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s Martin Johansson 
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Övriga Peter Gavelin kommundir 
Lars Dysholm ekonomidir 
Åke Svensson stadsjurist 
Ted Lindqvist konsult seminarium 
Roger Bernow konsult seminarium 
Kjell Svensson upphandlingschef § 107- 111 
Christer Tarberg enhetschef § 125 
Gösta Sjöström sekreterare 
 
Protokollet omfattar §§ 106 - 125 
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Sekreterare 
 
 
 
Ewa Back 
Ordförande 
 
 
 
Hans Brynielsson 
Justerare 
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Seminarium den 11 mars 2003 kl 09.00--12.00 

Fortsatt utredning om fastighetsstrategi för 
Sundsvalls kommun 
 
Bakgrund 
Finansutskottet godkände den 4 februari 2003 en PM som beskriver steg 
två i den pågående fastighetsutredningen. En del i den fortsatta utred-
ningen gäller mål och styrning. Denna process genomförs under ledning 
av finansutskottet och med stöd av konsult. 
 
Detta fortsatta arbete – steg två - inleds med dagens seminarium och fort-
sätter sedan med särskilda möten med finansutskottet den 25 mars och 8 
april 2003. 
 
Dagordning: 
�� Inledning 
�� Redovisning av principiella målområden 
�� Inspel om mål kopplat till faktiska förutsättningar 
�� Redovisning av prioriterade mål 
�� Analys och diskussion om eventuella målkonflikter och implikationer 

av prioriterade mål 
�� Slutsatser av dagens diskussion 
�� Dokumentation av seminariet 
 
Underlag som utsänts till ledamöterna: 
�� Områden för formulering av olika ägarmål rörande kommunens fastig-

hetsorganisationer – konsultens underlag inför seminariet 
�� Finansutskottets godkännande 2003-02-04 av PM som beskriver steg 

två i fastighetsutredningen 
�� Konsultens förslag till fastighetsstrategi för Sundsvalls kommun  

2003-01-03 (slutrapport gällande steg ett). 
�� Fastighetskontorets synpunkter 2003-03-04 
�� Stadsbyggnadskontorets synpunkter 2003-02-24 
�� Parkeras PM 2003-03-17 och revisionsbolagets utlåtande om skatte-

konsekvenser vid försäljning av parkeringsanläggningar som finan-
sierats med friköpsmedel m.m. 

�� StuBos synpunkter 2003-02-27 
�� Studentkårens synpunkter 2003-02-28 
�� Mitthems synpunkter 2003-02-24 på förvandling av StuBo till dotter-

bolag 
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�� Socialnämndens komplettering 2002-12-18 av uppgifter om BOS-
gruppens verksamhet 

 
Anteckningar 
Vid dagens seminarium följs ovanstående dagordning. 
 
Konsulten noterar de synpunkter som framförs under seminariet och ska 
med stöd av dessa göra en skriftlig sammanfattning och förslag till mål-
formuleringar. 
 
Konsulten gör bearbetningen under v 11 så att arbetsmaterialet kan vara 
ledamöterna tillhanda för inläsning före sammanträdet den 25 mars. 
 
- - - - 
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§ 106 

Justering 
 
Att jämte ordföranden Ewa Back justera protokollet utses Hans Bryniels-
son. 
 
- - - - 
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§ 107 

Muntlig information 
 
Information 
Vid finansutskottets sammanträde den 11 mars 2003 lämnar stadsjuristen 
rapport från huvudförhandlingen den 4 mars i Sundsvalls Tingsrätt i an-
ledning bedrägeri inom kulturnämndens förvaltning. 
 
Dom meddelas den 18 mars. 
 
Noteras 
Dagens rapport föranleder inget beslut. 
 
- - - - 
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§ 108 Dnr 104/03  058 

Ramavtal – Kommunens försäkringsskydd 
Bakgrund 
Sundsvalls kommuns nuvarande försäkringsavtal upphör vid halvårs-
skiftet. Sundsvalls kommun och Gävle kommun har bildat ett gemen-
samt captive, Svenska Kommun Försäkrings AB, för att trygga försäk-
ringsskyddet långsiktigt. 
 
Som framgår av bolagsordningen är bolagets syfte att erbjuda ägarna ett 
välanpassat försäkringsskydd. Bolaget skall tillföra de försäkrade ökad 
kompetens inom försäkringsområdet och vara en resurs inom försäk-
ringsfrågor. Bolaget har till föremål att, inom Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet, med begränsning till ägarnas egna risker och egna 
anställda meddela försäkring för kommunernas egna verksamheter. 
 
