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Tid Kl 14.00 – 17.40 

Plats rum 538  
Beslutande s Ewa Back  ordförande                                ej §§ 17-27
 s Lars-Erik Nyberg  tjänstgörande ordförande             §§ 17-27
 s Bodil Hansson tjänstgörande ersättare 
 v Habib Effati                                                   ej §§ 28-29
 m Magnus Sjödin  
 fp Lars Persson   
 kd Hans Brynielsson   
   
Övriga   c     Reinhold Hellgren                                                         §§ 6-8
  mp   Lars Hillerström                                                         §§ 6-8
 Peter Gavelin kommundirektör                     ej §§ 19-29
 Åke Svensson stadsjurist 
 Helena Sjöholm kommunsekreterare 
 Eric Carlsson ekonomidirektör 
 Fredd Sandberg ordförande Gärdehov  

Förvaltning AB                               §§ 6-7
 Åke Norberg VD Gärdehov  

Förvaltning AB                               §§ 6-7
 Kjell Svensson upphandlingschef                              § 8 
 Gunn Tjernblom ekonom                            §§ 6-7 samt § 15
 Gunnar Kallin ekonom                                        §§ 17-18
 Arne Mattisson kommunjurist                               §§ 21-27
 Kenth Nilsson säkerhetschef                                  § 28 

 

Protokollet omfattar §§ 6 -- 29 
 
 
Justeras 
 
 
 
Ewa Back   Lars-Erik Nyberg 
Ordförande   Ordförande §§ 17-27 
 

 
Magnus Sjödin  Helena Sjöholm 
Justerare   Sekreterare 
 

Ordförandens sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

    
    

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens finansutskott 
 

2005-01-25 3 
 

 
 

§ 6 Justering 
 
Att jämte ordförandena Ewa Back och Lars-Erik Nyberg justera dagens 
protokoll utses Magnus Sjödin med Lars Persson som ersättare. 
 
– – – –  
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Dnr 67/05  041 
 

§ 7 Planeringsförutsättningar för budget 2006–
2008 

 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att notera informationen.  

Bakgrund 
Vid dagens sammanträde går ekonomidirektören igenom planerings-
förutsättningarna för budget 2006-2008.  

Överläggning 
Ledamöterna ställer frågor om beräknat ramutrymme, om nämnderna 
får kompensation för ökade löner och om nivån för internräntan. 
 
Ekonomen går igenom tidplanen för budgetarbetet och förtydligar att 
budgetberedningen kommer att äga rum den 3-4 maj 2005 och den 9-12 
maj 2005. Den 24 maj 2005 ska finansutskottet bereda partiernas 
förslag till budget. 

Beslutsunderlag 
�� Planeringsförutsättningar 2006-2008, inför diskussion om direktiv 

för budget 2006 samt plan för ekonomin 2007-2008, utdelas 
 
– – – – 
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Dnr 68/05  822 
 

§ 8 Information om äventyrsbad 
 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att Gärdehov AB ska beskriva det förarbete styrelsen har gjort i sin 

beredningen av projektet samt inkomma med kompletterande 
uppgifter till sitt beslutsunderlag. 
  

Bakgrund 
Styrelsen i Gärdehov Förvaltning AB har föreslagit att sporthallen ska 
byggas om till ett äventyrsbad. 
 
Vid dagens sammanträde informerar bolagets ordförande och VD om 
projektet.  

Överläggning 
Bolagets VD går igenom projektets beräknade kostnader.  
 
Ledamöterna ställer frågor om upptagningsområdet för ett eventuellt 
äventyrsbad, om marknadsundersökningar har gjorts över allmänhetens 
intresse av ett bad, vilken räntenivå de ekonomiska beräkningarna utgår 
från, vilket ekonomiskt resultat liknande anläggningar redovisar och 
om andra kommuner föreslås vara delägare i projektet. 
 
Frågor ställs också om styrelsen har diskuterat andra alternativa 
utvecklingsmöjligheter för sporthallen än ett äventyrsbad. Med 
anledning av denna fråga enas utskottet om att Gärdehov AB tydligare 
ska beskriva det förarbete styrelsen har gjort i denna fråga.  
 
