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Tid Kl  14.00 – 17.30 

Plats Kommunstyrelsens sammanträdesrum 
Beslutande s Ewa Back  ordförande 
 s Lars-Erik Nyberg  vice ordförande                             ej § 338
 s Martin Johansson                                 ej §§ 343-346 och 348
 v Habib Effati   
 m Magnus Sjödin   
 fp Annelie Luthman  tjänstgörande ersättare 
 kd Hans Brynielsson   
    
Övriga Peter Gavelin kommundirektör   ej §§ 343-346 och 348
 Åke Svensson stadsjurist 
 Helena Sjöholm kommunsekreterare 
 Sten-Olov Altin socialdirektör                          §§ 331-332
 Karin Jonsson boendechef, social- 

förvaltningen                          §§ 331-332
 Rose-Marie Carlsson hemtjänstchef, social- 

förvaltningen                          §§ 331-332
 Thore Hallbäck utredare                                            § 333
 Kjell Svensson upphandlingschef                             § 334
 Göran Dahlqvist ekonom                                            § 336
 Gunn Tjernblom ekonom                                   §§ 339-340
 Björn Magnusson  ekonom                                            § 341
 Rolf Bergbom personalchef                           §§ 343-345

 

Protokollet omfattar §§ 331 -- 348 
 
 
Justeras 
 
 
 
Ewa Back   Helena Sjöholm 
Ordförande   Sekreterare 
 

 
Lars-Erik Nyberg  Martin Johansson 
Justerare   Justerare § 338 
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§ 331 Justering 
 
Att jämte ordföranden Ewa Back justera dagens protokoll utses Lars-
Erik Nyberg med Martin Johansson som ersättare. 
 
– – – –  
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Dnr 313/04  042 
 

§ 332 Information om socialnämndens verksamhet 
och ekonomiska utfall  

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att notera informationen. 

Bakgrund 
Socialnämnden ska varje kvartal redovisa sitt ekonomiska utfall för 
finansutskottet. Förra redovisningen lämnades den 21 september, § 230. 
 
November månads prognos tyder på att socialnämnden kommer att 
redovisa ett negativt resultat på 10 Mkr. Detta är en förbättring med 7 
Mkr jämfört med septembers prognos. Underskottet kan härledas till 
omsorgen om funktionshindrade och individ- och familjeomsorgen. 
Novemberprognosen tyder på att äldreomsorgen kommer att redovisa 
ett positivt resultat på 8 Mkr.  
 
Vid dagen sammanträde ges en särskild föredragning om verksamhets-
förändringarna inom äldreomsorgen och hemtjänsten.  
 
 

Överläggning 
Socialdirektören kommenterar det ekonomiska utfallet. Han förklarar 
att resultatet har uppnåtts genom att antalet timanställda har minskat.  
 
Boendechefen går igenom de verksamhetsförändringar som har gjorts 
under 2004, däribland nämns personalomflyttningarna, arbetet med att 
minska antalet boendeplatser, arbetet med att tillgodose önskad syssel-
sättningsgrad och arbetet med ombyggnad av vårdboenden. En fråge-
ställning som lyfts fram i detta sammanhang är var kostnads- och 
ansvarsgränsen går mellan fastighetsnämnden och socialnämnden i 
fastighetsfrågor. 
 
Hon förklarar att det har gått bra med verksamhetsomställningarna och 
att det finns en stor budgetmedvetenhet hos de anställda. De anställda 
upplever också att diskussionerna kring målarbetet fungerar bra.  
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De förändringar som skett inom hemtjänsten kommenteras av 
hemtjänstchef. Hon förklarar att verksamheten sedan april 2004 infört 
en handläggningsenhet. Detta för att bl a höja rättssäkerheten i 
handläggningen. Därmed har man frångått den tidigare s k Sundsvalls 
modellen.  
 
