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Tid Kl 14.00-16.40 

Plats Kommunstyrelsens sammanträdesrum 
Beslutande s Ewa Back  ordförande 
 s Lars-Erik Nyberg  vice ordförande 
 s Martin Johansson   
 v Habib Effati   
 m Åsa Möller   
 fp Lars Persson   

 kd Hans Brynielsson   
    
Ersättare s Bodil Hansson   
 s Leif Nilsson   
 s Agneta Eng   
 v Claes Stockhaus   

 m Andreas Jonsson   

 fp Annelie Luthman   

 c Jeanette Fors   

   
Övriga Peter Gavelin kommundirektör 
 Åke Svensson stadsjurist 
 Helena Sjöholm kommunsekreterare 
 Christin Strömberg Kultur- och fritidschef                 §§ 92-97
 Margareta Johansson Kultur- och fritidsnämndens  

Ordförande                                  §§ 92-96
 Håkan Nordman Kultursekreterare                           § 96 
 Christer Ersson Fastighetsdirektör                          § 97 

 

Protokollet omfattar §§ 92 -- 107 
 
 
Justeras 
 
 
 
Ewa Back   Helena Sjöholm 
Ordförande   Sekreterare 
 

 
 
Martin Johansson 
Justerare 
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§ 92 Justering 
Att jämte ordföranden Ewa Back justera dagens protokoll utses  
Martin Johansson med Habib Effati som ersättare. 
 
– – – –  
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Dnr 134/04  105 

§ 93 Presentation av kultur- och fritidsnämnden 
 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att notera informationen. 
 

Bakgrund 
Nämnder ska under året presentera sin verksamhet för finansutskottet. 
Presentationen ska bl. a. innehålla en nulägesbeskrivning av 
verksamheten, vilka hotbilder och möjligheter som finns för 
verksamheten samt ge en signal om det ekonomiska läget. 
 
Till dagens sammanträde är kulturnämnden inbjuden.  

Överläggning 
Margareta Johansson, nämndens ordförande, ger en nuläges be-
skrivning av kultur- och fritidsverksamheten.  
 
Hon informerar om att kultur- och fritidsförvaltningen har om-
organiserats och att den tidigare distriktsorganisationen nu istället är 
verksamhetsindelad (se även finansutskottet § 95/2004).  
 
Två andra frågor som nämnden arbetar med är framtagandet av ett 
idrotts- och fritidspolitiskt program, samt ett kulturpolitiskt program.  
Programmen planeras att behandlas av kommunfullmäktige i 
september/oktober 2004.  
 
Nämnden arbetar också med att se över fritidsgårdarnas funktion och 
arbetsmetod (se även finansutskottet § 94/2004).   
 
Vad gäller Södra Berget undersöks finansieringsmöjligheter för att 
utöka konstsnöanvändningen för slalombacken och längdåkning. 
Eventuellt kommer en EU-ansökan lämnas i augusti. 
 
Ett annat projekt nämnden arbetar med är Kunskapsrummet i 
Kulturmagasinet som bl.a. syftar till att göra kultursamlingar 
tillgängliga via nätet.  
 
Ordföranden informerar utskottet om att en kommande fråga för 
nämnden framöver är effektiviseringen av administrationen för 
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institutioner som t. ex. Kammarorkestern, Teater Västernorrland och 
Film i Västernorrland. 
 
Vad gäller hotbilder för verksamheten konstaterar ordföranden att 
nämnden har höga anläggningskostnader. Samtidigt förs fram att 
styrkan i nämndens verksamhet är just bra anläggningar, det aktiva 
föreningslivet och den engagerade personalen.  

 
Nämnden arbetar för att hålla budgetramarna. Dock framförs att 
nämnden kan få problem med kostnader för akut underhåll.  
 
Ledamöterna ställer frågor om posten Ung Pott, Norrdans, 
åldersfördelningen på förvaltningen, vilka anläggningar som är i behov 
av underhåll, och om driften av Dalstugan vid Sidsjön.  
 
- - - - 
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Dnr 249/03  042 

§ 94 Information om förflyttning av fristående 
fritidsgårdar till skolor 

 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att notera informationen och att kultur- och fritidsnämnden senare 

återkommer till utskottet med mer information. 

