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Tid Kl. 14.00-17.00 

Plats Kommunhuset, rum 538 A 
Beslutande s Ewa Back  ordförande 
 s Lars-Erik Nyberg  vice ordförande                             ej § 212
 s Martin Johansson                              ej § 215 och §§ 226-227
 v Habib Effati                              ej § 215 och §§ 226-227
 m Andreas Jonsson tjänstgörande ersättare 
 fp Lars Persson   

 kd Hans Brynielsson   
    
Övriga Peter Gavelin kommundirektör 
 Eric Carlsson ekonomidirektör 
 Åke Svensson stadsjurist 
 Helena Sjöholm sekreterare 
 Leif Nilsson ordförande barn- och 

utbildningsnämnden                         § 204
 Nils Öberg direktör barn- och 

utbildningsförvaltningen                  § 204
 Inga Bengtsson ekonomiansvarig barn- och 

utbildningsförvaltningen                  § 204
 Leif Rönnmark ekonom                                            § 206
 Gunn Tjernblom ekonom                                   §§ 211-212
 Göran Dahlqvist ekonom                                            § 216
 Helene Westerlund utredare                                            § 222
 Pernilla Berg projektledare                                    § 222

 

Protokollet omfattar §§ 203 -- 228 
 
 
Justeras 
 
 
 
Ewa Back   Helena Sjöholm 
Ordförande   Sekreterare 
 

 
Lars Persson 
Justerare 
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§ 203 Justering 
 
Att jämte ordföranden Ewa Back justera dagens protokoll utses  
Lars Persson med Hans Brynielsson som ersättare. 
 
– – – –  
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§ 204 Presentation av barn- och 
utbildningsnämnden 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att notera informationen. 
 

Bakgrund 
Vissa nämnder ska under året presentera sin verksamhet för finans-
utskottet. 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 barn- och utbildningsnämnden inbjuden. 
 
Barn- och utbildningsnämnden framför att de frågor nämnden arbetar 
med: 

�� utveckling av kvalitetsredovisningen 
�� översyn av administrationen och lokaler  
�� ledning- och styrning inom nämnden 
�� utredningen om gymnasiets utformning 2007 
�� verkställandet av skolplanen 
�� granskning av friskolorna 

 
Vad gäller ekonomin beräknar nämnden att den kommer att hålla sin 
budget. 
 
Ett positivt resultat inom nämndens verksamhetsområde är att 
måluppfyllelsen i svenska, engelska och matematik för årskurs fem och 
nio har förbättrats jämfört med tidigare år.  

Överläggning  
Utskottets ledamöter ställer frågor om vad som har påverkat de 
förbättrade elevresultaten, antalet behöriga lärare inom de fristående-
skolorna och inom de kommunala skolorna, samverkan med andra 
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kommuner ifråga om gymnasieutredningen, samt hur skolorna har 
arbetat för att uppnå besparingskraven.   
 
Vad gäller uppfyllelsen av besparingskraven menar ekonomiansvarige 
inom barn- och utbildningsförvaltningen att den har uppnåtts genom  
bl a minskat anslag för kompetensutveckling, uppskjut av inköp, 
översyn av lokalkostnader och genom att se över tolkningen av 
bidragsbestämmelserna.  
 
– – – – 
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Dnr 397/04  040 
 

§ 205 Information om överenskommelse med 
staten om ekonomisk ersättning till 
kommuner för medverkan i ett nytt nationellt 
krishanteringssystem  

Beslut 
Finansutskottet beslutar  
 
att notera informationen. 
 

Bakgrund 
Svenska Kommunförbundet och staten har träffat en överenskommelse 
kring kommunernas uppgifter i samhällets krishanteringssystem och 
om statens ersättning till kommunerna för dessa uppgifter.  
 
Överenskommelsen innebär att kommunerna kommer att ha ett större 
ansvar för att hantera hot som uppkommer i freds- så som i 
krigstillstånd.  
 
Vid dagens sammanträde redogör ekonomidirektören för överens-
kommelsen. 

Överläggning  
Utskottet ställer frågor om ersättningsnivåerna.  
 
Ekonomidirektören beräknar att Sundsvalls kommuns ersättning för 
krisarbetet kommer att öka med ca 0,5 Mkr.  
 
– – – – 
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Dnr 379/04  050 
 

§ 206 Avtal om leverans av brännbart avfall till 
energiåtervinning 

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att godkänna förslag till avtal om leverans av brännbart avfall till 

energiåtervinning med Reko Sundsvall AB, samt 
 

att uppdra åt kommundirektören och ekonomidirektören att 
underteckna avtalet. 

 

Bakgrund 
Reko Sundsvall AB har upprättat förslag till nytt avtal om leverans av 
brännbart avfall till energiåtervinning. Avtalet föreslås gälla från 
1 januari 2005 till 31 december 2015. I avtalet förbinder sig kommunen 
att årligen leverera ca. 25.000 ton avfall till Reko. Priset för hushålls-
avfall fastställs till 420 kronor per ton i 2004 års prisnivå.  
 
Kommunstyrelsekontoret ser det som angeläget att Sundsvalls kommun 
redan nu tecknar avtal om leverans av brännbart avfall till den nya 
fastbränsleanläggningen vid Korstaverket. Kommunens avtal kommer 
att vara normgivande för andra leverantörer av brännbart avfall. 