Beslutsunderlag 
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-03-05 
 
Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att uppdra åt kommundirektören att teckna avtal med 
 
Svenska Kommun Försäkrings AB 
 
för perioden 2003-07-01--2004-12-31 med förlängningsklausul på ett 
(1) år. 
 
- - - - 
Ewa Back (s) och Habib Effati (v) deltar inte i handläggningen av detta 
ärende. 
- - - - 
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§ 109 Dnr 37/03  455 

Utbyggnad och modernisering av befintligt av-
fallsbaserat kraftvärmeverk i Korsta 
 
Bakgrund 
Sundsvall Energi AB (”SEAB”), som ingår i Sundsvalls kommuns bolags-
koncern som dotterbolag till Stadsbacken AB, svarar för produktion, för-
säljning och distribution av fjärrvärme i Sundsvall. SEAB är i sin tur 
moderbolag i en underkoncern i vilken REKO Sundsvall AB och Korsta-
verkets Förvaltning AB (”KFAB”) ingår. REKO sorterar och behandlar 
avfall från hushåll och industrier och äger deponianläggningen vid Blå-
berget. KFAB äger och förvaltar kraftvärmeverket i Korsta (”Korsta-
verket”). 
 
Kommunfullmäktiges direktiv till Sundsvall Energi AB (SEAB) 
För att ge kommunens bolagsstyrelser vägledning om vad som skall upp-
nås när de beslutar i sina verksamheter, anger kommufullmäktige årligen, 
då den kommunala budgeten behandlas, övergripande och verksamhets-
specifika inriktningsmål. I direktiven som lämnades 1998 angavs, som in-
riktningsmål för fjärrvärmeverksamheten, konvertering av kraftvärme-
verket till biobränsle och utvidgning av näten för att möjliggöra ökad 
villaanslutning. I planerna för 2000 och 2001 angavs målet vara fortsatta 
utredningar för en biobränslesatsning i Korsta samt att ta erforderliga ini-
tiativ, om utvecklingen av energiskatter och energipriser motiverade det. I 
planen 2003 efterlystes förslag till åtgärder för att minska oljeberoendet 
inom fjärrvärmeverksamheten och sänka kostnaderna. 
 
I den avfallsplan som kommunfullmäktige antog den 28 maj 2001 lämna-
des följande prioritetsordning vid avfallsbehandling: 
 
1. Återbruk 
2. Materialåtervinning 
3. Egergiåtervinning 
4. Deponering 
 
Vidare angavs att ”det som inte kan återanvändas eller återvinnas skall gå 
till energiåtervinning i Korstaverket”. 
 
Inom SEAB har olika alternativ att ersätta olja som bränsle i fjärrvärme-
systemet studerats. Ett omfattande utredningsarbete har lagts ner på två 
olika alternativ av en biobränslepanna baserad på skogsavfall. 
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Projekten fick dock avbrytas eftersom det dels inte visade sig möjligt att få 
ekonomi på en sådan investering dels på grund av tekniska problem. 
 
SEAB har i stället valt att utveckla ett förslag till modernisering och ut-
byggnad av förbränningsanläggningen för avfall vid Korstaverket. För-
slaget går under namnet varm.nu. Förslaget bedöms ge god ekonomi sam-
tidigt som det löser kraven på övergång från deponering av avfall till andra 
behandlingsformer samt minskar den miljöpåverkan det nuvarande pro-
duktionssystemet för fjärrvärme ger. 
 
Med hänvisning till vad som anförs i skrivelse mars 2003 beslutar styrel-
sen för Stadsbacken 
 
�� att med hänsyn till de synpunkter Stadsbacken har att beakta, för sin 

del godkänna en utbyggnad av kraftvärmeverket i Korsta enligt projekt 
varm.nu; 
 

�� att hemställa att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige uttala 
att fullmäktige ej har något att erinra mot att SEAB/KFAB genomför 
projekt varm.nu avseende utökad avfallsförbränning vid Korstaverket i 
huvudsak överensstämmande med av SEAB/KFAB redovisade hand-
lingar; 

 
samt – vid ett positivt ställningstagande till föreslagen utbyggnad av 
Korstaverket – 
 
�� att uppmana kommunstyrelsen föreslå fullmäktige uttala att kommun-

styrelsen uppdrar till Stadsbacken AB att utreda förutsättningarna för 
ett breddat ägande av fjärrvärmeverksamheten och undersöka intresset 
hos företag att gå in som delägare i ett gemensamt bolag för sådan 
verksamhet. 