Hon förklarar att hemtjänstens roll har förändrats över åren och att de 
yngres behov av stöd har ökat. Det leder till att hemtjänsten vill ut-
veckla och förbättra vården vid livets slut. En annan fråga man arbetar 
med är uppföljningen av verkställighetsbeslut, dvs. att brukarna erhåller 
de tjänster som de är berättigade till.  
 
Utskottets ledamöter ställer frågor om antal boenden per enhet, viljan 
att byta arbetsplats för att få önska sysselsättningsgrad, antalet anställda 
per vårdtagare och möjligheten att ta in vikarier vid vård av sjukt barn. 
Frågorna besvaras av de föredragande. 
 

Beslutsunderlag 
�� Bokslut november 2004 med helårsprognos 
 
 
– – – – 
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Dnr 19/04  041 
 

§ 333 Information om utredning om överflyttning 
av kultur- och fritidsanläggningar från kärn-
verksamheten till bolagskoncernen 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att remittera utredningen till berörda förvaltningar och bolag. 

Bakgrund 
I samband med kommunstyrelsens behandling av direktiv för årsbudget 
2005 uppdrogs kommunstyrelsekontoret att i samverkan med 
Stadsbacken bereda frågan om en överflyttning av det ekonomiska 
ansvaret för en kultur- och fritidsanläggning från kärnverksamheten till 
bolagskoncernen (se kommunstyrelsen § 26/2004). 
 
Kommunstyrelsekontoret överlämnade i april 2004 en utrednings-
rapport. I rapporten konstateras att man kan välja olika perspektiv inför 
att föreslå förändringar; exempelvis vilken anläggning är enklast att 
flytta, - vilken anläggning har störst potential att ge bolagskoncernen 
intäkter etc. Berörda parters synpunkter indikerar att Tonhallen och 
Indalslidens turistanläggning är de anläggningar som är enklast att 
överflytta främst på grund av att kommunen inte har någon egen 
personal engagerad. Berörda parters synpunkter indikerar samtidigt att 
en överföring av en eller flera anläggningar måste föregås av en 
fördjupad utredning där alla konsekvenser tydligt klarläggs, t ex 
organisatoriska och redovisningstekniska och juridiska konsekvenser 
d.v.s. att överföringen anpassas till aktiebolagslagens krav, 
momsfrågor, LOU etc. Vidare bör kultur- och fritidspolitiska mål 
klargöras.  
 
Kommunstyrelsen behandlade rapporten vid sitt sammanträde den 10 
maj 2004, § 13 och beslutade  

 
att  kommunstyrelsekontoret får i uppdrag att i samråd med Stadsbacken 
AB, kultur- och fritidsnämnden och fastighetsnämnden utreda vidare 
möjligheten till överflyttning av en eller flera anläggningar till 
bolagskoncernen. 
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Innan förslag om överföringar presenteras ska förutsättningarna för 
överföringarna klarläggas av kommunstyrelsekontoret. Utredningen bör 
bedrivas under ledning av en anlitad resurs. 
 

Vid dagens sammanträde går den externa utredaren igenom sin 
utredning och de föreslagna förändringarna.  
 

Överläggning 
Utskottet enas om att remittera utredningen till berörda förvaltningar 
och bolag.  
 
Utredaren kommenterar den revidering som gjorts i utredningen efter 
det att den skickats till utskottets ledamöter. 
 

Beslutsunderlag 
�� Utredning om ev. överflyttning av kultur- och fritidsanläggningar 

till bolagskoncernen i Sundsvalls kommun, 2004-12-13 
 
 
– – – – 
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Dnr 605/04  050 
 

§ 334 Ramavtal – konsulttjänster gällande Arkitekt, 
Landskapsarkitekt, Byggnadskonstruktör 
och Projekt/Byggledning 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att uppdra åt upphandlingsenheten att teckna ramavtal med  