Bakgrund 
Den 21 oktober 2003, § 298, redovisade kultur- och fritidschefen om en 
flyttning av externa fritidsgårdar till bl. a. skollokaler kan ge kostnads-
minskningar. Redovisningen byggde på ett utredningsuppdrag som 
kommunfullmäktige hade gett den 16 juni 2003 i samband med 
behandlingen av årsbudget 2004.  
 
Vid redovisningen beslutade finansutskottet att kultur- och 
fritidsförvaltningen ska redovisa kommunens verksamhetskostnader för 
att driva fritidsgårdar jämfört med föreningsgårdar; samt att  kultur- och 
fritidsförvaltningens interna organisationsutredning ska överlämnas till 
finansutskottet när den är klar och att den redovisas för utskottet i 
samband med uppföljningen av kultur- och fritidsnämndens verksamhet. 
 

Överläggning 
Kultur- och fritidschefen förklarar att nämnden kommer att behandla 
utredningen nu i vår och då också ta ställning till vilka fritidsgårdar 
som ska finnas kvar. Frågan om fritidsgårdarnas placering är också 
kopplad till diskussionen om arbetsmetoderna inom fritidsgårdarna som 
kultur- och fritidsnämnden för närvarande för. Nämnden önskar därför 
återkomma till finansutskottet i ett samlat grepp.   
 
Vid dagens sammanträde lämnas dock information om fritidsgårdarnas  
kostnader för hyra och städ.  
 
- - - - 
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Dnr 249/03  042 

§ 95 Information om avveckling av 
distriktsorganisationen inom kultur- och 
fritidsnämnden 

 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att notera informationen och att konstatera att utredningsuppdraget är 

slutfört.  
 

Bakgrund 
Vid finansutskottet sammanträde den 21 oktober 2003, § 299, 
diskuterades utredningen om avveckling av distriktsorganisationen 
inom kultur- och fritidsnämnden. Utredningen var ett uppdrag som 
hade getts av kommunfullmäktige i samband med behandlingen av 
årsbudget 2004, den 16 juni 2003.  
 
Kultur- och fritidschef Christin Strömberg hade i skrivelse den 10 
oktober 2003 överlämnat ett utredningssvar i vilket det konstaterades 
att kultur- och fritidsförvaltningen redan arbetade med en 
omorganisation av verksamheten. 
 
Med anledning därav beslutade finansutskottet att återremittera ärendet till 
kultur- och fritidsförvaltningen för att beaktas i förvaltningens interna 
organisationsutredning.  
 
Vid dagens sammanträde ges information om omorganiseringen.  

Överläggning 
Kultur- och fritidschefen informerar utskottet om att förvaltningen nu 
är verksamhetsindelad istället för distriktsindelad. Verksamhets-
indelning har följande områden: 
�� Ungdomsavdelningen 
�� Idrotts- fritidsavdelningen 
�� Kulturavdelningen 
�� Sundsvalls museum 
�� Sundsvalls stadsbibliotek: härunder ligger samtliga bibliotek i 

Sundsvalls kommun. 
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens finansutskott 
 

2004-04-06 7 
 

Omorganisationen har lett till att besparingen på 800 000 kronor har 
uppnåtts. Förvaltningschefen tror att nuvarande organisation gör det 
lättare att klara kommande besparingar på grund av att verksamhets-
områdena har renodlats. Men det konstateras också att om-
organisationen innebär en lägre ambitionsnivå när det gäller service till 
allmänheten och skolorna. 
 
Ledamöterna ställer frågor om övertalighet. 
 