 
Beslutsunderlag 
* Skrivelse från Stadsbacken 2003-03-04 med tillhörande bilagor 
 
Överläggning 
Vid ärendets behandling i finansutskottet den 11 mars 2003 meddelar 
Hans Brynielsson (kd) att han inte är beredd att vid dagens sammanträde 
ta ställning i frågan. 
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Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att överlämna förslaget från styrelsen för Stadsbacken AB till kommun-
styrelsen. 
 
- - - - 
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§ 110 Dnr 89/03  041 

Kompletteringsbudget 2003 för kommunstyrel-
sekontoret 
 
Bakgrund 
I enlighet med anvisningar för kompletteringsbudget överlämnas följande 
förslag till 2003 års kompletteringsbudget för kommunstyrelsekontoret. 
 
Driftsresultat 2002 
I förhållande till driftverksamhetens årsbudget, nettoomslutning 73 823 
000 kronor, redovisas ett negativt resultat om 3,5 miljoner kronor för 
kommunstyrelsekontoret. Fördelningen av budgetavvikelser per verksam-
hetsområde redovisas i tabellen nedan. Tabellen visar också enheternas 
eget kapital i början av år 2002. 
 
Verksamhet Budgetavvikelse 
   tkr 
Eget kapital 2001-12-31   15 967 
 
Gemensam administration -    432 
Gemensamma personalåtgärder     542 
Säkerhetsenheten -      73 
Enheten för näringslivsutveckling       12 
Utredningsenheten inkl Medborgarkontor  1 715 
Kommunkansliet/Administrativ avd. -    178 
Juristenheten       11 
Kommunarkivet     215 
Sundsvalls Registreringscentral - 1 632 
Ekonomiavdelningen     851 
Personalavdelningen - 1 165 
Arbetsmarknadsenheten -    376 
IT-enheten - 1 017 
Samhällsplaneringsenheten     730 
Informationsenheten     186 
Kommunövergripande personalåtgärder - 2 877 
 
Summa budgetavvikelse - 3 488 
 
Eget kapital 2002-12-31   12 479 
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Överföring av driftsresultat 
Enligt gällande ekonomistyrningsregler skall hela avvikelsen mot 2002 års 
budget överföras till 2003. Ny kompletteringsbudget 2003 uppgår till 12 
479 000 kronor. Kommunstyrelsekontoret föreslår att fördelning av resul-
tatöverföring per avdelning och enhet delegeras till kommundirektören. 
 
Beslutsunderlag 
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-02-26 
 
Överläggning 
Vid ärendets behandling i finansutskottet den 11 mars 2003 lämnar kom-
mundirektören kommentarer till förslaget. 
 
Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att kommunstyrelsekontorets resultat 2002 överförs till 2003 års kom-
pletteringsbudget enligt kontorets förslag samt att fördelning per enhet och 
avdelning delegeras till kommundirektören. 
 
- - - - 
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§ 111 Dnr 619/02  007 

Revisionsrapport avseende granskning av 
upphandling av städtjänster 
 
Bakgrund 
Sundsvalls kommunrevisorer har december 2002 överlämnat rapport till 
kommunstyrelsen avseende granskning av upphandling av städtjänster. 
Revisorerna hemställer om kommunstyrelsens synpunkter avseende 
rapporten före den 17 mars 2003. 
 
Kommunstyrelsekontoret har i skrivelse den 5 februari 2003 lämnat 
yttrande och förslag till beslut. 
 
Beslutsunderlag 
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-02-05 
* Revisionsrapport från Sundsvalls kommun revisorer 2002-12-19 
 
Överläggning 
Vid ärendets behandling i finansutskottet den 11 mars 2003 lämnar upp-
handlingschefen kommentarer till förvaltningens förslag till svar på revi-
sionsrapporten. 
 
Under den efterföljande diskussionen finner ledamöterna lämpligt att av 
kommunstyrelsens svar ska tydligare framgå vad som är kommunens 
avsikt med skrivningen i förfrågningsunderlaget om att främja små och 
medelstora företag. 
 
Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att överlämna kommunstyrelsekontorets skrivelse efter visst förtydligande 
som svar till Sundsvalls kommuns revisorer. 
 
- - - - 
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§ 112 Dnr 620/02  007 

Revisionsrapport IT-säkerhet, Fas 2 
 
Bakgrund 
Sundsvalls kommuns revisorer har den 19 december 2002 överlämnat 
rubricerade rapport till kommunstyrelsen för synpunkter. 
 