 
Arkitekt 
1 Sweco FFNS Arkitekter AB 
2 GERY Byggkonsult AB 
3 TN Arkitekter AB 
 
Landskapsarkitekt 
1 Sweco VBB AB 
2 WSP Samhällsbyggnad AB 
 
Byggnadskonstruktör 
1 WSP Byggprojektering AB 
2 SWECO BLOCO AB  
 
Projekt/Byggledning 
1 SWECO Projektledning AB 
2 Tre Jonsson Bygg AB + Goran Byggkonsult Göran Lindgren 
 
för perioden 2005-01-01 – 2006-12-31 med förlängnings-
klausul på ett (1) år t.o.m. 2007-12-31 

Bakgrund 
Nuvarande ramavtal för dessa konsulttjänster är tecknat med: 
 
Arkitekt 
Gery Byggkonsult AB 
SWECO FFNS Arkitekter AB 
TN Arkitekter AB 
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Landskapsarkitekt 
SWECO FFNS Arkitekter AB 
TEMA Landskapsarkitekter 
 
Konstruktör 
J & W Byggprojektering AB 
SWECO Bloco AB 
 
Kommunens kostnader för dessa konsulttjänster uppgick år 2003 till ca 
4, 3 miljoner kronor. 
 
Kontraktsvärdet för en 3-årig avtalsperiod uppskattas till ca 12,9 miljo-
ner kronor. 
 
56 leverantörer har erhållit förfrågningsunderlaget för anbud. Vid 
anbudstidens utgång hade 26 leverantörer inkommit med anbud. 
 
I förfrågningsunderlaget angavs att kommunen kommer att anta det 
anbud som bedöms vara det ekonomiskt mest fördelaktiga. 
 
En upphandlingsgrupp bestående av personal från fastighetskontoret 
och upphandlingsenheten har deltagit i anbudsbedömningen. 
 

Överläggning 
Upphandlingschefen föredrar ärendet.  
 

Beslutsunderlag 
�� Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-12 
�� Utvärderingsprotokoll ref.nr. 04-1568 
 
– – – – 
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Dnr 492/04  108 
 

§ 335 Utredning om Liden 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att godkänna utredningen och överlämna den till barn- och 

utbildningsnämnden. 

Bakgrund 
En utredning inom barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram 
olika förslag för att klara kommande års nedgång av elevantalet i 
skolorna Ett alternativ innebär att åk 7-9 flyttas från Liden till 
Bergsåker. 
 
Efter samråd med chefen för barn- och utbildningsförvaltningen har 
kommunstyrelsekontoret gjort en utredning om konsekvenser för Liden 
om skolans åk 7-9 flyttas.  
 
Vid dagens sammanträde överlämnas utredningen till finansutskottet.  
 

Överläggning 
Utskottet enas om att godkänna utredningen och överlämna den till 
barn- och utbildningsnämnden.  
 

Beslutsunderlag 
�� Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-12-03 
�� Konsekvenser för Liden om skolans årskurs 7-9 flyttas 2004-12-01 
 
– – – – 
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Dnr 249/03  042 
 

§ 336 Information om utredning om måltidsorga-
nisationen för Sundsvalls kommun 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att notera informationen. 

Bakgrund 
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. 
 
Vid dagens sammanträde ges en muntlig rapport om utredningsläget. 
Förra rapporten lämnades vid finansutskottets sammanträde den 19 
oktober 2004, § 267. 
 

Överläggning 
Utredaren går igenom tidsplanen för utredningen. Han planerar att 
utredningen kommer att behandlas av kommunfullmäktige i juni 2005. 
 
För närvarande arbetar utredningsgruppen med att inventera 
köksutrustningen och se över olika organisationsalternativ.  
 
– – – – 
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Dnr 138/04  006 
 

§ 337 Lägesrapport om utredning om ägardirektiv 
och ägarstyrning 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att notera informationen. 

Bakgrund 
Kommundirektören har beslutat att kommunstyrelsekontoret skall 
pröva om det krävs nya ägardirektiv för kommunens bolag.  
 
Bakgrunden är bl.a. att revisorerna vid ett par tillfällen påtalat att 
kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen behöver 
utvecklas och tydliggöras.  
 