- - - - 
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Dnr 490/03  060 

§ 96 Förebyggande insatser för barn och 
ungdomar i Sundsvalls kommun 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att fördela resterande 1 985 tkr ur 2004 års budget för förebyggande 

insatser för barn och ungdom enligt följande:  
 

�� Fritid för alla  225 tkr 
�� Föräldramottagningen 250 tkr 
�� Gymnasieskolans projekt 485 tkr 
�� Kom ut!  300 tkr 
�� Tjejjouren blå  300 tkr 
�� Ungdomsbrandkåren 150 tkr 
�� Vuxna på stan   250 tkr 
�� Utvärdering/tryckkostnad   25 tkr 

 
att uppdra åt kultur- och fritidsförvaltningen att se över hur projektet 

Fritid för alla kan samordnas med socialförvaltningens fritidsstöd, 
 
att uppdra till barn- och utbildningsförvaltningen att se över om 

Wärnersson-pengarna kan användas som delfinansiering av 
gymnasieskolans projekt och Kom ut, 

  
att uppdra åt barn- och utbildningsförvaltningen att redovisa hur skolan 

samverkar med projektet Vuxna på stan, 
 
att uppdra till socialförvaltningen att se över om Tjejjouren blå kan 

delfinansieras av förvaltningen, samt  
 
att uppdra till Svenska Kommunförsäkrings AB (SKAB) att se över om 

bolaget kan bidra med finansiering till Ungdomsbrandkåren. 
 

Bakgrund 
Sedan 2001 har det varit möjligt för olika aktörer, t ex föreningar och 
kommunens förvaltningar att i samarbete ansöka om medel ur de 3 Mkr 
som kommunstyrelsen årligen avsatt för förebyggande insatser för barn 
och ungdom. Kultur & Fritid har ombesörjt administrationen och 
bedömning av ansökningar, kontinuerliga kontakter med projektägare 
samt rapportering, uppföljning och utvärdering. 
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Målet för de insatser som beviljas bidrag ska vara att:  
�� projektet ska leda till välmående ungdomar som känner sig trygga 

och med ökad självkänsla  
�� projektet ska leda till en rikare fritid, skolgång och engagemang, 

och / eller 
�� projektet ska leda till minskat drogmissbruk, skadegörelse och 

skolk.  
 
Finansutskottet behandlade frågan om fördelning senast vid 
sammanträdet 2003-12-02 och fördelade då 1 015 tkr av 2004 års 
utrymme till aktiviteter under första delen av 2004. Därefter har 
samtliga projekt slutrapporterats.  
 
Till dagens sammanträde har kultur- och fritidsförvaltningen upprättat 
ett förslag om hur medlen ska fördelas för 2004 och för 2005. 
Förvaltningen har också gett ett förslag på ansvariga förvaltningar för 
de olika projekten. 
 

Överläggning 
Utskottets ledamöter enas om att medel för 2005 års verksamhet inte 
ska beviljas förrän kommunfullmäktige har fastställt 2005 års budget.  
 
Utskottet enas också om att söka fler medfinansiärer till de olika barn- 
och ungdomsprojekten och uppdrar därför förvaltningar om detta. Vilka 
nämnder som ska ansvara för projekten ska fastställas av utskottet i 
samband med redovisningen av ovanstående uppdrag. 

Beslutsunderlag 
�� Kultur & Fritids skrivelse 2004-03-29 med bilagorna 1-3 
 

- - - - 
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Dnr 99/04  821 

§ 97 Idrottsparken, omläggning till konstgräs 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att fastighetsnämnden får ianspråkta 6,6 Mkr ur investeringsbudgeten 

2004 för förvaltningsfastigheter för omläggning till konstgräs på 
Idrottsparkens fotbollsplan. 

Bakgrund 
Fastighetsnämnden har hemställt om att få ianspråkta 6,6 Mkr av 
investeringsmedel för rubricerade projekt. Totalt uppgår projekt-
kostnaden till 7,1 Mkr och av detta finansieras 0,5 Mkr med ett bidrag 
från Svenska Fotbollsförbundet. Projektet ingår i investeringsbudgeten 
2004 för förvaltningsfastigheter. 

Överläggning 
Fastighetsdirektören och kultur- och fritidschefen informerar i ärendet. 
 
Frågor ställs om kostnaderna för täckgolv, miljökontorets skrivning om 
konstgräs och möjligheterna att anlägga is. Frågorna besvaras av de 
föredraganden. 
 
Andreas Jonsson (m) efterfrågar en finansieringsplan. Han menar att en 
ny plan bör ses som en förbättringsåtgärd och att detta ska synas i 
hyrorna för nyttjaren (GIF).  
 