Kommunstyrelsekontoret har i skrivelse februari 2003lämnat yttrande 
och förslag till beslut. 
 
Beslutsunderlag 
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-02-17 
* Revisionsrapport från Sundsvalls kommun revisorer 2002-12-19 
 
Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att som svar till Sundsvalls kommuns revisorer över rubricerade revisions-
rapport överlämna de synpunkter som framförs i IT-enhetens skrivelse den 
10 februari 2003 jämte komplettering den 14 februari 2003. 
 
- - - - 
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§ 113 Dnr 93/03  102 

Ombud till bolagsstämmor i dotterbolag till 
stadsbacken AB 
 
Bakgrund 
Stadsbackens styrelse har beslutat föreslå kommunstyrelsen utse följande 
ombud till bolagsstämmor under 2003 i dotterbolag till Stadsbacken AB. 
Ombuden skall företräda Stadsbackens aktier på stämmorna. 
 
Bolag Ombud 
Sundsvall Vatten AB Göran Ärleryd 
Sundsvall Energi AB Sten-Olof Öberg 
Mitthem AB Åsa Möller 
SKIFU Sten Olof Öberg 
Gärdehov Förvaltnings AB Claes Stockhaus 
Utveckling Sundsvall AB Göran Ärleryd 
Studentbostäder i Sundsvall AB Göran Ärleryd 
Gärde Förvaltnings AB Åsa Möller 
Sundsvallsmässan AB Thore Bergman 
 
Ersättare vid förfall för ombud 
Sten Olof Öberg, Göran Ärleryd 
 
Beslutsunderlag 
* Stadsbacken AB:s skrivelse 2003-03-04 
 
Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att utse ombud och ersättare vid bolagsstämmor under år 2003 i bolag in-
gående i Stadsbackenkoncernen enligt förslag från Stadsbackens styrelse; 
samt 
 
att till ombud år 2003 för kommunens aktier i StuBo utse Göran Ärleryd. 
 
- - - - 
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§ 114 Dnr 94/03  556 

Investering och lån till kajanläggning i Tuna-
dalshamnen 
 
Bakgrund 
Sundsvalls Hamn AB har i skrivelse december 2002 hemställt om att 
kommunen ska investera 90 miljoner kronor i utbyggnad av kaj i 
Tunadalshamnen. 
 
Utbyggnaden omfattar betongkaj om 200 m med två kajplatser för far-
tyg med max 10 m djupgående. Kajdäcket ska kunna bära 100 tons 
maxbelastade vikarmskranar. Kajen anläggs i strandområdet mellan 
Tunadalssågen och Tunadalshamnen. 
 
I hela projektet ingår att Sundsvalls Hamn AB själv investerar i två 
vikarmskranar för att möta det beräknade ökade godsflödet och att 
effektivisera hanteringen av gods. 
 
Sundsvalls kommun äger hamnanläggningarna. Enligt samarbets- och 
nyttjanderättsavtalet med Sundsvalls Hamn AB ska kommunen svara 
för investeringarna i hamnanläggningarna medan hamnbolaget svarar 
för övriga investeringar främst kranar och maskiner. Enligt nu gällande 
avtal betalar Sundsvalls Hamn AB arrende till kommunen för invester-
ingarna med 6,66 % i ränta och avskrivningar beroende på investering-
arnas tekniska livslängder. I avtalet ingår också att 40 % av överskottet 
i hamnanläggningarnas drift tillfaller kommunen.  
 
Kommunstyrelsekontoret har i skrivelse februari 2003 lämnat yttrande 
och förslag till beslut. 
 
Beslutsunderlag 
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-02-28 
* Sundsvalls Hamn AB:s skrivelse 2002-12-04 med bilagor 
 
Beslut 
Finansutskottet hemställer att kommunstyrelsen föreslår kommunfull-
mäktige besluta 
 
att anvisa 90 miljoner kronor till utbyggnad av Tunadalshamnen i en-
lighet med föreliggande förslag; 
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att anslaget finansieras genom upptagande av lån; samt 
 
att arrendet räknas som en annuitet med 50 års avskrivningstid och 
6,66 % i ränta. 
 
- - - - 
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§ 115 Dnr 81/03  105 

Plan för Sundsvalls kommuns arbete med vän-
orter och övriga internationella samarbetspart-
ners 2003--2004 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige tog den 25 februari 2002 beslut om att det operativa 
ansvaret för vänorterna skulle överföras från presidiekonferensen till 
kommunstyrelsen. I beslutet låg också de prioriteringar på internationella 
arbetspartners som skulle göras utifrån de strategier och syften som tagits i 
kommunens internationliseringsprogram. 
 