Översynen har genomförts inom kommunstyrelsekontoret. Ansvarig för 
arbetet har varit Thore Hallbäck, som projektanställts för uppdraget. I 
sitt arbete har han samverkat med ekonomidirektör Eric Carlsson och 
stadsjurist Åke Svenson. 
 
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 13 september,  
§ 153: 
 

att remittera ärendet inklusive frågan om öppna bolagsstämmor till 
respektive styrelse för kommunens helägda bolag, 
 
att uppdra till kommunstyrelsekontoret att i samråd med styrelsen för 
Stadsbacken AB och övriga styrelser i kommunala aktiebolag lämna förslag 
till ändringar i nu gällande bolagsordningar så att kommunfullmäktige 
senast i december månad 2004 kan yttra sig över förslagen; samt 
 
att återremittera ärendet i övrigt till finansutskottet.  

 

Överläggning 
Kommundirektören informerar utskottet om de två yttranden som 
inkommit om utredningen och den nya tidsplan som innebär att 
kommunfullmäktige ska behandla ärendet i februari 2005. 
 
– – – – 
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Dnr 552/02  045 
 

§ 338 Utökning av internlimiten för Gärdehov 
Förvaltnings AB 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att 
 
 
att  

bevilja en höjning av checkkrediten från 5 Mkr till 10 Mkr; 
samt 
 
till kommunstyrelsekontoret och till bolagskoncernen genom 
Stadsbacken AB framföra att kommande låneansökningar 
måste innehålla en tydlig ärendebeskrivning.   

Bakgrund 
Gärdehov Förvaltnings AB, har i skrivelse den 30 november 2004, 
hemställt om att få utöka checkkrediten på 5 Mkr till 10 Mkr. En 
höjning av krediten gör det lättare att hantera perioder av stora utbe-
talningar. Kommunstyrelsekontoret tillstyrker Gärdehovs framställning. 
 

Jäv 
Lars-Erik Nyberg (s) anmäler jäv och deltar inte i ärendets 
handläggning. 
 

Överläggning 
Utskottet beviljar en höjning av checkkrediten men påtalar samtidigt att 
ärendebeskrivningen för de senaste låneansökningsärendena har varit 
bristfällig. Därför ska det framföras till kommunstyrelsekontoret och 
till bolagskoncernen genom Stadsbacken AB, att kommande låne-
ansökningar måste innehålla en tydlig ärendebeskrivning för att kunna 
behandlas.   
 

Beslutsunderlag 
�� Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-12-01 
�� Gärdehov Förvaltnings AB:s skrivelse 2004-11-30 
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Dnr  564/04  046 
 

§ 339 Ansökan om bidrag ur Stiftelsen Bertil 
Åströmssons fond 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att bevilja bidrag på 100.000 kr ur Stiftelsen Bertil Åströmssons 

fond till föreningar enligt nedanstående förslag, 
 

att avslå ansökan om bidrag från Drakabergets Skoterklubb. 

Bakgrund 
Stiftelsen Bertil Åströmssons fond tillkom 1999 genom att Bertil 
Åströmsson, Liden, förordnade i sitt testamente att en del av tillgång-
arna skulle bilda en stiftelse med ändamålet att befrämja och stödja 
ideell föreningsverksamhet inom Lidens församling och att stiftelsen 
ska förvaltas av Sundsvalls kommun. I stadgarna finns också en önskan 
om att någon, inom eller utom kommunstyrelsen, men boende inom 
Lidens församling och med kännedom om föreningslivet i Liden ska 
delta vid beslut rörande fonden. 
 
Kommunstyrelsekontoret föreslår att 100.000 kr av disponibel 
avkastning på 101.335,70 kr år 2004 fördelas enligt nedan:  
 

�� Åsen-Kväcklinge Byggnadsförening, bidrag på 10.000 kr för 
fortsatt renovering av Åsens fd skolhus.  

�� Järkvissle Trollby, bidrag på 10.000 kr för fortsatta reparationer 
av byggnader.  

�� Lidens PRO, bidrag på 10.000 kr för byggande av altan vid 
Oxsjögården.  