Överläggning  
Utskottets ledamöter ställer frågor om beräkningen av priset för 
hushållsavfallet och om hänsyn tagits till avfallsplanen vid beräkning 
av avfallsvolymen. 
 
Frågorna besvaras jakande av ekonomen. Vad gäller avfallsplanen 
regleras volymberäkningarna till ca 18 000 ton men i föreliggande avtal 
är även grovsoporna medräknade.  
 
Utskottet enas om att till kommunstyrelsens sammanträde kalla 
företrädare för REKO. 
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Beslutsunderlag 
�� Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-07-30 
�� Avtal mellan Sundsvalls kommun och Reko, 2004-06-23 
�� Reko:s avfallsspecifikation 2004-05-24 
– – – – 
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Dnr 337/04  318 
 

§ 207 Reviderade bestämmelser om kommunalt 
bidrag till enskilda vägar  

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta 
 
att anta förslag till bestämmelser om kommunalt bidrag till enskilda 

vägar; samt  
 

att bestämmelserna skall tillämpas från och med den 1 januari 2004.
 

Bakgrund 
Sammanläggningsdelegerade i Sundvalls nybildade kommun antog den     
1 oktober 1973 bestämmelser om kommunalt bidrag till byggande och 
iståndsättande av enskild väg. Fullmäktige ändrade den 20 februari 
1984 bidragsprocenten. Sammanläggningsdelegerade i Sundsvalls 
nybildade kommun antog även bestämmelser om kommunalt bidrag till 
underhåll av enskild väg. Stadsbyggnadskontoret betalade med stöd av 
dessa bestämmelser under år 2003 ut cirka 2 Mkr. 
 
Kommunfullmäktige behandlade den 15 december 2003, § 156, ärendet 
Reviderad årsbudget 2004 med plan för ekonomin 2005-2006 inklusive 
investeringar i förvaltningsfastigheter. Fullmäktige beslutade i ärendet 
bl.a. att verksamheten för bidrag till enskilda vägar skulle spara 0,9 
Mkr under perioden år 2004 till år 2006. I 2004 års reviderade budget 
fastställdes besparingen för bidrag till enskilda vägar till 0,5 Mkr. För 
att uppnå besparingskraven föreslår stadsbyggnadskontoret, mark- och 
trafikavdelningen, ändrade bidragsregler. 

Överläggning  
Lars Persson (fp) framför att folkpartiet återkommer i kommun-
styrelsen med synpunkter på förslaget.  

Beslutsunderlag 
�� Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-08-25 
�� Skrivelse från Mark och trafikavdelningen 2004-08-16 
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�� Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2004-06-22, § 160 
�� Skrivelse från Mark och trafikavdelningen 2004-06-11 

– – – – 
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Dnr 394/03  001 
 

§ 208 Ändrat budgetansvar för Sundsvalls 
konstskola (KOMS) 

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta 
 
att budgetansvaret för Sundsvalls konstskola överförs från barn- 

och utbildningsnämnden till nämnden för arbetsmarknad, 
vuxenutbildning och integration, på de villkor som angetts i 
NAVI:s beslut 2004-05-27, § 59. 

 

Bakgrund 
Sundsvalls konstskola (KOMS) är en fristående skola som bedrivs i 
stiftelseform (anslagsstiftelse). Verksamheten är huvudsakligen 
finansierad av Sundsvalls kommun. Vid skolan bedrivs eftergymnasial 
utbildning. I dagsläget har barn- och utbildningsnämnden budgetansvar 
för KOMS. 
 
Stiftelsen för KOMS har i skrivelse till kommunstyrelsen begärt att 
budgetansvaret för skolan överförs från barn- och utbildningsnämnden 
till nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration 
(NAVI). Som skäl härför har angetts att skolan är eftergymnasial. 
 
Barn- och utbildningsnämnden och NAVI har inte något att erinra mot 
förslaget. NAVI har dock villkorat övertagandet med att nämnden 
tillförs särskilda medel motsvarande det bidrag som skall lämnas till 
KOMS, att övertagandet av KOMS avser endast ansvar för 
administrationen enligt nuvarande modell men inget övertagande av 
ansvar för personal, samt att den gradvisa avvecklingen av bidraget till 
KOMS genomförs.   
 
Kommunstyrelsekontoret har inga invändningar mot att budgetansvaret 
överförs till NAVI på de villkor som NAVI angett. 
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Överläggning  
Lars Persson (fp) yrkar med instämmande av Andreas Jonsson (m) 
avslag till förslaget att överföra budgetansvaret för Sundsvalls 
konstskola till nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 
integration.  
 
Ordföranden ställer proposition på avslagsyrkandet och finner att 
utskottet tillstyrker kommunstyrelsekontorets förslag om att överföra 
budgetansvaret för Sundsvalls konstskola till nämnden för 
arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration.  