Den nya ansvarsfördelningen ska gälla från och med 1 januari 2003. Det 
operativa ansvaret betyder förutom planer för aktiviteter även beredning 
och beslut om fördelning av vänortsanslaget. 
 
Kommunstyrelsekontoret har därför i skrivelse februari 2003 redovisat 
förslag till plan för Sundsvalls kommuns arbete med vänorter och övriga 
internationella samarbetspartners 2003-2004. 
 
Kommunstyrelsekontoret betonar att angivna syften, strategier och aktivi-
teter i kommunens internationliseringsprogram även gäller för vänorts-
verksamheten. På så sätt samordnas och integreras vänortsverksamheten 
med och i kommunens övriga internationella arbete. 
 
Beslutsunderlag 
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-02-19 
 
Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att anta planen för Sundsvalls kommuns arbete med vänorter och övriga 
internationella samarbetspartners 2003—2004. 
 
- - - - 
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§ 116 Dnr 85/03  308 

Ansökan från OK Detaljist om tillstånd till 
kameraövervakning 
 
Bakgrund 
Länsstyrelsen har i remiss den 25 februari 2003 överlämnat rubricerade 
ansökan för yttrande. Ansökan avser tre fasta markerade kameror vid 
bensinpumparna hos OKQ8 City, Östra Långgatan 11 i Sundsvall. 
 
OK Detaljist AB anger som beskrivning och ändamål med övervak-
ningen följande: 
 

�� Övervakningskamerorna ska avskräcka från brott samt öka säker-
heten för personalen. 

 

�� Efter rån och våldssituationer ökas möjligheten till uppklarning av 
brott genom att bilderna lagras på digital bildlagringsenhet. 

 

�� Inspelning sker kontinuerligt i syfte att klara upp brott som stöld, 
skadegörelse, anläggande av brand o.s.v. Inspelat material kan 
också vara av avgörande för uppklarande av brott som rån och över-
fall. 

 
Upptagning av ljud kommer inte att ske, eftersom övervaknings-
kamerorna inte har någon ljudupptagning. Bilderna tas upp på video-
band, men kommer, såvitt kan förstås av ansökan, bara att kontrolleras 
när företaget misstänker brott. 
 
Yttrande från Svenska Transportarbetareförbundets skyddsombud (Avd 
29, Sundsvall) föreligger. 
 
Beslutsunderlag 
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-03-06 
* Länsstyrelsens remiss 2003-02-25 
* Ansökan från OK Detaljist 2003-01-30 
* Yttrande från Svenska Transportarbetareförbundet (Avd 29, Sundsvall) 
2003-02-05 
 
Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att hos länsstyrelsen tillstyrka ansökan. 
 
- - - - 
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§ 117 Dnr 2/03  163 

Ledningsplan för Sundsvalls kommun 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade den 30 september 2002, § 634, att anta 
en ledningsplan för Sundsvalls kommun - vid extraordinär händelse 
samt höjd beredskap. Beslutet innebar att ledningsplanen skulle träda i 
kraft den 1 januari 2003 och att en krisledningsnämnd skulle inrättas 
från samma tidpunkt. Kommunstyrelsen preciserade härefter, genom 
beslut den 14 oktober 2002, § 166, de åtgärder som borde vidtas med 
anledning av fullmäktiges beslut, däribland att upprätta förslag till reg-
lemente för den nya krisledningsnämnden. Genom beslut av kommun-
fullmäktige den 16 december 2002, § 21, antogs reglemente för krisled-
ningsnämnden samt utsågs kommunstyrelsens finansutskott till krisled-
ningsnämnd.  
 
Ledningsplanen 
Enligt den lag (2002:833) om extraordinära händelser i fredstid hos 
kommuner och landsting, som trädde i kraft den 1 januari 2003, ska 
kommuner ”för varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur de ska 
hantera extraordinära händelser”. Den av fullmäktige i september 
2002 antagna ledningsplanen bör följaktligen ånyo föras upp till kom-
munfullmäktige för ställningstagande. Planen består av målbeskrivning 
och avsnitt om ledning och åtgärder. Den baseras på kommunens egna 
erfarenheter av allvarliga händelser och den propositionstext (”Extra-
ordinära händelser i kommuner och landsting”, prop. 2001/2002:184) 
som låg till grund för och även överensstämmer med gällande lag. Ut-
över vissa justeringar av redaktionell art har varken säkerhetsenhetens 
eller administrativa avdelningen några förslag till ändringar i den led-
ningsplan som tidigare antagits. 
 