�� Boda Byggnadsförening Björkbacken, bidrag på 10.000 kr för 
fortsatt renovering m m.  

�� Trollrike Skoterklubb, bidrag på 5.000 kr för att ordna kurser 
för ungdomar inom Lidens församling i syfte att erhålla 
förarbevis för skoter.  

�� Indals-Lidens Sportklubb, bidrag på 20.000 kr för 
ungdomsverksamhet.  

�� Lidens programråd, bidrag på 10.000 kr för verksamhet bland 
pensionärer.  
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�� Västanå-Korsåmons Bygdegårdsförening, bidrag på 15.000 kr 
för byggande av uteplats m m.  

�� Brudsjön Natur och Fritid, bidrag på 10.000 kr till gräsklippare.  
 
Kommunstyrelsekontoret föreslår att nedanstående ansökan avslås. 
 
Drakabergets Skoterklubb, ansökan om bidrag på 75.000 kr till 
upprätthållande av vinterleder i Liden. Kommunstyrelsekontoret anser 
att föreningen inte uppfyller stiftelsens ändamål om förenings-
verksamhet inom Lidens församling.  
 

Överläggning 
Utskottet frågar om avslagsgrunden för Drakabergets Skoterklubb:s 
ansökan. 
 
Ekonomen förklarar att avslaget beror på att klubben inte har sitt säte i 
Liden.  
 

Beslutsunderlag 
�� Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-12-06 
�� Ansökan från Åsen – Kväcklinge Byggnadsförening, bilaga 1 
�� Ansökan från Järkvissle Trollby, bilaga 2 
�� Ansökan från PRO-Liden, bilaga 3 
�� Ansökan från Boda byggnadsförening Björkbacken, bilaga 4 
�� Ansökan från Trollrikets skoterklubb, bilaga 5 
�� Ansökan från Indals-Lidens Sportklubb, bilaga 6 
�� Ansökan från Lidens programråd Ruthsgården, bilaga 7 
�� Ansökan från Västanå-Korsåmons Bygdegårds förening, bilaga 8 
�� Ansökan från Brudsjön Natur och Fritid, bilaga 9 
�� Ansökan från Drakabergets Skoterklubb, bilaga 10 
 
– – – – 
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Dnr 566/04  060 
 

§ 340 Ansökan om bidrag för offentlig utsmyckning 
av Inre Hamnen ur kommunstyrelsens stiftel-
ser 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att bevilja kultur- och fritidsnämnden, museet ett bidrag på  

620 000 kronor för genomförande av offentligt konstprojekt i 
Inre Hamnen tillsammans med Statens konstråd, 
 

att bidraget finansieras med 265 000 kronor ur Stiftelsen Valen-
tinska fonden och 355 000 kronor ur Stiftelsen JA och Maria 
Hedbergs fond. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen förvaltar ett antal stiftelser med ändamål ”För kom-
munen nyttiga ändamål” samt en stiftelse med ändamål ”För stadens 
eller vissa dess anstalters förskönande”. 
 
Museét planerar tillsammans med Statens konstråd att genomföra ett 
offentligt konstprojekt i Inre hamnen och har därför i ett tidigt skede 
kontaktat kommunstyrelsekontoret om möjligheter till finansiering med 
fondmedel. Kommunstyrelsekontoret har ställt sig positiv till att an-
sökan inlämnas. 
 

Beslutsunderlag 
�� Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-12-06 
�� Ansökan om samarbete med Statens konstråd 2004-07-15 
 
 
– – – – 
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Kommunstyrelsens finansutskott 
 

2004-12-14 16 
 

 
 
Dnr 458/04  042 
 

§ 341 Svar på utkast till rekommendation angående 
finansieringsanalys 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att avge det föreslagna remissvaret. 

Bakgrund 
Rådet för kommunal redovisning, som är det vägledande organet för 
kommunal redovisning, har berett Sundsvalls kommun möjlighet att 
yttra sig över ett utkast till rekommendation angående finansierings-
analys. 
 