Beslutsunderlag 
�� Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-08-20 
�� NAVI:s protokoll 2004-05-27, § 59 
�� FAVI:s skrivelse 2004-05-12 
�� Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2004-04-28, § 34 
�� KOMS:s skrivelse 2003-10-06 
– – – – 
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Dnr 350/04  251 
 

§ 209 Exploateringskalkyl och -avtal för små-
husområde Ubåtsvägen/Räbbmoskogen, 
Alnö 

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta 
 
att godkänna upprättad exploateringskalkyl avseende 

småhusområdet vid Ubåtsvägen/Räbbmoskogen, Alnö, 
 

att godkänna upprättat exploateringsavtal med exploatören 
Förvaltnings AB Volymen, 
 

att anvisa stadsbyggnadsnämnden erforderliga medel om  
(2 908 000 + 816 000=) 3 724 000 kronor som kommunens 
andel för exploateringens genomförande, 
 

att anvisa stadsbyggnadsnämnden erforderliga medel om 
1 095 000 kronor (exkl. moms) för förskotterade VA-
anslutningsavgifter, 
 

att bemyndiga stadsbyggnadsnämnden att försälja småhustomterna 
för 180 000 – 195 000 kronor per tomt, samt av tomtköparna 
uttaga ersättning för VA-anslutningsavgift, enligt gällande VA-
taxa, f.n. uppgående till 72 000 kronor (inkl. moms) per tomt; 
samt 
 

att täcka anslaget om (3 724 000 + 1 095 000=) 4 819 000 kronor 
med tomtlikvider och anslutningsavgifter enligt VA-taxa; det 
uppdras till kommunstyrelsen att ansvara för reglering med 
stadsbyggnadsnämnden i denna del. 

 

Bakgrund 
Stadsbyggnadsnämnden har upprättat ett förslag till exploateringskalkyl 
och exploateringsavtal för småhusområde Ubåtsvägen/Räbbmoskogen, 
Alnö. Nämnden hemställer att kommunfullmäktige antar förslaget och 
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tillskjuter medel för exploateringskostnaderna, samt bemyndigar 
nämnden att försälja småhustomterna för 180.000 – 195.000 kronor per 
tomt och av tomtköparna utta ersättning för VA-anslutningsavgift 
enligt gällande VA-taxa. 
 
Kommunstyrelsekontorets ekonomiavdelning har gett förslag till 
finansiering av exploateringskostnaderna. 
 
Den slutliga handläggningen av ärendet har gjorts av kommunstyrelse-
kontorets administrativa avdelning och inga invändningar mot 
exploateringskalkylen och exploateringsavtalet har då framkommit. 

Beslutsunderlag 
�� Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-08-18 
�� Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-08-10 
�� Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2004-06-22, § 178 
�� Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2004-06-22 
– – – – 
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Dnr 329/04  253 
 

§ 210 Hillsta gård, del av Hillsta 4:2, Ljustadalen –
försäljning 

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta 
 
att överlåta del av fastigheten Hillsta 4:2 till lika delar till Monica 

Andersson och Bo Stenström för en köpeskilling om 
1 425 000 kronor och i övrigt i enlighet med upprättat kontrakt. 

 

Bakgrund 
Fastigheten har från slutet av 1990-talet använts av socialtjänsten. 
Verksamheten har nu lokaliserats till annan plats i kommunen och 
någon annan av kommunens förvaltningar ha inte anmält intresse av 
fastigheten. Fastighetsnämndens arbetsutskott beslutade 2004-02-11, 
§ 13 att fastigheten skulle säljas via mäklare. 
 
Mäklaren har återkommit med förslag till köpare och övriga villkor. 
Tillträde beräknas kunna ske 2004-10-01. 
 
Då det inte finns något behov av fastigheten inom kommunens 
verksamhet, tillstyrker kommunstyrelsekontoret fastighetsnämndens 
förslag att sälja del av fastigheten Hillsta 4:2. 

Beslutsunderlag 
�� Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-08-11 
�� Fastighetsnämndens protokoll 2004-06-16, § 49 
�� Fastighetskontorets skrivelse 2004-06-15 
�� Köpekontrakt, Svensk Fastighetsförmedling 2004-06-08 
– – – – 
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Dnr 388/04  059 
 

§ 211 Konsultupphandling för projektering av 
Hagaskolan  

Beslut 
Finansutskottet beslutar  
 
att fastighetsnämnden får ianspråkta ytterligare 580 Tkr för konsult-

kostnader vid ombyggnad av Hagaskolan, hus A ur 
investeringsbudgeten 2005 för förvaltningsfastigheter. 

 

Bakgrund 
Fastighetsnämnden har hemställt om att få ianspråkta ytterligare 580 
Tkr av investeringsmedel för rubricerade projekt.  
 
Totalkostnaden för projektet är beräknat till 64 Mkr varav 2 Mkr 
tidigare beviljats för utredning och projektering. Nämnden ska nu göra 
en konsultupphandling som beräknas kosta 2,2 Mkr. För detta finns  
1.620 Tkr kvar av tidigare beviljade medel och därför hemställer 
nämnden om ytterligare 580 Tkr.   

Överläggning  
Utskottets ledamöter diskuterar projektets totalkostnad.  

Beslutsunderlag 
�� Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-08-26 
�� Fastighetsnämndens skrivelse 2004-08-25 

– – – – 
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Dnr 019/04  041 
 

§ 212 Ramar för årsbudget 2005  

Beslut 
Finansutskottet förslå kommunstyrelsen besluta 
 
att fastställa ramarna för 2005 års budget i enlighet med 

föreliggande förslag. 
 

Bakgrund 
Kommunstyrelsekontoret har sammanställt de ramar som ska gälla för 
nämndernas arbete med Årsbudget 2005. Ramarna utgår från de 
finansiella ramar och resursfördelning mellan nämnderna som 
kommunfullmäktige fastställde den 21 juni 2004 för åren 2005-2007. 
 
Kommunfullmäktiges beslut bemyndigar kommunstyrelsen att inom 
ramen för anvisat belopp kompensera nämnderna för pris- och 
löneökningar. 
 