Utskottet framför också att frågan åter ska behandlas på 
finansutskottets sammanträde den 8 februari 2005. Stadsjuristen och 
kommundirektören framför i samband med detta att Gärdehov 
Förvaltning AB ska inkomma med kompletterande uppgifter till sitt 
beslutsunderlag samt att partierna fram till den 28 januari 2005 ska 
lämna sina eventuella synpunkter på förslaget.  
– – – – 

Ordförandens sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

    
    

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens finansutskott 
 

2005-01-25 6 
 

 
 
Dnr 69/05  050 
 

§ 9 Ramavtal – konsulttjänster nr 2 gällande: 
Gatu- och vägprojektör, VVS-konstruktör, 
Elkonstruktör och Styrkonstruktör 

 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att uppdra åt upphandlingsenheten att teckna ramavtal med  

 
Gatu- och vägprojektör 
1 Vägverket Konsult 
2 Ramböll Sverige AB 
 
VVS- konstruktör 
1 ECS AB Environmentel Control System 
2 SWECO Theorells AB 
 
Elkonstruktör 
1 TELDAKO AB 
2 Eltekniska Ingenjörsbyrån i Sundsvall AB  
  
Styrkonstruktör 
1 El- och Styrkonsult i Sundsvall AB 
2 ÅTAB Lars Åkerlund AB 
 
för perioden 2005-02-01 till 2006-12-31 med 
förlängningsklausul på ett (1) år t.o.m. 2007-12-31. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsekontoret har överlämnat förslag till ramavtal gällande 
gatu- och vägprojektör, VVS-konstruktör, elkonstruktör och 
styrkonstruktör. 
 
Kommunens kostnader för dessa konsulttjänster uppgick år 2003 till ca  
6,5 miljoner kronor. 
 
Kontraktsvärdet för en 3 - årig avtalsperiod uppskattas till 
ca 19,5 miljoner kronor. 

Ordförandens sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

    
    

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens finansutskott 
 

2005-01-25 7 
 

 
56 leverantörer har erhållit förfrågningsunderlaget för anbud (för 
konsult- tjänster 1 och 2) 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 och föreslår att avtalet ska gälla 
för perioden 2005-02-01 till 2006-12-31 med förlängningsklausul på ett 
(1) år t.o.m. 2007-12-31. Utskottet godkänner förslaget. 

Beslutsunderlag 
�� Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-01-10, utdelas 
�� Utvärderingsprotokoll, ref. nr 04-1568, utdelas 
 
– – – – 
 

Ordförandens sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

    
    

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens finansutskott 
 

2005-01-25 8 
 

 
 
Dnr 138/04  006 
 

§ 10 Information 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.  

 
En lägesrapport om ärendets handläggning lämnades även vid 
finansutskottets sammanträde den 14 december 2004, § 337. 
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Överläggning 
Kommundirektören går igenom de synpunkter som har inkommit på 
utredningen och hur kontoret kommer att fortsätta hantera ärendet.  

Beslutsunderlag 
�� Gemensamt yttrande från Mitthem AB, Studentbostäder i Sundsvall 

AB, Gäredehov Förvaltnings AB, Sundsvall Vatten AB, Utveckling 
i Sundsvall AB, Sundsvall Energi AB, Sundsvall Energi Elnät AB, 
Reko Sundsvall AB, Korstaverkets Förvaltning AB, Sundsvalls 
kommuns Industrifastighetsutveckling AB och Sundsvalls 
kommuns Parkerings AB, utdelas 

�� Yttrande från Stadsbacken AB, utdelas 
 
– – – – 
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Dnr 19/04  041 
 

§ 11 Information om utredning om överflyttning 
av kultur- och fritidsanläggningar från 
kärnverksamheten till bolagskoncernen 

 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att notera informationen. 

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 finansutskottets sammanträde den 14 december 2004, § 337, gick 
utredaren igenom sin rapport. Utskottet enades om att remittera 
utredningen till berörda förvaltningar och bolag.  