Efter avslutad överläggning enas utskottet om att bifalla 
fastighetsnämndens hemställan.  

Beslutsunderlag 
�� Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-03-29 
�� Fastighetskontorets skrivelse 2004-03-19 
 

- - - - 
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Dnr 175/04  041 

§ 98 Årsbudget 2005 med plan för 2006─2007 för 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och 
kommungemensamma verksamheter samt 
kommunstyrelsekontoret 

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att justera kommunstyrelsekontorets budgetförslaget enligt följande: 

Kommunstyrelsens kommungemensamma verksamheter 
�� Anslaget för förebyggande insatser för barn och ungdom kan 

halveras till 1,5 Mkr. Vissa projekt kan till större del 
finansieras inom ordinarie verksamhet än under försökstiden.  

�� Anslaget till näringslivsverksamhet inklusive 
utvecklingsplan, marknadsföring och turism minskas från 
14,9 Mkr till 13,9 Mkr.  

�� Det kontanta stödet till högskolan minskas med 1 Mkr. 
�� Budgeten för kollektivtrafiken kan år 2005 minskas med 1,2 

Mkr 

Kommunstyrelsekontoret 
Kommunstyrelsekontorets avdelningar och enheter får en minskad 
budgetram på sammantaget 3,6 Mkr. Detta innebär en besparing på 
5 % och den ska fördelas både på personal och på minskade 
verksamhetsmedel. 

Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges anslag för utbildning och projekt halveras 
från 400 000 kr till 200 000 kr.  
 
Genom ovanstående budgetförändringar frigörs sammanlagt 8,5 
Mkr för att skapa en buffert, tillföra nya resurser till förskolan, 
kompetensutveckling och heltidstjänster i socialtjänsten. 

 
att därefter överlämna förslaget till årsbudget 2005 med plan för 2006-
2007 till budgetberedningen för vidare handläggning. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsekontoret har sammanställt förslag till årsbudget 2005 
med plan för 2006-2007 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, 
kommungemensamma verksamheter samt kommunstyrelsekontoret. 
Förslagen överensstämmer med de direktiv som fastställts av 
kommunstyrelsen. Materialet kommer att tillsammans med övriga 
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nämnders förslag ingå i den pärm som sammanställs inför 
budgetberedningens arbete under v 19. 
 

Överläggning 
Stadsjuristen går igenom budgetförslaget. Han konstaterar att förslaget 
innebär sänkt ambitionsnivå för verksamheten, vilket kan medföra att 
kontoret tenderar till att bli en förvaltande organisation. Stadsjuristen 
konstaterar också att det finns problem med åldersspridningen inom 
kontoret.   
 
Stadsjuristen överlämnar för information även utredningen om framtida 
ansvar för kvällsuthyrning av skollokaler (exkl idrottshallar), samt 
utredningen om framtida ansvar för en del av socialtjänstens bostäder 
(ej sjukhem och gruppboende). Utredningarna kommer att behandlas på 
finansutskottet den 20 april 2004.  Han informerar också att 
utredningen om ägaransvar för kultur- och fritidsanläggningar även 
inkluderar ägarförhållandet för Vetten AB. 
 
Ekonomen förklarar också att medel för valet 2006 har lagts in i 
budgetförslaget. 
 
Ewa Back (s) går igenom majoritetens förslag till årsbudget 2005 med 
plan för ekonomi 2006-2007 för kommunstyrelsen, kommunstyrelse-
kontoret och kommunfullmäktige. Förslaget innebär att 8,5 Mkr frigörs 
vilket ska användas för att skapa en buffert, tillföra nya resurser till 
förskolan, kompetensutveckling och heltidstjänster i socialtjänsten. De 
förändringar som föreslås är följande: 

Kommunstyrelsens kommungemensamma verksamheter 
�� Anslaget för förebyggande insatser för barn och ungdom kan 

halveras till 1,5 Mkr. Vissa projekt kan till större del 
finansieras inom ordinarie verksamhet än under försökstiden.  

�� Anslaget till näringslivsverksamhet inklusive 
utvecklingsplan, marknadsföring och turism minskas från 
14,9 Mkr till 13,9 Mkr.  