Nämndernas ramar innehåller kompensation för de löneökningar som 
utfallit under 2004 med helårseffekt för 2005. Fastighetskontorets 
ökade kostnader pga löneökningar har kompenserats i ramarna för 
köpande nämnd. 

 
Fastighetsnämndens avkastningskrav som beslutades i Budget 2004-
2006 med 5,5 Mkr för 2004 och ytterligare 0,5 Mkr för 2005 samt 
avkastningskravet i Budget 2005-2007 med 18,5 Mkr kan innebära att 
ramarna kan komma att justeras beroende på om fastighetsnämnden 
väljer att uppfylla sina avkastningskrav genom att varaktigt sänka 
kostnaderna mot förvaltningarna. I föreliggande ramar ingår en 
besparing inom Sundsvalls Kök på 570 Tkr som medför att 
socialnämnden får minskade kostnader, vilket innebär att beloppet har 
avräknats från avkastningskravet. 

Överläggning  
Lars Persson (fp) yrkar med instämmande av Andreas Jonsson (m) och 
Hans Brynielsson (kd) avslag på föreliggande förslag till ramar med 
hänvisning till deras gemensamma budgetförslag som framlades vid 
kommunfullmäktiges sammanträde den 21 juni 2004, § 256. 
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Ordföranden ställer proposition på avslagsyrkandena och finner att 
finansutskottet tillstyrker ramförslaget. 
 
Till denna paragraf antecknas också att finansutskottet under hand-
läggningen av eknomiinformationen, § 228 uttalar att de minskade 
ramar som  kommunfullmäktige beslutade om den 21 juni 2004 
kvarstår. Även om skatteintäkter eller statliga bidrag skulle leda till ett 
för kommunen mer  positivt resultat.    

Reservationer 
Lars Persson (fp), Andreas Jonsson (m) och Hans Brynielsson (kd) 
reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 
�� Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-08-31 
 

– – – – 
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Dnr 382/04  003 
 

§ 213 Ändring av tillämpningsanvisningar till 
attestreglemente 

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att 
 
 
att  

tillämpningsanvisningarna jämte bilaga ska gälla fr. o. m.  
1 oktober 2004, samt  
 
nämnderna anpassar sina respektive attestreglementen eller 
tillämpningsanvisningar i enlighet med de nu föreslagna 
tillämpningsanvisningarna. 

 

Bakgrund 
Kommunstyrelsekontoret har upprättat förslag till ändring av  
attestreglementets tillämpningsanvisningar. Ändringen innebär ett 
tydliggörande att ingen får attestera egna kostnader utan överordnad 
person skall göra det. Även förtydligande av attestordning för egna 
kostnader föreslås vad gäller förvaltningschefer och nämnds-
ordföranden. 
 
Bakgrunden till ändringen är en skrivelse från Sundsvalls kommuns 
revisorer.   

Överläggning  
Under ärendets överläggning anför stadsjuristen att det i beslutet bör 
tilläggas att nämnderna ska anpassa sina attestreglementen eller 
tillämpningsanvisningar efter de nu föreslagna tillämpnings-
anvisningarna. 

Beslutsunderlag 
�� Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-08-19 
– – – – 
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Dnr 480/03  119 
 

§ 214 Revisionsrapport avseende misstänkt 
förskingring vid kommunstyrelsekontoret 

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att som svar till Sundsvalls kommuns revisorer hänvisa till vad som 

anförs i kommunstyrelsekontorets skrivelse. 
 

Bakgrund 
Sundsvalls kommuns revisorer har via KPMG genomfört en granskning 
av misstänkt förskingring vid kommunstyrelsekontorets ekonomi-
avdelning. Granskningen har resulterat i en revisionsrapport där 
iakttagelser och synpunkter redovisas. 
 
Revisionen har överlämnat rubricerade rapport till kommunstyrelsen 
och hemställer om att kommunstyrelsen lämnar synpunkter avseende 
rapporten. Svaret ska avse rapportens samtliga slutsatser som finns 
redovisade i rapportens sammanfattning. 
 
Kommunstyrelsekontoret har i skrivelse daterad den 16 augusti 2004 
upprättat ett förslag till svar av vilket det framgår att en säkerhets-
genomgång av utbetalningsrutinen har gjorts. Attestrutinen och arbets-
fördelningen vad gäller utbetalningar och avstämning av huvudbokens 
konton har setts över. Vidare har en översyn och avstämning skett av 
behörigheter att genomföra utbetalningar gentemot bank och postgiro. 
Ekonomiavdelningen planerar dessutom att vidta ytterligare åtgärder i 
syfte att vidareutveckla den interna kontrollen under 2004-2005. En är 
att dokumentera vem som ger klartecken för utbetalning och på vilket 
sätt det ska ske. En annan är att utveckla informationen på bokförings- 
ordrar. Det planerade införandet av Elektronisk Handel och scanning av 
leverantörsfakturor i Sundsvalls kommun kommer också att förbättra 
den interna kontrollen vad gäller arbetsfördelning samt klassning av 
leverantörer vid leverantörsutbetalningar. Därutöver planeras en 
översyn av möjligheten till efterkontroll och beloppsgränser vid 
utbetalningar. 
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Beslutsunderlag 
�� Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-08-16 
�� Kommunrevisionens skrivelse 2004-06-17 
�� KPMG:s rapport 2004-05-03 
– – – – 
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Dnr 412/03  514 
 

§ 215 Information om fortsättningen av 
parkeringsutredningen  

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att kommunstyrelsekontoret till finansutskottets sammanträde den 

21 september 2004 ska ta fram ett beslutsförslag utifrån den 
diskussion som fördes under utskottets överläggning.     