Överläggning 
Utskottet ställer frågor om framtagandet av finansieringsanalysen och 
ekonomisystemens utformning. 
 
Frågorna besvaras av ekonomen. 
 

Beslutsunderlag 
�� Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-11-10 
�� Remissvar från kommunstyrelsekontoret 2004-11-10 
�� Rekommendation ”Utkast – finansieringsanalys” från Rådet för 

kommunal redovisning 
 
– – – – 
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Dnr 284/04  030 
 

§ 342 Svar på motion (m) om resor 

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta 
 
att anse motionen besvarad. 

Bakgrund 
Per Wahlberg (m) yrkar i motion om resor. 
 
- att en ny policy införs där ett krav anger att billigaste biljetterna i 

första hand skall användas vid resor. 
 
- att policyn anger att bokning och betalning i första hand sker av de 

anställda som utnyttjat biljetten förslagsvis via ett system liknande 
de Länsstyrelsen idag använder sig av. 

 
- att de förvaltningar och bolag som inte kan eller anser det lämpligt 

att var och en själv sköter sina resebeställningar utser lämplig 
tjänsteman att praktiskt sköta boknings- och betalningsförfarandet. 

 
Ärendet behandlades av kommunstyrelsen den 15 november 2004 
varvid ärendet återremitterades. 
 
Kommunstyrelsekontoret har i skrivelse daterad den 25 november 2004 
överlämnat nytt beslutsförslag som föreslår att motionen ska anses 
besvarad. Detta bland annat med motiveringen att den nu gällande rese-
policy för Sundsvalls kommuns förvaltningar och bolag, vilken antogs 
av kommunfullmäktige den 14 december 1997, omfattar motionärens 
yrkande om att billigaste biljetter i första hand ska användas. Inom 
kommunstyrelsekontoret pågår för närvarande dessutom ett arbete med 
att försöka utveckla och förbättra tillämpningen av nu gällande regler. 
Det handlar i första hand om att kunna erhålla bättre statistik som 
underlag för kontroll och uppföljning samt om förenkling av rutiner vid 
beställning av resor. 
 

Överläggning 
Magnus Sjödin (m) förklarar att motionären är nöjd med svaret.  
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Beslutsunderlag 
�� Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-09-16, reviderad  

2004-11-25 
�� Kommunstyrelsens protokoll 2004-11-15, § 215 
�� Kommunal författningssamling för Sundsvalls kommun om ”Rese-

policy för Sundsvalls kommuns förvaltningar och bolag” 
�� Motion från moderaterna (m) 
 
– – – – 
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Dnr 567/04  001 
 

§ 343 Den nya löneenhetens organisatoriska 
placering 

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att godkänna redovisningen av det hittillsvarande arbetet i upp-

byggnaden av den nya löneenheten – Lön och Pension; samt 
 

att frågan om enhetens framtida organisatoriska placering hanteras 
i samband med översynen om möjliga effektiviseringar genom 
en större samordning/centralisering. 

Bakgrund 
I kommunstyrelsens beslut i mars 2004 om samordning av kommunens 
löneadministration fick kommunstyrelsekontoret bl.a. i uppdrag att ut-
reda den nya löneenhetens framtida organisatoriska placering och åter-
komma till kommunstyrelsen senast under december 2004. 
 
Senare i samband med beslut om årsbudget 2005 fick kommunstyrelsen 
ett särskilt ansvar för effektiviseringar genom större samordning/-
centralisering. 
 

Beslutsunderlag 
�� Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-12-01 
 
– – – – 
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Dnr 93/02  029 
 

§ 344 Hälsofrämjande insatser, rehabilitering och 
företagshälsovård i kommunen 

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att uppdraget till kommunens företagshälsovård utformas enligt 

bilagda förslag; 
 

att arbetsgivardelegationen får i uppdrag att vara styrgrupp för 
företagshälsovården; 
 

att ett särskilt partssammansatt arbetsmiljöråd inrättas med repre-
sentanter för arbetsgivaren och de fackliga huvudorganisatio-
nerna; samt 
 

att arbetsgivardelegationen inom givna ramar får disponera högst 3 
Mkr under 2005 för en satsning på företagshälsovården inklu-
sive de hittillsvarande Rehab- och HUR-projekten. 