�� Det kontanta stödet till högskolan minskas med 1 Mkr. 
�� Budgeten för kollektivtrafiken kan år 2005 minskas med 1,2 

Mkr 

Kommunstyrelsekontoret 
Kommunstyrelsekontorets avdelningar och enheter får en minskad 
budgetram på sammantaget 3,6 Mkr. Detta innebär en besparing på 
5 % och den ska fördelas både på personal och på minskade 
verksamhetsmedel. 
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Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges anslag för utbildning och projekt halveras 
från 400 000 kr till 200 000 kr.  
 

 
Oppositionen (fp + m +kd) återkommer i kommunstyrelsen med sitt 
förslag. 
 
Lars Persson (fp) för fram att han uppfattade materialet som ett 
budgetunderlag vilket borde kunna överlämnas till budgetberedningen 
direkt.  
 

Beslutsunderlag 
�� Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-03-30 
�� Förslag från (s) och (v) till årsbudget 2005 med plan för 

ekonomi 2006-2007 2004-04-06 
 

- - - - 
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Dnr 138/04  006 
 

§ 99 Om direktiv till stämmoombud vid 
bolagsstämmor i Sundsvalls kommuns bolag 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att respektive stämmoombud vid den ordinarie bolagsstämman våren 

2004 överlämnar och informerar om kommunfullmäktiges beslut 
under 2003-2004 enligt sammanställning av kommunstyrelse-
kontoret den 6 april 2004. 

 

Bakgrund 
Det har framförts önskemål om att beslut som kommunfullmäktige 
fattat i frågor som rör de kommunala bolagen bör via ägarens 
stämmoombud göras känt för respektive bolag på den ordinarie 
stämman.  

Kommunstyrelsekontorets synpunkter 
Kommunstyrelsekontoret har gjort en sammanställning av fullmäktige-
beslut enligt framfört önskemål. Kontoret anser att en sådan samman-
ställning kan vara värdefull ur olika aspekter. Den ger bl.a. en god bild 
av och information om vad som har beslutats över en tid, en påminnelse 
om vad som skall göras och en anledning att fundera över uppföljning 
eller annan återredovisning.  
 
Till sammanställningen skall också fogas de planer, målprogram och 
liknande dokument som antagits genom fullmäktiges beslut. 
 
Kontoret önskar även förklara att de regler som i dag gäller om att 
beslut av kommunfullmäktige som rör kommunala bolag skall 
expedieras till det bolag eller de bolag som berörs, alltjämt skall gälla. 
Vad som nu föreslås ersätter alltså inte denna expediering utan skall 
mer ses som en utveckling av kommunikationen mellan ägaren och 
bolagen. 

Beslutsunderlag 
�� Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-04-06 
 

– – – – 
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Dnr 158/04  107 

§ 100 Direktiv till stämmoombudet inför Mitthems 
årsstämma 

Beslut 
Finansutskottet beslutar  
 
att stämmoombudet ska tillstyrka ansvarsfrihet, samt 
 
att stämmoombudet vid den ordinarie bolagsstämman våren 2004 

överlämnar och informerar om kommunfullmäktiges beslut under 
2003-2004 enligt sammanställning av kommunstyrelsekontoret den 
6 april 2004. 

 

Bakgrund 
Mitthem AB har upprättat årsredovisning 2003 inför bolagsstämman 
som äger rum den 16 april 2004. Finansutskottet har att besluta om 
direktiv till det valda ombudet inför bolagsstämman. 
 
Samråd har skett med moderbolaget Stadsbacken AB. 
 
Kommunstyrelsekontoret har inga erinringar mot den upprättade 
årsredovisningen för år 2003 och föreslår att stämmoombudet bör 
bevilja ansvarsfrihet.  
 
Bolagen är organ för kommunal verksamhet och har att följa av 
kommunen utfärdade direktiv för verksamheten. Utfärdade direktiv ska 
om annat ej anges lända till omedelbar efterrättelse och således utan 
avvaktan av fastställelse. Såvitt kontoret kan bedöma har Mitthem AB 
följt gällande ägardirektiv. 
 