Överläggning 
Vid dagens sammanträde går ekonomidirektören går igenom de 
synpunkter som har inkommit på utredningen och hur kontoret kommer 
att fortsätta hantera ärendet. 

Beslutsunderlag 
�� Yttrande från fastighetskontoret, utdelas 
�� Yttrande från kultur- och fritidsnämnden, utdelas 
�� Yttrande från Stadsbacken AB, utdelas 
�� Yttrande från Gärdehov Förvaltnings AB, utdelas 
 
– – – – 
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Dnr 559/04  041 
 

§ 12 Socialnämndens anhållan om finansiering av 
eventuellt underskott 2005 avseende 
socialbidrag 

 

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta 
 
att ej i förväg bevilja eventuellt tilläggsanslag för socialnämnden 

utifrån vad som anförs i kommunstyrelsekontorets skrivelse; 
 

att socialnämndens anhållan hänskjuts till kompletteringsbudgeten 
för år 2006. 

Bakgrund 
Socialnämnden behandlade den 17 november 2004 budgetramar för 
2005. 
 
Socialnämnden beslöt vid sammanträdet bl.a. att hos kommunfull-
mäktige hemställa om att socialbidragskostnader utöver budget skall 
finansieras av kommunen som helhet. Nämnden har 2005 valt att 
budgetera kostnaden för socialbidrag i samma nivå som 2004 dvs 80 
Mkr. I budgetskrivelsen konstateras att en försiktig bedömning hamnar 
kring 90 Mkr. 
 
Socialnämndens anhållan om finansiering innebär en begäran om 
förhandsbeslut där ett eventuellt underskott inom socialbidrags-
budgeten ska beviljas ett tilläggsanslag alternativt regleras vid 
överföringen av resultatet i kompletteringsbudgeten.  
 
Kommunstyrelsekontoret anser att mot bakgrund av nuvarande regler 
och att socialnämnden redan beviljats ett anslag på 7 Mkr i Reviderad 
årsbudget 2005 att tilläggsanslag ej ska beviljas på förhand för ett 
eventuellt underskott inom budgetramen för socialbidrag. 
Kommunstyrelsekontoret föreslår att socialnämndens anhållan 
hänskjuts till kompletteringsbudgeten för 2006. 
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Beslutsunderlag 
�� Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-01-11 
�� Socialnämndens protokoll 2004-11-17, § 220 
 
– – – – 
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Dnr 36/05  1003 
 

§ 13 Förslag till attestreglemente 
 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att återremittera ärendet för en översyn och klargörande av 

begreppet beslutsattest. 

Bakgrund 
Vid översyn av tillämpningsanvisningarna hösten 2004 framkom det ett 
behov av en översyn av attestreglementet. Idag finns ett attest-
reglemente för ekonomiska transaktioner och ett attestreglemente för 
lönetransaktioner. Lönetransaktioner är en form av ekonomiska 
transaktioner men har ändock haft ett eget reglemente. Förslaget till 
nytt reglemente är förtydligat så att ingen tvekan råder att det även 
gäller lönetransaktioner. I övrigt är det mindre förändringar som gjorts. 

Överläggning 
Utskottet enas om att återremittera ärendet för att få en översyn och ett 
klargörande av begreppet beslutsattest i tillämpningsanvisningarna 
utifrån vad som sägs i 5 § första stycket, ett stycke som i och för sig 
inte omfattas av ändringsförslaget.  
 
Det noteras i protokollet att begreppen även finns i det gällande 
attestreglementet, 5 paragrafen. 

Beslutsunderlag 
�� Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-12-30 
�� Attestreglemente 
 
– – – – 
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Dnr 382/04  003 
 

§ 14 Förslag till tillämpningsansvisningar 
 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att återremittera ärendet för en översyn och klargörande av 

begreppet beslutsattest 

Bakgrund 
Idag finns tillämpningsanvisningar till attestreglementet och 
attestreglementet för löner. Dessa attestreglementen föreslås i annan 
skrivelse sammanföras till ett reglemente och anvisningarna bör i och 
med detta sammanföras i ett dokument. 