Beslutsunderlag 
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-03-03 med ledningsplan 
 
Beslut 
Finansutskottet hemställer att kommunstyrelsen föreslår kommunfull-
mäktige besluta 
 
att anta bilagt förslag till ledningsplan. 
 
- - - - 
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§ 118 Dnr 90/03  045 

Granlunda äldreboende – utredning och inred-
ning för tillbyggnad 
 
Bakgrund 
Fastighetsnämnden har den 26 februari 2003 hemställt om att få ianspråkta 
1,5 miljoner kronor av investeringsmedel för utredning, inredning och ut-
rustning av Granlunda äldreboende. Tillbyggnaden av Granlunda äldre-
boende ingick i investeringsbudgeten 2002 för förvaltningsfastigheter. Där 
förutsattes ett byggande i egen regi. 
 
Beslutsunderlag 
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-03-03 
* Fastighetsnämndens protokoll 2003-02-26, § 15 med fastighetskontorets 
skrivelse 2003-01-24 
 
Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att fastighetsnämnden får ianspråkta 1,5 miljoner kronor ur investerings-
budgeten för förvaltningsfastigheter för utredning, inredning och utrust-
ning av Granlunda äldreboende. 
 
- - - - 
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§ 119 Dnr 91/03  045 

Huli 3:10 – nybyggnad av gruppbostäder 
 
Bakgrund 
Fastighetsnämnden har den 26 februari 2003 hemställt om att få ianspråkta 
återstående 1 miljon kronor av anslaget på 55 miljoner kronor för att er-
sätta Alnö vårdhem och 3 miljoner kronor av investeringsmedel i 2003 års 
budget samt att internlån beviljas med 7 miljoner kronor för rubricerade 
projekt. Internlånet motiveras av att hyresintäkter kommer att erhållas från 
boende. 
 
Beslutsunderlag 
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-03-03 
* Fastighetsnämndens protokoll 2003-02-26 med fastighetskontorets 
skrivelse 2003-02-24 
 
Överläggning 
Vid ärendets behandling i finansutskottet den 11 mars 2003 yrkar Lars-
Erik Nyberg (s) att beslutet ska tas under förutsättning av socialnämndens 
godkännande av förslaget. Inlägg görs av Martin Johansson (s). 
 
Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att – under förutsättning av socialnämndens godkännande av projektet - 
fastighetsnämnden får ianspråkta återstående 1 miljon kronor av anslaget 
på 55 miljoner kronor för att ersätta Alnö vårdhem och 3 miljoner kronor 
ur investeringsbudgeten 2003 för förvaltningsfastigheter för nybyggnad av 
gruppbostäder i Huli; samt 
 
att bevilja fastighetsnämnden ett internlån på 7 miljoner kronor av 
anslaget för nybyggnad av gruppbostäder i Huli. 
 
- - - - 
 

 
Ordförandes sign Sekreterares sign Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 



 Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsens finansutskott 2003-03-11 22 
 

 
 

§ 120 Dnr 92/03  045 

Lidens skola - ombyggnad 
 
Bakgrund 
Fastighetsnämnden har den 25 februari 2003 hemställt om att få ianspråkta 
500 000 kronor av investeringsmedel i 2003 års budget för utredning av 
rubricerade projekt. Projektet ingår i investeringsbudgeten 2003 för för-
valtningsfastigheter. 
 
Beslutsunderlag 
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-02-28 
* Fastighetsnämndens protokoll 2003-02-26, § 14 med fastighetskontorets 
skrivelse 2003-02-12 
 
Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att fastighetsnämnden får ianspråkta 500 000 kronor ur investerings-
budgeten 2003 för förvaltningsfastigheter för utredning av ombyggnad av 
Lidens skola. 
 
- - - - 
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§121  Dnr 36/03  100 

Yttrande över Justitiedepartementets pro-
memoria ”Rättshjälpsmyndighetens och Rätts-
hjälpsnämndens framtida organisation” 
 
Bakgrund 
Sundsvalls kommun har inbjudits att lämna synpunkter på Justitie-
departementets promemoria Rättshjälpsmyndighetens och Rättshjälps-
nämndens framtida organisation. 
 
En tidigare rapport 
I en rapport som överlämnades till regeringen i augusti 2000 föreslog 
Domstolsverket dels att Rättshjälpsmyndigheten inte längre skulle vara 
en självständig myndighet utan en beslutsmyndighet, dels att den skulle 
kopplas till och flyttas till Domstolsverket i Jönköping som skulle ut-
göra en administrativ värdmyndighet. I rapporten uttalades även att 
övervägande skäl talar för att Rättshjälpsnämnden skall avvecklas. 
 