 

Bakgrund 
Den 20 januari 2004, § 22 beslutade finansutskottet att utreda 
parkeringsverksamheten.  
 
Utredningen genomfördes under våren 2004 och vid finansutskottets 
sammanträde den 6 april § 107 diskuterades delar av utredningen. 
Finansutskottet beslutade då att när utredningen om parkerings-
verksamheten hade fått sin slutgiltiga utformning skulle den remitteras 
till SKIFU, Parkera, Stadsbacken, fastighetsnämnden och 
stadsbyggnadsnämnden. 
 
Vid dagens sammanträde diskuteras remissinstansernas synpunkter. 

Överläggning  
Stadsjuristen går igenom utredarens analys och remissinstansernas 
synpunkter. Han presenterar olika alternativ till ärendets fortsatta 
handläggning.  
 
Finansutskottet enas om att kommunstyrelsekontoret till utskottets 
sammanträde den 21 september 2004 ska ta fram ett beslutsförslag 
utifrån den diskussion som fördes under överläggningen.  
 
– – – – 
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Dnr 249/03  042 
 

§ 216 Information om utredning om 
måltidsorganisation för Sundsvalls kommun 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att uppdra till kommunstyrelsekontoret att fortsätta utredningen och 

belysa hur organisationen bör utformas om personalsamman-
läggning sker, respektive om personalsammanläggning inte sker. 
 
I uppdraget ingår att redovisa för- och nackdelar med respektive 
organisationsform, samt att redovisa om tilldelningen av 
Wärnersson-medel kan komma att påverkas av en organisations-
förändring. Utredningen ska återredovisas för finansutskottet 
senast den 19 oktober.  

 

Bakgrund 
Idag har fastighetsnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt 
socialnämnden ett delat ansvar för måltidsorganisationen.  
 
Den 16 juni 2003 fick kommunstyrelsen i uppdrag av kommun-
fullmäktige att utreda vilka effektiviseringar en samlad måltids-
organisation kan ge. Utredningen skulle också inventera serverings-
kökens utrustningsbehov och bemanningsförändring, samt belysa 
varmhållningsproblemet i måltidspolicyn och ta fram förslag till ny 
organisation.  
 
Denna utredning genomfördes under våren 2004 av Sundsvalls 
kommun i samråd med Care Catering Consultants Group AB. I 
utredningen föreslås att Sundsvalls kök och skolornas mottagningskök 
ska gå samman i en gemensam organisation. Dock ska måltids-
organisationen för förskolorna och vissa äldreboenden bibehållas. I 
utredningen föreslås också att produktionsmetoden ska ändras till 
cookchill, att menyval ska införas och att ytterligare resurser ska läggas 
på utbildning av personal. 
 
Utredningen presenterades vid finansutskotts sammanträde den 15 juni 
2004, § 177. Utskottet beslutade då att remittera utredningen till barn- 
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och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen, fastighetskontoret 
och miljökontoret. 
 
Vid dagens sammanträde diskuteras remissinstansernas synpunkter. 

Överläggning  
Utskottet anser att utredningen ska fortsätta och belysa hur 
organisationen bör utformas om personalsammanläggning sker mellan 
Sundvalls kök och barn- och utbildningsnämnden, respektive om 
personalsammanläggning inte sker. Utredningen ska redovisa för- och 
nackdelar med respektive organisationsform. En förutsättning i bägge 
fallen är en övergång till snabbkyldmat. 
 
Utredningen bör också belysa om tilldelningen av Wärnersson-medel 
kan komma att påverkas av en organisationsförändring, samt eventuellt 
beröra vilka erfarenheter det finns av ”cook and chill”- metoden.  
 
Utredningen ska återredovisas för finansutskottet senast den 19 oktober 
2004. 
 
– – – – 
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Dnr 380/04  026 
 

§ 217 Jämställdhetsplan för 2004 för 
kommunstyrelsekontoret 

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att anta jämställdhetsplan år 2004 för kommunstyrelsekontoret. 
 

Bakgrund 
Enligt 13 § jämställdhetslagen (1991:443) skall arbetsgivaren varje år 
upprätta en plan för sitt jämställdhetsarbete. 
 
Kommunstyrelsekontoret har under våren 2004 arbetat med att ta fram 
en jämställdhetsplan för kommunstyrelsekontoret som ska gälla för år 
2004. Ett visst förankringsarbete har hunnit göras med en del av de 
anställda på kommunstyrelsekontoret kring det förslag till plan som nu 
har arbetats fram. Tanken är att under hösten 2004 tillsätta en 
arbetsgrupp som kommer att arbeta med jämställdhetsfrågor på 
kommunstyrelsekontoret. Den gruppens uppgift kommer dels att vara 
att ta fram en plan för år 2005, dels att förankra jämställdhetsfrågorna 
bland medarbetarna. Kommunstyrelsekontorets personal- och 
samordningssekreterare kommer också fortsättningsvis att driva 
jämställdhetsfrågorna på kommunstyrelsekontoret. 

Överläggning  
Diskussion förs om behovet av en integrations- mångfaldsplan och 
vikten av att arbeta med attitydförändringar. 