Överläggning 
Utskottet enas om att återremittera ärendet för att få en översyn och ett 
klargörande av begreppet beslutsattest i tillämpningsanvisningarna 
utifrån vad som sägs i 5 § första stycket, ett stycke som i och för sig 
inte omfattas av ändringsförslaget. 
 

Beslutsunderlag 
�� Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-12-30 
�� Tillämpningsanvisningar till attestreglemente  
 
– – – – 
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Dnr 486/04  045 
 

§ 15 Alnöbadet, projektering för om- och 
tillbyggnad 

 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att fastighetsnämnden får ianspråkta 0,8 Mkr ur investerings-

budgeten 2005 för förvaltningsfastigheter för projektering av 
om- och tillbyggnad av Alnöbadet. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsens finansutskott beslutade 2004-11-16 § 296 att 
bordlägga fastighetsnämndens hemställan om att få ianspråkta 0,8 Mkr 
av investeringsmedel för projektering av rubricerade projekt. Beslutet 
togs med anledning av att kultur- och fritidsnämnden i sitt budget-
förslag för 2005 tagit med Alnöbadet som ett av de objekt som skulle 
kunna säljas ut. 
 
Kommunstyrelsekontoret har informerats av företrädare för kultur- och 
fritidsnämnden att någon försäljning av Alnöbadet för närvarande inte 
är aktuell. Det innebär att fastighetsnämndens hemställan åter är aktuell 
och att medel bör anvisas för projekteringen med 0,8 Mkr enligt det 
ursprungliga förslaget. 

Överläggning 
Finansutskottet ställer frågor om det fram över finns planer på att sälja 
Alnöbadet. Frågorna besvaras av ekonomen. 

Beslutsunderlag 
�� Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-01-11 
�� Finansutskottets protokoll 2004-11-16, § 296 
 
– – – – 
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Dnr 455/04  550 
 

§ 16 Begäran från Sundsvalls Hamn AB om 
förvärv av bogserbåten m/s Bull 

 

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att 
 
att 

avsluta det återremitterade ärendet; samt 
 
uppdra till kommunstyrelsekontoret att förbereda en överlåtelse 
av m/s Bull per 2005-07-01, enligt begäran från Sundsvalls 
Hamn AB. 

Bakgrund 
Sundsvalls Hamn AB begärde i skrivelse daterad den 11 oktober 2004 
att snarast få förvärva m/s Bull. Kommunstyrelsen beslutade den 15 
november 2004 att återremittera ärendet med uppdrag för kommun-
styrelsekontoret att ta fram förslag till köpeavtal som båda parter står 
bakom. Därefter har Sundsvalls Hamn AB återtagit sin begäran att 
förvärva m/s Bull från den 1 januari 2005. Kommunstyrelsekontoret 
föreslår att ärendet avslutas. 
 

Beslutsunderlag 
�� Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-12-28 
�� Sundsvalls Hamn AB:s skrivelse 2004-12-16 
�� Kommunstyrelsens protokoll 2004-11-15, § 206 
 
– – – – 
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Dnr 58/04  042 
 

§ 17 Kommunstyrelsekontorets internkontroll år 
2004 

 

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att arbetet med rutiner vid diarieföring av inkommande och 

utgående handlingar ska fortsätta som ett kvalitetsprojekt; samt 
 

att lägga granskningsrapporten till handlingarna. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsekontoret har överlämnat granskningsrapport över 2004 
års revision.  
 
Enligt kommunstyrelsens revisionsplan 2004 skulle redovisnings-
kontroll utföras avseende hur inköps- och attestregler efterföljs inom 
IT-enheten, ekonomiavdelningen, kollektivtrafikenheten, och 
upphandlingsenheten.  
 
Kontroll skulle också utföras av 200 slumpmässigt utvalda 
verifikationer, samt över enheters rutiner kring ärendehantering av 
inkomna handlingar. 