I yttrande den 11 december 2000 begärde Sundsvalls kommun att re-
geringen skulle avvisa Domstolsverkets förslag att flytta Rättshjälps-
myndigheten från Sundsvall (KS dnr 445/00  106). Kommunen anförde 
även att Rättshjälpsmyndigheten av bl.a. ekonomiska skäl skulle kunna 
samverka med Sundsvalls tingsrätt. 
 
Remissutfallet visade att det fanns skäl att diskutera andra lösningar än 
vad Domstolsverket föreslagit. 
 
Promemorian 
Promemorian innehåller förslag till hur Rättshjälpsmyndigheten och 
Rättshjälpsnämnden skall organiseras i framtiden. Förslagen innebär i 
huvudsak att  
 
�� Rättshjälpsmyndighetens verksamhet blir kvar i Sundsvall; 
�� Rättshjälpsmyndigheten fortsätter att vara en självständig myndig-

het, men administrativt knuten till en värdmyndighet, Sundsvalls 
tingsrätt; 

�� Rättshjälpsnämnden kvarstår som en så kallad nämndmyndighet, 
men organisatoriskt knuten till Hovrätten för Nedre Norrland som 
ny värdmyndighet. 
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I promemorian sägs att förslagen bör kunna träda i kraft senast den 1 
oktober 2004. 
 
Beslutsunderlag 
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-03-04 
* Kommunstyrelsekontorets yttrande 2003-03-04 
* Justitiedepartementets skrivelse 2003-01-24 med promemorian ”Rätts-
hjälpsmyndighetens och Rättshjälpsnämndens framtida organisation” samt 
bilagor 
 
Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att avge yttrande enligt upprättat förslag av kommunstyrelsekontoret. 
 
- - - - 
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§ 122 Dnr 96/03  060 

Bidrag till politiskt ungdomsarbete 2003--2006 
 
Bakgrund 
I budgeten för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen finns årligen av-
satt ett anslag på 430 000 kronor för bidrag till politiska ungdomsorgani-
sationer. 
 
Kommunstyrelsen beslutade att bidraget under förra mandatperioden 
skulle vara ett stöd till de politiska partierna för deras arbete med att enga-
gera ungdomar i politiken. Bidraget fördelas efter mandatfördelningen i 
kommunfullmäktige med ett belopp av 5 300 kronor per mandat. Utbetal-
ningen gjordes till de politiska partier som var representerade i kommun-
fullmäktige. 
 
Kommunstyrelsekontoret föreslår att anslaget även under innevarande 
mandatperiod årligen fördelas efter mandat i kommunfullmäktige och med 
ett belopp på 5 300 kronor per mandat för att stödja de politiska partierna 
för deras arbete med att engagera ungdomar i politiken. Utbetalningen 
föreslås göras till de partier som är representerade i kommunfullmäktige. 
Efter valet 2002 är mandatfördelningen enligt nedanstående och bidraget 
blir då enligt redovisningen nedan. 
 
Parti Belopp (tkr) Mandat 2003—2006 
Socialdemokraterna 201,4 38 
Moderaterna   53,0 10 
Folkpartiet   53,0 10 
Vänsterpartiet   37,1   7 
Centerpartiet   37,1   7 
Kristdemokraterna   26,5   5 
Miljöpartiet   21,2   4 
 
Summa 429,3 81 
 
Beslutsunderlag 
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-03-05 
 
Överläggning 
Vid finansutskottets behandling av ärendet den 11 mars 2003 yrkar Åsa 
Möller (m) avslag och anmäler att hon i likhet med tidigare år önskar till 
protokollet få noterat att hon i princip är emot att de politiska ungdoms-
organisationerna särbehandlas med hänsyn till att partistöd utgår. 
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Hans Brynielsson (kd) anmäler att han återkommer med eventuellt 
yrkande vid kommunstyrelsens behandling av ärendet. 
 
Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att det årliga anslaget på 430 000 kronor blir ett bidrag till de politiska 
partierna för att stödja deras arbete med att engagera ungdomar i politiken; 
 
att bidraget under mandatperioden 2003—2006 fördelas efter partiernas 
mandat i kommunfullmäktige; 
 
att bidraget utbetalas till de politiska partier som är representerade i kom-
munfullmäktige. 
 
