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Tid Kl. 14.00 – 16.40 

Plats Kommunhuset, rum 538 A 

  
Beslutande Anita Bdioui, (s) ordförande 
 Martin Johansson, (s) v ordförande 
 Claes Stockhaus (v)  
 Ingrid Möller (mp)  
 Magnus Sjödin (m)  
 Lars Persson (fp)  
 Reinhold Hellgren (c)  
  
Övriga Peter Gavelin kommundirektör 
 Åke Svensson stadsjurist 
 Eric Carlsson ekonomidirektör 
 Helena Sjöholm kommunsekreterare 
 Ulla Näsman direktör kultur & fritid § 217 
 Birgitta Gillgren utredare § 217 
 Lars Fahlberg områdeschef social- 
  tjänsten § 219 
 Mikael Lindberg utredare §§ 220-222 
 Göran Bodén upphandlingschef §§ 223-224 
 Ulrika Nordlander upphandlare §§ 223-224 
 Henrik Lundgren upphandlare §§ 223-224 
 Leif Rönnmark ekonom § 229 
 Gunnel Åhlund Näslund utredare § 225 

 

Protokollet omfattar §§ 217 -- 235 
 
Justeras 
 
 
Anita Bdioui   Helena Sjöholm 
Ordförande   Sekreterare 
 
 
 
Ingrid Möller 
Justerare 
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Justering 
 
Att jämte ordföranden Anita Bdioui justera dagens protokoll utses 
Ingrid Möller med Magnus Sjödin som ersättare. 
 
– – – –  
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Dnr 436/04  105 
 

§ 217 Information om bolag för scenkonst i 
Västernorrland  

Beslut 
Finansutskottet beslutar  
 
att notera informationen. 

Bakgrund 
Hösten 2006 fattade Landstingsfullmäktige i Västernorrland och 
Kommunfullmäktige i Sundsvall ett principbeslut om att bilda en 
gemensam organisation för länsinstitutionerna inom musik, teater, dans 
och film. Vidare beslutades att den gemensamma verksamheten skulle 
organiseras och bedrivas inom ramen för ett aktiebolag med säte i 
Sundsvall.  
 
Vid dagens sammanträde får utskottet bland annat information om hur 
arbetet för att bilda bolaget har bedrivits samt hur styrelsens 
sammansättning föreslås vara.  
 
Den 6 november 2007 kommer ärendet åter att behandlas av 
finansutskottet. Därefter är det planerat att det ska behandlas av 
kommunfullmäktige i november 2007. I samband med det föreslås att 
Sundsvalls representanter i styrelsens utses.   
 
– – – – 
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Dnr 293/07  030 
 

§ 218 Svar på motion (sd) om utökat stöd för 
föreningslivet 

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta 
 
att avslå motionen med hänvisning till att kultur- och fritids-

nämnden kommer att utreda föreningsbidragets utformning och 
hantering. 

Bakgrund 
Sverigedemokraterna föreslår i motionen om utökat stöd för föreningslivet 
att budgeten för kommunalt stöd för fritidsföreningarna ska utökas med 
två miljoner kronor under 2008, för att därefter utökas i enlighet med 
kostnadsutvecklingen. 
 
Motionen har beretts av kultur- och fritidsnämnden. Nämnden har 
sedan tidigare uppdragits att utreda utformningen och hanteringen av 
föreningsbidrag. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-10-10 
• Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2007-09-19, § 94 
• Kultur & Fritids skrivelse 2007-08-24 
• Motion från Sverigedemokraterna (sd) om utökat stöd för 

föreningslivet, 2007-06-18 
 
– – – – 
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Dnr 275/07  133 
 

§ 219 Mottagande av ensamkommande 
flyktingbarn 

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att socialnämnden är huvudansvarig nämnd för mottagandet av 

ensamkommande flyktingbarn och ansvarar för samordning av 
kommunens insatser, samt 
 

att uppdra åt socialnämnden att till finansutskottets sammanträde 
den 4 december 2007 redovisa förslagsmodeller för kommande 
avtal med Migrationsverket.  

 

Bakgrund 
Socialnämnden beslutade den 23 maj 2007 att ställa sig positiv till ett 
mottagande av ensamkommande flyktingbarn (nio platser) varefter 
kommunstyrelsen den 18 juni 2007 beslutade att ställa sig bakom 
socialnämndens beslut. Kommunstyrelsen har ingått avtal med Migra-
tionsverket. Barnen ifråga kommer genom avtalen att ha Sundsvalls 
kommun som vistelsekommun och socialtjänsten får därigenom 
ansvaret för barnens boende och att barnen får det stöd och den hjälp 
som de kan behöva. Övriga inblandade nämnder - barn- och utbild-
ningsnämnden, överförmyndarnämnden och nämnden för arbets-
marknad vuxenutbildning och integration - har på motsvarande sätt det 
ansvar som följer av de författningar som gäller för dem. 