Beslutsunderlag 
�� Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-08-11 
�� Kommunstyrelsekontorets jämställdhetsplan, 2004-08-11 
– – – – 
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Dnr 122/04  100 
 

§ 218 Yttrande över ”Äldrepolitik för framtiden-100 
steg till trygghet och utveckling med en 
åldrande befolkning” (SOU 2003:91)  

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att uppdra till finansutskottet att avge svar på remissen.  
 

Bakgrund 
Regeringen har remitterat betänkandet ”Äldrepolitik för framtiden, 100 
steg till trygghet och utveckling med en åldrande befolkning” (SOU 
2003:91) Betänkandet är omfattande, 6 volymer inkl den separata 
sammanfattningen. 
 
Betänkandet har remitterats till socialnämnden och nämnden för arbets-
marknad, vuxenutbildning och integration samt till pensionärsrådet. 
Alla tre har yttrat sig. Synpunkterna har tagits till vara i 
kommunstyrelsekontorets förslag till yttrande. 

Överläggning  
Finansutskottet anser att revideringar i yttrandet bör göras. En 
beredningsgrupp bestående av en från majoriteten och en från 
oppositionen föreslås därför tillsättas för att upprätta yttrandet. Med 
anledning av att remisstiden går ut den 30 september föreslås att 
finansutskottet får i uppdrag att avge svar på remissen utifrån 
beredningsgruppens synpunkter.  

Beslutsunderlag 
�� Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-08-26 
�� Förslag till yttrande 2004-08-26 
�� Socialförvaltningens skrivelse 2004-08-26 
�� Kommunala pensionärsrådets skrivelse 2004-08-13 
�� Protokoll från kommunala pensionärsrådets au 2004-08-19 

– – – – 
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Dnr 491/03  030 
 

§ 219 Svar på motion om stöd till folkbildning 

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta 
 
att avslå motionen. 
 

Bakgrund 
Centerpartiet har i en motion föreslagit att kommunfullmäktige ger 
kommunstyrelsekontoret i uppdrag att förbereda en flyttning av 
ansvaret för folkbildningen till nämnden för arbetsmarknad, 
vuxenutbildning och integration (NAVI). I motionen föreslås även att 
kommunstyrelsekontoret i samarbete med NAVI och kulturnämnden tar 
fram nya kriterier för det ekonomiska stödet till studieförbunden för att 
premiera satsningar på vuxenutbildning. 
 
Argument för att flytta folkbildningen till NAVI är enligt motionen att 
det skulle bli lättare att samordna och integrera vuxenutbildningen med 
folkbildningen. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 28 januari 2004 att avslå 
motionen och att bjuda in representanter för studieförbund bl a för att få 
information om studieförbundens interna rutiner för att följa upp hur 
bidraget används.   
 
I ett remissvar den 26 februari 2004 beslutade NAVI att bordlägga 
ärendet. NAVI beslutade den 27 maj 2004 att avslå motionen.  
 
Även kommunstyrelsekontoret föreslår att motionen ska avslås med 
motiveringen att folkbildningen inte bör handläggs av samma nämnd 
som ansvarar för vuxenutbildningen. På detta sätt minskar risken för att 
folkbildningen anpassas till den vanliga vuxenutbildningen.  

Beslutsunderlag 
�� Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-07-02 
�� NAVI:s protokoll 2004-05-27, § 58 
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�� Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2004-01-28, § 9 
�� Kultur & Fritids skivelse 2004-01-19 
�� Centerpartiets motion 2003-10-20 
– – – – 
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Dnr 326/04  108 
 

§ 220 Kommunal folkomröstning om ett nytt 
scenhus i Sundsvall  

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta 
 
att avslå framställningen med begäran om en kommunal 

folkomröstning i frågan om ett nytt scenhus i Sundsvall. 
 

Bakgrund 
På kommunfullmäktiges sammanträde den 21 juni 2004 väcktes frågan 
om det skall hållas en kommunal folkomröstning om ett nytt scenhus i 
Sundsvall. Kommunstyrelsen fick i uppdrag i att bereda frågan.  
 
Tanken är att kommunala folkomröstningar skall hållas i frågor som det 
anses lokalt viktigt att folkomrösta om. En kommunal folkomröstning 
om ett nytt scenhus i Sundsvall skulle kosta ca 2 Mkr. Med hänvisning 
till att det redan fattats ett beslut om ett nytt scenhus i Sundsvall samt 
kostnaderna för en folkomröstning, gör kommunstyrelsekontoret 
bedömningen att det inte bör anordnas en folkomröstning om ett nytt 
scenhus i Sundsvall.  
 

Överläggning  
Andreas Jonsson (m) yrkar avslag på kommunstyrelsekontorets förslag. 
 
Ordföranden ställer proposition på avslagsyrkandet och finner att 
finansutskottet tillstyrker kommunstyrelsekontorets förslag vilket 
innebär att begäran om en kommunal folkomröstning i frågan om ett 
nytt scenhus i Sundsvalls ska avslås.  
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Reservation 
Andreas Jonsson (m) reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 
�� Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-08-19 
�� Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-08-16 
– – – – 
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Dnr 272/04  003 
 

§ 221 Reglemente för valnämnden 

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta 
 
att anta reglemente för valnämnden i enlighet med det av 

kommunstyrelsekontoret upprättade förslaget. 
 

Bakgrund 
Valnämnden saknar ett reglemente som innehåller föreskrifter om 
nämndens verksamhet och arbetsformer.  
 
Kommunstyrelsekontoret har mot bakgrund därav upprättat ett förslag 
till reglemente. Valnämnden har vid sitt sammanträde den 26 maj 2004, 
§ 19, tillstyrkt reglementet.  