Beslutsunderlag 
�� Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-01-14 
�� Intern kontrollplan 2004 
 
– – – – 
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Dnr 37/05  042 
 

§ 18 Internkontroll 2005 för 
kommunstyrelsekontoret 

 

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att fastställa intern revisionsplan 2005. 

Bakgrund 
Enligt beslut i kommunfullmäktige ska varje nämnd årligen anta en 
särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Resultatet av 
uppföljningen rapporteras till nämnden. Nämnden rapporterar, löpande 
eller senast i samband med årsredovisningen, resultatet av den interna 
kontrollen till kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsekontoret har tagit fram ett förslag till intern 
revisionsplan 2005 för kommunstyrelsekontoret.  

Beslutsunderlag 
�� Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-01-12 
�� Intern kontrollplan 2005 
 
– – – – 
 

Ordförandens sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

    
    

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens finansutskott 
 

2005-01-25 20 
 

 
 
Dnr 38/05  045 
 

§ 19 Internlån för inköp av kontorsutrustning till 
personalavdelningen 

 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att bevilja personalavdelningen ett internlån på 430 000 kronor för 

finansiering av inköp av möbler och kontorsutrustning. 

Bakgrund 
Personalavdelningen anhåller om ett internlån på 430 000 kronor för 
finansiering av inköp av möbler och kontorsutrustning. 

Överläggning 
Utskottet beslutar i enlighet med kommunstyrelsekontorets förslag men 
markerar samtidigt att ansökan om internlån skall göras innan inköp 
sker.  

Beslutsunderlag 
�� Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-12-07 
 
– – – – 
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Dnr 283/04  030 
 

§ 20 Svar på enskild motion (m) om 
resultatöverföring 

 

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta 
 
att avslå motionen. 

Bakgrund 
I maj 2004 lämnade Per Wahlberg (m) in en motion i vilken det yrkas 
att samma ekonomistyrningsregler för resultatöverföring som idag 
gäller för nämnd även ska gälla för enheter inom förskolan och skolan 
inom Sundsvalls kommun. 
 
Kommunstyrelsekontoret anser att nuvarande regler ej bör ändras vad 
gäller hur respektive nämnd ska hantera sin resultatöverföring. 

Överläggning 
Magnus Sjödin (m) yrkar bifall till motionen. 
 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsekontorets förslag 
kontra Magnus Sjödins yrkande och finner att finansutskottet beslutar 
enligt kommunstyrelsekontorets förslag. 

Reservation 
Magnus Sjödin (m) reserverar sig mot beslutet.  

Beslutsunderlag 
�� Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-01-11 
�� Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2004-09-29, § 65, med 

barn- och utbildningskontorets skrivelse 2004-08-06 
�� Enskild motion inlämnad av Per Wahlberg 2004-05-25 
 
– – – – 
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Dnr 516/04  401 
 

§ 21 Revidering av allmänna lokala 
ordningsföreskrifter 

 

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
beslutar 
 
att revidera nu gällande § 14 i ”Allmänna lokala föreskrifter för 

Sundsvalls kommun” i enlighet med av kommunstyrelse-
kontoret nedan lämnat förslag. 

Bakgrund 
Närpolisområde Sundsvall city har i skrivelse till Sundsvalls kommun 
hemställt om en revidering av de allmänna lokala ordningsföre-
skrifterna. Hemställan avser en utvidgning av det förbudsområde som 
anges i ordningsföreskrifternas bilaga 3 A. Denna bilaga hänvisar till 
texten för Centrala Sundsvall. 
 
Som argument för ändringen har angetts att det för närvarande pågår en 
ombyggnad av Sundsvalls inre hamn. Enligt polismyndigheten är det 
därför av yttersta vikt att samma bestämmelser omfattar den nya 
hamnparken samt den planerade gästhamnen som övriga delar av 
Sundsvalls city. 
 
