätta en befintlig heltidstjänst under två år, motsvarar 1,5 mkr.
• Övriga kostnader för IT-systemet, konsultkostnader, projektledning
och det interna arbetet finansieras genom internfakturering till förvaltningarna baserat på den nytta varje förvaltning bedöms ha av
systemets olika delar. Totalt 3,5 mkr.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-09-26
––––
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Dnr 297/07 030

§ 211 Svar på motion (sd) om hopslagning av valkretsarna
Beslut
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
att

avslå motionen.

Bakgrund
Sverigedemokraterna har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit
en hopslagning av valkretsar för att på så sätt skapa ett så rättvist och
demokratiskt valresultat som möjligt.
Motionen har remitterats till demokratiberedningen för yttrande.
Enligt 6 § vallagen skall vid val till kommunfullmäktige en kommun
delas in i två eller flera valkretsar om kommunen har fler än 24 000
invånare med rösträtt eller om det för kommunen skall utses minst 51
fullmäktige. Indelningen beslutas av kommunfullmäktige och fastställs
av länsstyrelsen.
Vid val räknas rösterna och fördelas mandaten separat i varje valkrets.
Sundsvall har sedan kommunsammanläggningen 1974 varit indelad i 4
valkretsar. Under 2004 tillsatte kommunfullmäktige en arbetsgrupp
med uppgift bl.a. att se över kommunens indelning i valdistrikt och
valkretsar.
Arbetsgruppen föreslog efter sin utredning att antalet valkretsar skulle
minskas från 4 till 3, vilket senare också blev kommunfullmäktiges
beslut. Minskningen påverkar gränserna för indelning av landstingsvalkretsar varför länsstyrelsen remitterat kommunfullmäktiges beslut
till landstinget. Yttrandet väntas inkomma under hösten och beslutet
träda i kraft fr.o.m. 2010 års kommunval.
I motionen anges, som skäl att ytterligare minska antalet valkretsar att
detta skulle leda till att fördelningen av mandat bättre skulle spegla den
proportionella fördelningen av röster mellan partierna.
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En minskning från 3 valkretsar till det minsta tillåtna antalet 2, ger inte
automatiskt ett sådant resultat. Generellt kan få valkretsar öka små
partiers möjlighet att få sitt första mandat medan det kan bli svårare att
få ytterligare mandat. Det finns också andra faktorer som påverkar fördelningen av mandat. En sådan är hur de olika valdistrikten sammanslås till valkretsar. Beroende på befolkningsstrukturen i de olika
kommundelarna kan fördelningen av röster mellan partierna variera
starkt mellan de olika valdistrikten. Gränsdragningen mellan valkretsarna kan därför ha stor betydelse för utfallet i mandat för de olika
partierna i kommunen.
Ett annat skäl som talar emot en indelning i för få valkretsar är att det
kan försvåra för partierna att säkra representation i kommunfullmäktige
från olika delar av kommunen.
Sammantaget kan de olika effekterna innebära att stora partier kan ha
fördel av en indelning i flera valkretsar medan små partier kan ha fördel
av en indelning i så få som möjligt. Demokratiberedningen anser att
den sammanvägning av olika för- och nackdelar som gjordes under
2005 och som ledde till beslut om en minskning till 3 valkretsar var
välmotiverad och anser inte det finns några nya skäl som motiverar en
ytterligare minskning.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-09-20
• Demokratiberedningens skrivelse 2007-08-23
• Motion från Sverigedemokraterna (sd) 2007-06-18
––––
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Dnr 298/07 030

§ 212 Svar på motion (sd) om minskat antal ledamöter i fullmäktige
Beslut
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
att

avslå motionen.