Bakgrund 
Arbetsgivardelegationen har överlämnat ett förslag till ny utformning 
av kommunens hälsofrämjande insatser, rehabilitering och 
företagshälsovård.  
 

Överläggning 
Diskussion förs om kommunhälsan kan användas vid krishantering och 
om kommunhälsan ska användas av hela kommunkoncernen. 
 

Beslutsunderlag 
�� Arbetsgivardelegationens skrivelse 2004-11-22 
�� Uppdrag - företagshälsovården (bilaga)  
 
– – – – 
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Dnr 251/02  030 
 

§ 345 Att kombinera yrkesliv och familjeliv – en 
intervjuundersökning bland yngre med-
arbetare i Sundsvalls kommun 

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att godkänna redovisningen av den genomförda intervju- 

undersökningen. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsekontoret har genomfört en undersökning bland kom-
munens yngre medarbetare om möjligheten att kombinera familje- och 
yrkesliv. Undersökningen har inte kunnat påvisa några anmärknings-
värda problem i samband med att man bildar eller tänker sig bilda 
familj. De förslag till förbättringar som framkommit i undersökningen 
handlar i hög grad om förbättrade ekonomiska villkor och om möjlig-
heten till mer flexibla arbetstider. 
 
Kommunstyrelsekontoret anser att det just nu inte finns ekonomiskt 
utrymme för några generella ekonomiska förbättringar. Frågor kring 
arbetstidsförkortning kan tas upp i samband med de årliga löneöver-
synsförhandlingarna. 
 

Beslutsunderlag 
�� Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-12-01 
�� Kommunfullmäktiges protokoll 2003-02-24, § 64 
�� Studie av upplevelser kring kombinationen ”Yrkesliv och familje-

liv” – intervjuundersökning bland yngre medarbetare i Sundsvalls 
kommun, daterad 2004-07-14 

 
– – – – 
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Dnr 206/04  042 
 

§ 346 Uppföljning av utredning – framtida ansvar 
för en del av socialtjänstens boende 

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att godkänna rapporten. 

Bakgrund 
I direktiven inför 2005 års budget fick kommunstyrelsekontoret i upp-
drag att i samarbete med Mitthem AB och socialnämnden utreda hur 
Mitthem kan ta ansvar för en del av de bostäder som idag administreras 
av socialtjänsten (sk BOS-lägenheter). 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 10 maj 2004 att uppdra till social-
nämnden och Mitthem AB att under 2004 träffa en överenskommelse 
angående uthyrning av lägenheter till kapitalsvaga hushåll eller hushåll 
som av andra skäl har svårt att hävda sig på bostadsmarknaden. 
 
Socialtjänsten och Mitthem har den 4 oktober 2004 överlämnat en 
gemensam rapport om de åtgärder de vidtagit med anledning av 
kommunstyrelsens beslut.  
 
Mitthem har också tillsammans med Statistiska centralbyrån (SCB) 
tagit fram ett antal parametrar som på ett eller annat sätt belyser 
Mitthems förmåga att uppfylla ägarkraven vad gäller att erbjuda bra 
boende för bl a kapitalsvaga hushåll i förhållande till övriga 
boendeformer i Sundsvall. Uppgifterna visar bl a att antalet utrikes 
födda boende i Mitthem är högre än övriga Sundsvall, att antalet arbets-
sökande utan arbete boende i Mitthem är högre än övriga Sundsvall och 
att familjer med ekonomiskt bistånd boende i Mitthem är högre än i 
övriga Sundsvall. 
 