Beslutsunderlag 
�� Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-08-18 
�� Förslag till reglemente för valnämnden 2004-03-11 
– – – – 
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Dnr 381/04  106 
 

§ 222 Norra Berget – Slutredovisning av projekt 
och förslag till framtida organisation  

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta 
 
att godkänna redovisningen av projekt Norra Berget 2000 – 2004, 

 
att ansöka om medlemskap i den ideella föreningen Föreningen 

Norra Berget utifrån föreslagna stadgar, 
 

att fastställda föreslaget ändamål med verksamheten, 
 

att uppdra till föreningen Föreningen Norra Berget att årligen 
lämna en verksamhetsrapport till kommunstyrelsen; samt 
 

att i ett särskilt valärende utse och ledamöter och suppleanter till 
styrelsen, däribland en ordförande, samt en lekmannarevisor och 
en suppleant. 

 
Finansutskottet beslutar för egen del 
 
att uppdra åt kommunstyrelsekontoret att till kommunstyrelsens 

sammanträde den 13 september 2004 göra redaktionella 
ändringar i föreslagna stadgar i enlighet dagens diskussion och 
komplettera skrivelsen med efterfrågade uppgifter.   

 
 

Bakgrund 
Vid finansutskottets sammanträde den 11 november 1999 redovisades 
utredningen om Norra Bergets framtid, som lade grunden till 
kommunens beslut om att överta förvaltning av friluftsmuseet från 
Medelpads fornminnesförening. Finansutskottet beslutade den 13 juni 
2000 om en treårig satsning för att utveckla Norra Berget utifrån den 
presenterade visionen och avsatte 5 miljoner kronor för projektet. 
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Under hösten 2001 togs beslut att ansöka om EU-stöd under en 
treårsperiod, vilket förlängde den tidigare beslutade projekttiden med 
ett år.  
 
Den 30 september 2004 upphör projektet och utifrån den betydelse 
berget har för sundsvallsbornas rekreation föreslås Sundsvalls kommun 
även fortsättningsvis ta ett avgörande ansvar för Norra Berget. Driften 
föreslås ske i en ideell förening, tillsammans med andra föreningar och 
företag som har intresse i att verksamheten på Norra Berget utvecklas 
till gagn för sundsvallsborna. 
 
Den föreslagna föreningen ska ha som ändamål att  

�� att levandegöra Norra Berget - Sundsvalls Stadspark året om 
�� att verksamheter tillförs området på ett sådant sätt att 

Stadsparkens kulturella värden bearbetas och levandegörs i en 
för besökarna förtjänstfull inriktning 

�� aktiviteter anordnas för besökare i allmänhet samt för barn och 
ungdomar i synnerhet 

 
Utifrån det faktum att Sundsvalls kommun inte är ensam medlem i 
föreningen föreslås Sundsvalls kommun få majoritet i förenings-
styrelsen och däribland utse ordförande. I föreslagna stadgar ingår nio 
ordinarie ledamöter med nio suppleanter. Det innebär att Sundsvalls 
kommun ska utse fem ordinarie ledamöter och fem suppleanter. 

Överläggning  
Vid ärendets överläggning framför utskottets ledamöter att i stadgarna 
för den ideella föreningen Föreningen Norra Berget bör det i § 8 
förtydligas att styrelseledamöterna har personliga suppleanter.  
 
Vad gäller revisionen, § 11 i stadgarna, menar utskottets ledamöter att 
det i paragrafen bör förtydligas att en auktoriserad revisor och en 
lekmannarevisor med var sin suppleant ska utses till föreningen. 
Kommunfullmäktige har att utse lekmannarevisorn. 
 
Utskottet enas också om att uppdra till kommunstyrelsekontoret att gå 
igenom om även ersättningsreglerna för ledamöter och suppleanter bör 
ses över. Detta och de ovanstående redaktionella ändringarna ska göras 
innan kommunstyrelsens sammanträde den 13 september 2004.  

Beslutsunderlag 
�� Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-08-16 
– – – – 
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Dnr 386/04  108 
 

§ 223 Införande av synpunktshanteringssystem  

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att uppdra till kommunstyrelsekontoret att införa synpunkts-

hanteringssystem och med preliminär start januari 2005; samt 
 

att systemet gäller för förvaltningar och bolag. 
 
Finansutskottet beslutar för egen del  
 
att kommunstyrelsekontorets skrivelse ska revideras till kommun-

styrelsen med hänsyn till att synpunktshanteringssystemet ska 
gälla för samtliga förvaltningar och bolag.  

 

Bakgrund 
Kommunstyrelsekontoret föreslår att det inrättas ett kommungemen-
samt system för synpunkter från kunder, brukare och medarbetare.  

Överläggning  
Utskottet finner att synpunktshanteringssystemet ska tillämpas för 
samtliga förvaltningar och bolag.  

Beslutsunderlag 
�� Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-08-16 
– – – – 
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Dnr 383/04  024 
 

§ 224 Ersättning till lekmannarevisor i Sundsvalls 
Hamn AB 

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta 
 
att i avvaktan till nästa bolagsstämma ska samma ersättningsregler 

gälla för lekmannarevisorn i Sundsvalls Hamn AB som gäller 
för lekmannarevisorerna i av kommunen helägda bolag.  