Till ärendet tillfogas också ärendet om direktiv till stämmoombud vid 
bolagsstämmor i Sundsvalls kommuns bolag (se finansutskottet § 
98/2004).  

Beslutsunderlag 
�� Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-03-29 
�� Mitthems årsredovisning samt kallelse till bolagsstämma 
�� Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-04-06 
 

- - - - 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens finansutskott 
 

2004-04-06 16 
 

Dnr 155/04  107 

§ 101 Direktiv till stämmoombudet inför Gärdehov 
förvaltning AB:s årsstämma 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att stämmoombudet ska tillstyrka ansvarsfrihet, samt 
 
att stämmoombudet vid den ordinarie bolagsstämman våren 2004 
överlämnar och informerar om kommunfullmäktiges beslut under 
2003-2004 enligt sammanställning av kommunstyrelsekontoret den 6 
april 2004. 

Bakgrund 
Gärdehov Förvaltnings AB har upprättat årsredovisning 2003 inför 
bolagsstämman som äger rum 20 april 2004. Finansutskottet har att 
besluta om direktiv till det valda ombudet inför bolagsstämman. 
 
Samråd har skett med moderbolaget Stadsbacken AB. 
 
Kommunstyrelsekontoret har inga erinringar mot den upprättade 
årsredovisningen för år 2003 och föreslår att stämmoombudet bör 
bevilja ansvarsfrihet. 
 
Bolagen är organ för kommunal verksamhet och har att följa av 
kommunen utfärdade direktiv för verksamheten. Utfärdade direktiv ska 
om annat ej anges lända till omedelbar efterrättelse och således utan 
avvaktan av fastställelse. Såvitt kontoret kan bedöma har Gärdehov 
Förvaltnings AB följt gällande ägardirektiv. 
 
Till ärendet tillfogas också ärendet om direktiv till stämmoombud vid 
bolagsstämmor i Sundsvalls kommuns bolag (se finansutskottet § 
98/2004). 

Beslutsunderlag 
�� Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-04-06 
�� Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-03-29 
�� Förvaltningsberättelse för Gärdehov Förvaltnings AB samt 

kallelse till bolagsstämma 
 

- - - - 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens finansutskott 
 

2004-04-06 17 
 

Dnr 159/04  107 

§ 102 Direktiv till stämmoombudet inför SKIFU:s 
årsstämma 

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att stämmoombudet ska tillstyrka ansvarsfrihet, samt 
 
att stämmoombudet vid den ordinarie bolagsstämman våren 2004 
överlämnar och informerar om kommunfullmäktiges beslut under 
2003-2004 enligt sammanställning av kommunstyrelsekontoret den 6 
april 2004. 
 

Bakgrund 
SKIFU AB har upprättat årsredovisning 2003 inför bolagsstämman 
som äger rum 15 april 2004. Kommunstyrelsen har att besluta om 
direktiv till det valda ombudet inför bolagsstämman. 
 
Samråd har skett med moderbolaget Stadsbacken AB. 
 
Kommunstyrelsekontoret har inga erinringar mot den upprättade 
årsredovisningen för år 2003 och föreslår att stämmoombudet bör 
bevilja ansvarsfrihet. 
 
Bolagen är organ för kommunal verksamhet och har att följa av 
kommunen utfärdade direktiv för verksamheten. Utfärdade direktiv ska 
om annat ej anges lända till omedelbar efterrättelse och således utan 
avvaktan av fastställelse. Såvitt kontoret kan bedöma har SKIFU AB 
följt gällande ägardirektiv. 
 
Till ärendet tillfogas också ärendet om direktiv till stämmoombud vid 
bolagsstämmor i Sundsvalls kommuns bolag (se finansutskottet  
§ 98/2004). 

Beslutsunderlag 
�� Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-04-06 
�� Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-03-29 
�� Förvaltningsberättelse för SKIFU AB samt kallelse till 

bolagsstämma 
- - - - 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens finansutskott 
 

2004-04-06 18 
 

Dnr 116/04  252 

§ 103 Förvärv av fastigheten Verkstaden 3, 
Sundsvall 

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta 
 
att bemyndiga stadsbyggnadsnämnden att av Immobilia Fastigheter AB 

förvärva tomträtten till fastigheten Verkstaden 3 för 5 200 000 
kronor på de villkor som angetts i upprättat köpeavtal, samt 

 
att förvärvet skall finansieras genom likvida medel.  
 