Kommunstyrelsekontoret tillstyrker förslaget och föreslår att nu 
gällande allmänna lokala ordningsföreskrifter revideras såvitt avser  
§ 14 andra stycket. Den ändringen som föreslås är att det område inom 
centrala Sundsvall där förbud mot att förtära sprit, vin och starköl 
föreligger, utvidgas till att även omfatta Hamnträdgården samt den 
planerade småbåts/gästhamnen. Området motsvarar vad som angetts i 
antagen detaljplan för del av Inre hamnen. Härutöver har en justering 
skett till följd av att Fabriksgatan sedan 2005-01-01 namnändrats till 
Universitetsallén.  
 
Förslaget medför att § 14 andra stycket får följande lydelse: 
 
Centrala Sundsvall: Väg E 4 (jämte Finnkajen, Stora Hamnkajen, 
Hamnplan, Hamnträdgården och den planerade småbåtshamnen) - 
Parkgatan - Bergsgatan - Sidsjöbäcken -Selångersån (jämte parkområde 
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vid Västermalms skola) -Universitetsallén-området vid kommunalhuset 
och Tivoliparken upp till Tivolivägen. 
 

Överläggning 
Stadsjuristen förklarar att en redaktionell ändring av förvaltnings-
skrivelsen kommer att göras innan ärendet behandlas i kommun-
styrelsen. 
 
Utskottet noterar informationen. 

Beslutsunderlag 
�� Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-12-29 med karta 
�� Polismyndighetens skrivelse 2004-11-04 
 
– – – – 
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Dnr 583/04  308 
 

§ 22 Yttrande över ansökan från If-
Skadeförsäkring AB om tillstånd till allmän 
kameraövervakning 

 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att tillstyrka ansökan från If-Skadeförsäkring AB om tillstånd till 

installation av två kameror för övervakning av in- och 
utgångsdörrar vid huvudentrén samt besöksytan vid 
receptionen. Som villkor för tillståndet bör anges att 
�� upptagningsområdet inte får omfatta utrymme utanför in- 

och utgång vid huvudentrén, 
�� inspelningsrätt inte medges eller, om så ändock skall få ske, 

lagringstiden för inspelningen begränsas till högst 10 dagar. 

Bakgrund 
Länsstyrelsen har till Sundsvalls kommun översänt ansökan från If-
Skadeförsäkringar AB (If) om tillstånd till kameraövervakning samt 
lämnat kommunen tillfälle till yttrande däröver. Av remissen framgår att 
kommunen i första hand bör redovisa lokala synpunkter på risken för 
integritetsintrång vid kameraövervakning på platsen. 
 
If ansöker om att inom dess kontor få installera två kameror med fast 
optik. Dessa skall vara placerade i bolagets entréhall för övervakning 
av in- och utgångar vid huvudentrén samt besöksytan vid receptionen. 
Kamerorna skall vara påslagna dygnet runt. Det inspelade materialet 
skall kunna lagras högst 30 dagar. Inspelning av ljud skall inte ske. 
 

Beslutsunderlag 
�� Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-01-05 
�� Länsstyrelsens remiss 2004-12-14 
�� Ansökan från If-Skadeförsäkring AB 2004-11-29 
 
– – – – 
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Dnr 568/04  308 
 

§ 23 Yttrande över ansökan från Kubikenborg 
Aluminium AB om ändring av tillstånd till 
allmän kameraövervakning 

 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att tillstyrka ansökan från Kubikenborg Aluminium AB om 

ändring av tidigare meddelat tillstånd till installation av tre 
fasta kameror för övervakning av företagets personalparkering 
samt tillstånd för installation av ytterligare två kameror vid 
in/utpassage och en kamera vid gasolgrind. 

Bakgrund 
Länsstyrelsen har till Sundsvalls kommun översänt ansökan från 
Kubikenborg Aluminium AB (Kubal) om ändring av tidigare meddelat 
tillstånd till kameraövervakning av företagets personalparkering inom 
fabriksområdet samt tillstånd till installation av ytterligare tre kameror, två 
vid in/utpassage och en vid gasolgrind. Länsstyrelsen har lämnat kommu-
nen tillfälle till yttrande över ansökan. Av remissen framgår att 
kommunen i första hand bör redovisa lokala synpunkter på risken för 
integritetsintrång vid kameraövervakning på platsen.  
 