 

Bakgrund 
Kommunrevisionens ordförande har av kommunfullmäktige utsetts till 
lekmannarevisor i Sundsvalls Hamn AB. Utöver kommunen finns i 
Sundsvalls Hamn AB ytterligare två ägare.  
 
Vid uppdrag som lekmannarevisor i av kommunen helägda bolag utgår, 
utöver ett fast arvode, även ersättning för förlorad arbetsförtjänst och 
sammanträdesarvode. För att lekmannarevisorn ska ha möjlighet att 
göra ett fullgott revisionsarbete inom Sundsvalls Hamn AB föreslår 
arvodeskommittén i en skrivelse att samma ersättningsregler ska gälla 
för lekmannarevisorn i Sundsvalls Hamn AB som gäller för 
lekmannarevisorerna i av kommunen helägda bolag. Ersättning för 
förlorad arbetsförtjänst och sammanträdesarvode bör dock betalas av 
kommunen. 

Överläggning  
Utskottet anser att frågan om vem som ska betala ersättning för förlorad 
arbetsförtjänst och sammanträdesarvode för revisorn bör tas upp på 
nästa bolagsstämma med Sundsvalls Hamn AB. 

Beslutsunderlag 
�� Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-08-20 
– – – – 
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Dnr 339/04  021 
 

§ 225 Överenskommelse om Traktamentsavtal -
TRAKT 04 

Beslut 
Finansutskottet beslutar  
 
att anta TRAKT 04 som lokalt kollektivavtal. 
 

Bakgrund 
Överenskommelse om Traktamensavtal – TRAKT 04 har träffats 
mellan arbetsgivar- och arbetstagarparterna på det kommunala området. 
Överenskommelsen innebär att ersättningsnivåerna för traktamenten 
och resetillägg har justerats enligt följande: 
 

�� Traktamentsbeloppen för inrikes resa höjs från 190 till 
200 kronor för hel dag och från 95 till 100 kronor för halv dag. 

�� Resetillägget för inrikes resa minskas från 120 till 115 kronor 
för heldag och från 27 till 23 kronor för halv dag. 

 
Resetillägget utges utöver traktamentsbeloppet och är, i motsats till 
traktamentsbeloppet, skattepliktigt. 
 
Det nya avtalet är också uppdaterat med hänsyn till de förändringar 
som skett vad avser partsförhållanden, lagstiftning och 
ersättningsnivåer. 

Beslutsunderlag 
�� Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-08-12 
– – – – 
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Dnr 341/04  060 
 

§ 226 Medfinansiering till projektet ”BALANS på 
ledande nivå i Västernorrland” 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att inte bevilja medel till projektet.  
 

Bakgrund 
Länsstyrelsen har vänt sig till länets kommuner för medfinansiering till 
projektet ”BALANS på ledande nivå i Västernorrland”. Projektet syftar 
till att verka för ökad jämställdhet på ledande nivåer inom den privata 
och offentliga sektorn. Hos Sundsvalls kommun hemställer läns-
styrelsen om en medfinansiering på totalt 108 000 kr under perioden 
2005—07, (dvs. 36 000 kr om året). Projektets totala kostnad är 
beräknad till 4,3 Mkr och medel kommer även att sökas hos bl a EU, 
Nutek och andra privata aktörer.   
 
Bakgrunden till projektet är förstudien Barbros Hage i vilken 
jämställdhetens nuläge och trender på ledande nivåer kartlades. 
 
Finansutskottet beslutade vid sitt sammanträde den 17 augusti 2004,  
§ 200 att remittera ärendet till arbetsgivardelegationen för att bedöma 
projektet och ge förslag på finansiering.  
 
Arbetsgivardelegationen framför i ett yttrande att den har inga 
invändningar mot att länsstyrelsen driver ett projekt med den inriktning 
som ”BALANS på ledande nivå i Västernorrland” ger uttryck för. 
Däremot ser delegationen projektet i första hand inte som ett projekt ur 
ett arbetsgivarperspektiv, utan snarare som ett projekt med ett mer 
generellt samhällsutvecklingsperspektiv. I nuvarande budgetsituation 
bör resurser som kan frigöras för ett arbetsgivarpolitiskt arbete i första 
hand satsas på hälsofrämjande aktiviteter och kompetensutveckling. 
Även inom dessa viktiga områden finns betydande jämställdhets-
aspekter med tanke på kvinnors ohälsa och behovet av kompetens-
utveckling inom de kvinnodominerade yrkesgrupperna.  
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Beslutsunderlag 
�� Arbetsgivardelegationens skrivelse 2004-08-24 
�� Finansutskottets protokoll 2004-08-17, § 200 

– – – – 
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§ 227 Deltagande i kurser eller konferenser 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att bevilja deltagandet. 
 

Bakgrund 
Lars Persson (fp) anmäler att han vill delta på konferensen Integration i 
politiken ”Med på riktigt” den 23 september 2004. 
 
– – – – 
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§ 228 Ekonomiinformation 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att notera informationen.  
 

Bakgrund 
Vid dagens sammanträde lämnar ekonomidirektören en prognos om hur 
kostnadsutjämningen, LSS-utjämningen och skatteunderlaget påverkas 
Sundsvalls ekonomi. 
 
En ny prognos kommer i oktober månad. 

Överläggning  
Utskottet konstaterar att de minskade ramar som kommunfullmäktige 
beslutade om den 21 juni 2004 kvarstår. Även om skatteintäkter eller 
statliga bidrag skulle leda till ett för kommunen mer positivt resultat.    
 
– – – – 
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