- - - - 
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§ 123 Dnr 97/03  002 

Attestanter och ersättare år 2003 inom 
kommunstyrelsen 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsekontoret har sammanställt aktuella förteckningar över 
attestanter och ersättare inom kommunstyrelsens verksamheter och an-
svarsområden. 
 
Regler för attest m.m. regleras i attestreglemente fastställt av kommun-
styrelsen den 17 januari 2000 och gällande fr.o.m. 1 mars 2000 samt 
kommunstyrelsekontorets tillhörande anvisningar. 
 
�� Generellt samt Tillgångar, skulder och eget kapital 
�� Kommunstyrelsekontor 
�� Kommunfullmäktige, Kommunstyrelse och Kommungemensam verk-

samhet 
�� Finansiering 
 
Kommunstyrelsekontoret föreslår att ovanstående förteckningar över 
attestanter och ersättare fastställs för år 2003. Ändringar som sedan sker 
löpande under året föreslår kommunstyrelsekontoret delegeras till kom-
mundirektören att besluta om. 
 
Beslutsunderlag 
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-03-10 med bilagor 
 
Överläggning 
Vid ärendets behandling i finansutskottet den 11 mars 2003 lämnas kom-
mentar av ekonomidirektören om smärre justeringar som skall göras i det 
utskickade förslaget. 
 
Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att fastställa bifogade attestantförteckningar för år 2003; 
 
att delegera till kommundirektören att besluta om löpande ändringar under 
året. 
 
- - - - 
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§ 124 Dnr 101/03  145 

Medverkan i EU-projektet EURORISK 
PREV.I.EW 
 
Bakgrund 
Eurorisk är ett EU-projekt med övergripande syfte att hjälpa EU-
kommissonen att införa en europeisk riskhanteringslösning. Ett delprojekt 
inriktas på informations- och beslutsstöd i samband med bl.a. natur-
katastrofer. I den svenska delen av projektet kommer fokus att ligga på 
översvämningar. 
 
Räddningsverket har ställt en förfrågan till Sundsvalls kommun om del-
tagande i projektet. Bakgrunden är bl.a. kommunens färska erfarenheter av 
översvämningar. 
 
Räddningstjänsten i Sundsvall/Timrå som är tänkt att ha ett samordnings-
ansvar för kommunens deltagande i projektet har i bifogade PM samman-
fattat konsekvenserna för kommunen att delta under de fyra år projektet 
ska pågå. Kommunens samlade arbetsinsats uppskattas till ca åtta arbets-
månader fördelade på fyra år med preliminär start hösten 2003. Den er-
sättning som erhålls från EU-kommissionen medför full täckning för löne-
kostnaderna. 
 
Kommunstyrelsekontoret har haft samråd med stadsbyggnadskontoret, 
miljökontoret och fastighetskontoret som också kan beröras av projektet. 
Kommunstyrelsekontoret föreslår att Sundsvalls kommun säger ja till 
räddningsverkets förfrågan om att delta i EURORISK PREV.I.EW. 
 
Beslutsunderlag 
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-03-10 
* Räddningstjänsten Sundsvall/Timrås skrivelse 2003-03-10 
* Räddningsverkets skrivelse 2003-03-06 
 
Överläggning 
Vid ärendets behandling i finansutskottet den 11 mars 2003 lämnas kom-
mentarer till projektet av kommundirektören. 
 
Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att Sundsvalls kommun deltar i EU-projektet EURORISK PREV.I.EW; 
och 
 
att förklara denna paragraf omedelbart justerad. 
- - - - 
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§ 125 Dnr 588/02  050 

Upphandling av kollektivtrafik och kostna-
derna för färdtjänst 
 
Bakgrund 
Vid finansutskottets sammanträde den 11 mars 2003 informerar kollektiv-
trafikenhetens chef om det underskott som uppstått i 2002 års verksamhet. 
Han rapporterar därefter om budgetläget år 2003 samt den förestående 
upphandlingen av trafiken i Matfors och Njurunda. 
 
Beslutsunderlag 
Kollektivtrafikenhetens PM 2003-03-10 utdelas 
 
Överläggning 
Vid dagens överläggning enas ledamöterna om att meddela Länstrafikens 
VD att i det fall inte Bohmans Buss längre godkänner 1-årsavtal med 10 % 
påslag så har Sundsvalls kommun för avsikt att för områdena Matfors och 
Njurunda göra en egen upphandling på fem plus två år. 
 
Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att uppdra till ordförande och kommundirektören att i brev till Läns-
trafiken informera om kommunens ställningstagande till förestående upp-
handling. 
 
- - - - 
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