Länsstyrelsen har den 31 oktober 1988 meddelat beslut om 
kameraövervakning för tre fasta kameror vid personalparkeringen på 
fabriksområdet. Av tillståndet framgår att motivet till ansökan är att 
förhindra tillgrepp av eller ur personalens bilar samt hindra skadegörelse 
på bilarna. Vidare anges att kamerorna skall vara inställda i sådant läge att 
upptagningsområdet begränsas till enbart parkeringsplatserna.  
 
Kubal har nu ansökt om ändring av detta tillstånd. Detta motiveras av att 
utbyte av kamerorna skall ske samt att kamerorna skall omfattas av inspel-
ningsmöjlighet. 
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Beslutsunderlag 
�� Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-01-05 
�� Länsstyrelsens remiss 2004-12-07 
�� Ansökan från Kubikenborg Aluminium AB (KUBAL) 2004-12-03 
 
– – – – 
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Dnr 110/03  308 
 

§ 24 SCA Graphic Sundsvall AB:s ansökan om 
utökning av tillstånd till kameraövervakning 

 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att tillstyrka ansökan under förutsättning att inspelningsområdet 

för den nya kameran samt för den befintliga kameran begränsas 
så att övervakningen inte upptar småbåtshamnen och 
bostadsområdet. 

Bakgrund 
Länsstyrelsen har översänt SCA Graphic AB:s ansökan om 
kameraövervakning till Sundsvalls kommun för yttrande. 
 
Kommunstyrelsekontoret har, utifrån tilldelat material, uppfattat att 
ansökan endast handlar om en installation av en ny kamera som ska 
övervaka hamninloppet till Ortviken. Men det ansökta övervaknings-
området kan även uppta småbåtshamnen och intill liggande bostadshus. 
 
Motivet till hamnövervakningen är att det från och med juni 2004 har 
ställts högre krav på säkerheten i våra hamnar. 

Beslutsunderlag 
�� Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-12-06 
�� Länsstyrelsens begäran om yttrande 2004-11-16 
�� Ansökan från SCA Forest Products 2004-05-27 
 
– – – – 
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Dnr 558/04  308 
 

§ 25 Yttrande över ansökan från Bygg Max 
Sverige AB om tillstånd till allmän 
kameraövervakning 

 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att tillstyrka ansökan från Bygg Max Sverige AB om tillstånd till 

installation av kamera för övervakning av infart till bolagets 
anläggning men att avstyrka rätt till inspelning och bevarande 
av bilder. 

Bakgrund 
Länsstyrelsen har till Sundsvalls kommun översänt ansökan från Bygg 
Max Sverige AB om tillstånd till kameraövervakning samt lämnat 
kommunen tillfälle till yttrande däröver. Av remissen framgår att 
kommunen i första hand bör redovisa lokala synpunkter på risken för 
integritetsintrång vid kameraövervakning på platsen.  
 
Bygg Max Sverige AB (Bygg Max) ansöker om att installera en fast 
kamera med fast optik för övervakning av infarten till företagets 
anläggning. Kameran kommer att vara påslagen mellan kl 06.30 till 19.30. 
Inspelning skall ske med hjälp av videobandspelare. Samma band skall 
användas varje dag, vilket innebär att det som spelas in dag 1 kommer att 
vara överspelat dag 2. Inspelning av ljud skall inte ske.   

Överläggning 
Finansutskottet enas om att avstyrka ansökan i den del som rör rätten  
till inspelning och bevarande av bilder. 

Beslutsunderlag 
�� Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-01-05 
�� Länsstyrelsens remiss 2004-12-02 med bilaga 
 
– – – – 
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Dnr 601/04  308 
 

§ 26 Yttrande över ansökan från Ica Kvantum 
Nacksta AB om ändring av tillstånd till 
allmän kameraövervakning 

 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att tillstyrka ansökan från Ica Kvantum Nacksta AB om att tidigare 

meddelat tillstånd till installation av kamera för övervakning av 
lastbrygga och personalentré utvidgas till att även omfatta rätt 
till inspelning och bevarande av bilder; samt 

att avstyrka rätt till inspelning och bevarande av bilder inom de 
övriga delar av butiken som omfattas av ansökan. 