Överläggning 
Utskottet diskuterar Mitthems beräkningar av sin andel av kapitalsvaga 
hushåll. Utskottet vill se hur andelen ser ut om en jämförelse på 
hyresmarknaden görs. Detta ska redovisas till kommunstyrelsens 
sammanträde i januari 2005.  
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Beslutsunderlag 
�� Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-12-01 
�� Mitthems rapport om genomförande av åtgärder enligt beslut från 

kommunstyrelsen 2004-10-04 
�� Kommunstyrelsens protokoll 2004-05-10, § 92 
 
– – – – 
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Dnr 528/04  308 
 

§ 347 SCA Timber AB:s ansökan om tillstånd till 
kameraövervakning 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att tillstyrka ansökan om kameraövervakning. 

Bakgrund 
SCA Timber AB ansöker om tillstånd till kameraövervakning vid 
Tunadals sågverk. Ansökan omfattar dels installation av nya kameror 
och dels om att få byta ut nuvarande övervakningskameror till kameror 
som möjliggör lagring av inspelat material. 
 
Det område som ansökan om övervakning avser är ett område som all-
mänheten ej har tillträde till. Dock kan övervakningen av hamn-
bassängen komma in på allmän mark. 
 
Motivet till den utvidgade övervakningen är att det från och med juni i 
år ställs högre krav på säkerheten i våra hamnar. 
 

Beslutsunderlag 
�� Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-12-02 
�� Länsstyrelsens skrivelse 2004-11-16 
 
– – – – 
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Dnr 575/04  009 
 

§ 348 Information om utredning av Oktoberfestiva-
len 2002 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att 
 
 
att 
 
 
 
att 

uppdra åt stadsjuristen att med styrelsen för Stadsbacken AB 
diskutera vissa av de erfarenheter han dragit i sin utredning; 
 
uppdra åt stadsjuristen att med presidiekonferensen diskutera 
val av styrelse m.m. i samband med bildande av koncerner; 
samt 
 
lägga utredningen till handlingarna. 
 

Bakgrund 
Stadsjuristen har av Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling 
AB (SKIFU) haft i uppdrag att granska Oktoberfestivalen vilken 
genomfördes 2002.  
 
Bolaget har gett stadsjuristen detta uppdrag tillföljd av att kommunens 
stämmoombud vid bolagets årsstämma 2003 framförde önskemål om 
att en kontroll av de redovisningar som legat till grund för utbetalning i 
samband med arrangerandet av Oktoberfestivalen hösten 2002 ska 
göras (jmf. finansutskottets protokoll 22 april, § 171). 
 
Vid dagens sammanträde ger han en muntlig information om 
utredningen.  
 

Överläggning 
Stadsjuristen redovisar under ca en timmes tid de erfarenheter han 
dragit av sin genomgång av materialet om festivalen och av 
genomförda samtal och andra kontroller. 
 
Han besvarar och kommenterar frågor från ledamöterna. 
 
Efter diskussionen enas utskottet om att ställa sig bakom stadsjuristens 
förslag till beslut. 
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Beslutsunderlag 
�� Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-12-07 
�� PM 2003-04-14/Oktoberfestivalen 2002 av auktoriserade revisorn 

Lars Pettersson 
�� Rapport/Särskild granskning av Oktoberfesten, skrivelse den 10 

april 2003 av lekmannarevisorn Torsten Nordlander 
�� Revisionsberättelse den 14 april 2003 av auktoriserade revisorn 

Lars Pettersson avseende Gärde Förvaltnings AB 
�� Granskningsrapport 2002 den 10 april 2003 av lekmannarevisorn 

Torsten Nordlander avseende Gärde Förvaltnings AB 
�� Granskningsredogörelse den 10 april 2003 av lekmannarevisorerna 

Torsten Nordlander och Kjell-Erik Sundkvist avseende Gärde För-
valtnings AB 

�� Revisionsberättelse den 19 mars 2003 av auktoriserade revisorn 
Lars Pettersson avseende SKIFU 

�� Granskningsrapport 2 den 10 april 2003 av lekmannarevisorn 
Torsten Nordlander avseende SKIFU 

 
– – – – 
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