Bakgrund 
Fastigheten Verkstaden 3 ägs av Sundsvalls kommun och är upplåten 
med tomträtt till Immobilia Fastigheter. Stadsbyggnadsnämnden har 
upprättat preliminärt köpeavtal med bolaget om förvärv av tomträtten 
jämte tillhörande byggnader för 5 200 000 kronor. 
 
Fastigheten Verkstaden 3 utgöres av en industrifastighet belägen vid 
Industrigatan inom Heffnersområdet. Fastigheten ligger i tilltänkt läge 
för det norra brofästet för E4-bron över Sundsvallsfjärden. 
 

Beslutsunderlag 
�� Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-03-23 med karta 
�� Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2004-03-09 med köpeavtal 
 

- - - - 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens finansutskott 
 

2004-04-06 19 
 

Dnr 115/04  308 

§ 104 Ansökan om kameraövervakning ON-FU AB 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att tillstyrka ON-FU AB:s ansökan om kameraövervakning. 

Bakgrund 
Länsstyrelsen har till Sundsvalls kommun remitterat ON-FU AB:s 
ansökan om kameraövervakning. Länsstyrelsen är tillståndsgivare i 
frågan, men kommunen har beretts tillfälle att ge lokala synpunkter på 
risken för integritetsintrång vid övervakning. 
 
ON-FU AB ansöker om att installera två stycken kameror i sin 
restaurang, en på plan 1 och en i källaren. Företaget ansöker om 
kameraövervakning från klockan 11.00─23.00. Ansökan avser ej 
inspelning av ljud och bild. 
 
Motiven till ansökan är att personalen inte har möjlighet att bevaka 
restaurangens in- och utpassage samtidigt som servering ska göras. 

Beslutsunderlag 
�� Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-03-25 med karta 
 

- - - - 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens finansutskott 
 

2004-04-06 20 
 

Dnr 151/04  105 

§ 105 Information om samverkansprojekt med 
Ånge kommun 

 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att notera informationen. 
 

Bakgrund 
Kommunstyrelsekontoret har tillsammans med representanter för Ånge 
kommun gjort en förstudie kring samverkan kommunerna emellan. 

Överläggning 
Stadsjuristen informerar i ärendet. Han förklarar att exempel på 
områden där samverkan har setts som gynnsam är IT/ telefonifrågor,  
landsbygdsfrågor, implementering av styrdokument, rehabilitering och 
handikappfrågor, demokratifrågor och valnämndsarbete.   
 
En uppföljning kommer att göras i november. Denna kommer då att 
redovisas till finansutskottet.  
 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens finansutskott 
 

2004-04-06 21 
 

 
Dnr 174/04  107 
 

§ 106 Omval av stämmoombud till Midlanda 
Centrum AB:s årsstämma 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att utse Hans Brynielsson till kommunens stämmoombud vid Midlanda 

Centrum AB. 
 

Bakgrund 
Den 23 april har Midlanda årsstämma. Lars Persson som tidigare har 
valts till stämmoombud har fått förhinder. 

Överläggning  
Utskottet enas om att utse Hans Brynielsson. 
 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens finansutskott 
 

2004-04-06 22 
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
 
Dnr 412/03  514 
 

§ 107 Utredningen om parkeringsverksamheten 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att när utredningen om parkeringsverksamheten har fått sin 

slutgiltiga utformning ska den remitteras till SKIFU, Parkera, 
Stadsbacken, fastighetsnämnden och stadsbyggnadsnämnden  

 

Bakgrund 
Finansutskottet beslutade den 20 januari 2004, § 22 att utreda 
parkeringsverksamheten. I enlighet med direktiven skulle utredningen 
genomföras delvis med extern konsulthjälp.  
 

Överläggning  
Stadsjuristen informerar utskottet om att utredningen görs klar idag och 
föreslår att utredningen remitteras till berörda nämnder och bolag för 
att utskottet ska ha ett samlat material då ärendet behandlas.  
 
– – – – 
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