Bakgrund 
Länsstyrelsen har till Sundsvalls kommun översänt ansökan från Ica 
Kvantum Nacksta AB (Kvantum) om tillstånd till kameraövervakning 
samt lämnat kommunen tillfälle till yttrande däröver. Av remissen framgår 
att kommunen i första hand bör redovisa lokala synpunkter på risken för 
integritetsintrång vid kameraövervakning på platsen. 
 

Beslutsunderlag 
�� Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-01-05 
�� Länsstyrelsens remiss 2004-12-20 
�� Ansökan från ICA Kvantum Nacksta AB 2004-11-10 
 
– – – – 
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Dnr 553/04  308 
 

§ 27 Clas Ohlson AB:s ansökan om tillstånd till 
kameraövervakning 

 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att tillstyrka ansökan om att installera fyra kameror i butiken men 

att avstyrka rätten till inspelning och bevarande av bilder. 

Bakgrund 
Clas Ohlson AB ansöker om att installera ytterligare fyra kameror i sin 
butik på Stuvarvägen, (företaget kommer då ha totalt 13 kameror). 
Kamerorna ska placeras inne i butiken. Företaget ansöker också om in-
spelningsrätt på samtliga kameror utom de som övervakar kassor och 
entré. Syftet med övervakningen är att avvärja brott och att förbättra 
personalens säkerhet. 
 
Länsstyrelsen har översänt ansökan till Sundsvalls kommun för att 
kommunen i första hand ska redovisa lokala synpunkter på risken för 
integritetsintrång vid övervakningen. 
 

Beslutsunderlag 
�� Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-12-06 
�� Länsstyrelsens begäran om yttrande 2004-11-30 
�� Ansökan från Clas Ohlsson AB 2004-11-10 
 
– – – – 
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Dnr 70/05  167 
 

§ 28 Säkerhet i kommunhuset och vid 
nämndssammanträden 

 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att uppdra åt kommunstyrelsekontoret att: 

�� uppmana nämnderna att snarast diskutera säkerheten 
kring sina sammanträden,  

�� uppmana anställda att inte släppa in obehöriga, 
�� i samråd med fastighetskontoret se över hur 

identifieringen av besökare och personal kan förbättras, 
�� undersöka hur många besökare som kommer till 

kommunhuset,  
�� undersöka kostnaden av att låsa korridorerna i alla 

våningsplan. 
 
 

Bakgrund 
Hot mot politiker och tjänstemän har under de senaste åren ökat i stor 
omfattning inte minst i Sundsvalls kommun. Säkerhetsenheten vid 
kommunstyrelsekontoret har därför fått i uppdrag att ta fram ett 
diskussionsunderlag till finansutskottet med olika förslag på hur 
säkerheten i kommunhuset kan förbättras. 
 

Överläggning 
Finansutskottet diskuterar konsekvenserna av de förslag som 
säkerhetsenheten föreslår.  
 
Efter diskussionen beslutar utskottet att kommunstyrelsekontoret ska 
uppmana nämnderna att snarast diskutera säkerheten kring sina 
sammanträden. En uppmaning ska även gå ut till anställda att inte 
släppa in obehöriga.  
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och konsekvenserna av att införa besökskort för besökare och 
passerkort med foto för anställda. 
 
Inför fortsatta diskussioner vill utskottet också att det ska undersökas 
hur många besökare som kommer till kommunhuset, samt kostnaden 
för att låsa korridorerna på alla våningsplan. 
  

Beslutsunderlag 
�� Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-01-20, utdelas 
 
– – – – 
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§ 29 Ändrad tid för finansutskottets sammanträde 
den 8 februari 2005 

 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att sammanträdet den 8 februari 2005 börjar kl. 13:00 
 

Bakgrund 
Vid dagens sammanträde föreslås att finansutskottet den 8 februari 
2005 ska börja kl. 13:00. Detta med anledning av de frågor som då ska 
behandlas.  
 
– – – – 
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