Bakgrund
Sverigedemokraterna har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit
att antalet ledamöter i kommunfullmäktige minskas till förslagsvis 51.
Som skäl för ändringen anges att det skulle innebära ”en ekonomisk
besparing samtidigt som vi får en bättre procentuell mandatfördelning
som dessutom speglar valresultatet mer korrekt”.
Motionen har remitterats till demokratiberedningen för yttrande.
Enligt kommunallagen skall antalet ledamöter i kommunfullmäktige
bestämmas till ett udda tal och vara minst 61 i kommuner med mer än
36 000 röstberättigade. För ledamöterna skall det finnas ersättare.
Antalet ersättare skall utgöra en viss andel, högst hälften, av det antal
platser varje parti får i fullmäktige.
Under 2005 gjordes en översyn av fullmäktiges storlek av en av fullmäktige tillsatt arbetsgrupp, Demokratigruppen. I gruppens rapport
konstaterades att antalet ledamöter i Sundsvall är relativt högt i jämförelse med andra kommuner i samma storleksordning.
Efter sammanvägning av för- och nackdelar med en förändring föreslog
demokratigruppen att fullmäktiges storlek inte skulle förändras jämfört
med tidigare d.v.s. även fortsättningsvis bestå av 81 ledamöter. Demokratigruppen föreslog också att fullmäktiges arbetssätt skulle utvecklas
så att fler ledamöter skulle engageras i andra former av fullmäktigearbete än att enbart delta i fullmäktigesammanträdena. Demokratigruppen räknade med att detta dels kommer att utveckla demokratin
dels göra uppdraget mer stimulerande för ledamöterna.
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Kommunfullmäktige beslutade 2005-09-26 § 489 i enlighet med demokratigruppens förslag att kommunfullmäktige skall ha 81 ledamöter.
Fullmäktige har också senare tillsatt en demokratiberedning bl.a. med
uppgift att se över hur fullmäktige kan arbeta med beredningar i olika
typer av frågor.
Demokratiberedningens synpunkter och förslag
Demokratiberedningen anser att inget ytterligare har tillkommit som
påverkar bedömningen från 2005. Om målsättningen är att uppnå en
fördelning av mandaten i fullmäktige som bättre speglar valresultatet är
en minskning av antalet ledamöter inte heller någon bra lösning. Statistiskt sett kan avvikelsen i procent mellan antalet röster ett parti får och
utfallet i antalet ledamöter i fullmäktige i stället öka ju färre platser det
finns att fördela. Demokratiberedningen föreslår mot denna bakgrund
att antalet ledamöter i fullmäktige inte förändras.
Överläggning
Magnus Sjödin (m) framhåller att det tydligare borde framgå i
beslutsunderlaget, att det antal ledamöter som föreslås i motionen
strider mot kommunallagen. Utskottet enas om att detta ska förtydligas
i underlaget, innan motionen behandlas i kommunstyrelsen.
Protokollsanteckningar
Moderaterna lämnar genom oppositionsråd Magnus Sjödin följande
protokollsanteckning:
Då yrkandet i motionen inte är förenligt med kommunallagen kan vi
moderater inte stödja förslaget men vi vill ändå markera att vi är
positiva till att minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-09-20
• Demokratiberedningens skrivelse 2007-08-23
• Motion från Sverigedemokraterna (sd)
––––
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Dnr 7/07 006

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

att

Kännedomsärenden
SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING
• Cirkulär 07:42 Förenklad hantering av medborgarförslag
• Cirkulär 07:43 Preliminär LSS-utjämning år 2008 – prognos 2
• Inbjudan till konferensen ”Handla rätt!” om etisk konsumtion och
offentlig upphandling den 18 oktober 2007 i Stockholm
Svensk KOMMUNRATING
• Nyhetsbrev 2007-09-18 om Vad gör bankerna med sina ”lyxfällokommuner”?
MOVIUM
• Inbjudan till seminarium ”Utveckla stadsrummet” (Handlar om
stadens offentliga rum och utemiljö – en viktig arena för det offentliga livet.) Aktuella tankar om stadsrummets utveckling i Stockholm, Köpenhamn och Oslo. Datum och plats: 3 oktober i Alnarp
SVENSKA KOMMUN FÖRSÄKRINGS AB
• Protokoll från ordinarie bolagsstämma den 31 maj 2007 (Ks dnr
237/07 107)
SPIRAN KOMPETENSUTVECKLING
• Inbjudan till kursen ”Politik, juridik och etik i samspel – Hur förenas politisk vilja, juridiska krav och etisk hänsyn i kommuner och
landsting?” den 17 oktober 2007 i Örebro
––––
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Dnr 428/07 105

§ 214 Information om ansvarsfördelning inom
kommunstyrelsekontoret
Beslut
Finansutskottet beslutar
notera informationen

att

Bakgrund
Kommundirektören och stadsjuristen presenterar ett förslag till tillfällig
ansvarsfördelning inom kommunstyrelsekontoret, med anledning av att
båda befattningarna inom kort kan komma att vara vakanta.
Om formella beslut i frågan behövs kommer utskottet att fatta dessa
senare.
Beslutsunderlag
• Muntlig information från kommundirektören samt stadsjuristen.

––––
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Dnr 429/07 105

§ 215 Information om ett kommande möte om
infrastruktursatsningar
Beslut
Finansutskottet beslutar
notera informationen

att

Bakgrund
Ordföranden berättar att hon, tillsammans med landshövdingen i
Västernorrlands län samt representant för Örnsköldsviks kommun,
senare i veckan besöker Näringsdepartementet för en diskussion om
kommande infrastruktursatsningar.
Beslutsunderlag
• Muntlig information från ordföranden.

––––
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Dnr 189/07 100

§ 216 Fråga om remissyttrande avseende
rapporten ”Förbättrad samordning av
rättsväsendets möjligheter i Norrland”
Bakgrund
Magnus Sjödin (m) frågar om dagsläget när det gäller rapporten
”Förbättrad samordning av rättsväsendets möjligheter i Norrland”, om
vilken finansutskottet yttrat sig den 19 juni 2007 (§ 180).
Utskottet diskuterar ärendet och uppdrar åt stadsjuristen att återkomma
med ytterligare information vid nästa sammanträde.

––––
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