Överläggning 
Utskottet frågar om den ekonomiska fördelningen mellan 
socialnämnden och överförmyndarnämnden, när verksamheten kan 
komma igång, samt vad Migrationsverket anser om att verksamheten 
kommer igång efter angivet datum. Frågorna besvaras av områdes-
chefen. 
 
Diskussioner förs om att kommunens förvaltningar bör samverka för att 
finna bra lösningar för de barn som få uppehållstillstånd, samt att redan 
nu ta fram olika förslagsmodeller för hur kommande avtal med 
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Migrationsverket kan utformas. Utifrån diskussionen enas utskottet om 
att uppdra till socialnämnden att återkomma till finansutskottets 
sammanträde den 4 december med förslagsmodeller för kommande 
avtal med Migrationsverket. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-09-26 
• Kommunstyrelsens protokoll 2007-06-18, § 213 
 
– – – – 
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Dnr 333/07  040 
 

§ 220 Direktiv för utredning om kostnadsbespa-
rande åtgärder i förvaltningarnas lednings-
och stödfunktioner samt mellanchefsled 

Beslut 
Finansutskottet beslutar  
 
att ge kommunstyrelsekontoret i uppdrag att påbörja upphandling 

enligt alternativ B men att upphandlingsbeslutet ska hanteras av 
finansutskottet, samt 
 

att uppdra till kommunstyrelsekontoret att till nästa finansutskott 
den 6 november 2007 redovisa de aktiviteter som ska finansieras 
genom kommunstyrelsekontorets egna kapital, samt lämna ett 
förslag på hur utredningen kan finansieras.  

Bakgrund 
I mål- och resursplanen för 2008 med plan för 2009-2010, beslutad av 
kommunfullmäktige den 18 juni 2007 (§ 167) ges kommunstyrelsen 
bl.a. i uppdrag att tillsätta en oberoende konsult för att få förslag på 
kostnadsbesparande åtgärder i förvaltningarnas lednings- och stöd-
funktioner samt mellanchefsled, och återkomma till MRP-processen 
2009 (särskilt uppdrag nr 14). 
 
Vid kommunstyrelsens finansutskott den 18 september 2007 (§ 195) 
diskuterades direktiv för ovanstående utredning. Kommunstyrelse-
kontoret fick då i uppdrag att ta fram ett förslag på upphandlings-
underlag till utredningen. 
 
Till dagens sammanträde överlämnas förslag på hur utredningen kan 
genomföras. Innan utredningen påbörjas krävs att utredningens 
ambitionsnivå fastställs av finansutskottet, liksom tidsramar samt hur 
utredningen ska finansieras. Kommunstyrelsekontoret redovisar därför 
flera alternativa förslag avseende ambitionsnivå och tidsramar. I 
samtliga fall genomförs utredningen i två steg, analys respektive 
framtagande av förslag. 
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Överläggning 
Magnus Sjödin (m) förordar alternativ B. Lars Persson (fp) och 
Reinhold Hellgren (c) instämmer.  
 
Anita Bdioui (s) förordar också alternativ B med det tillägget att 
upphandlingsbeslutet ska hanteras av finansutskottet.  
 
Reinhold Hellgren (c) för fram att denna utredning har kopplingar till 
motionsförslaget om att skapa fem stora nämnder.   
 
Efter överläggningen enas utskottet om alternativ B, dvs att analysfasen 
genomförs med extern konsult, där konsultkostnaden sätts till max 5 
basbelopp (ca 220 tkr), men att upphandlingsbeslutet ska hanteras av 
finansutskottet.  
 
När det gäller hur utredningen ska finansieras enas utskottet om att 
denna fråga ska behandlas på utskottets nästa sammanträde. Kommun-
styrelsekontoret uppdras att till dess ta fram ett finansieringsförslag och 
en lista över andra aktiviteter som ska finansieras av kontorets egna 
kapital.  

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-10-17 med bilaga 1 och 2 
• Finansutskottets protokoll 2007-09-18, § 195 
 
– – – – 
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Dnr 424/07  030 
 

§ 221 Svar på motion (m) (fp) (c) kd) om att skapa 
fem stora nämnder i Sundsvall 

Beslut 
Finansutskottet beslutar  
 
att uppdra till kommunstyrelsekontoret att till kommunstyrelsens 

sammanträde lämna förslag på hur utredningen kan finansieras, 
men att i övrigt överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan 
eget ställningstagande.   

Bakgrund 
Allians för Sundsvall har lämnat en motion till kommunfullmäktige om 
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att påbörja en utredning för att se 
över möjligheterna att förändra kommunorganisationen så att den 
stämmer överens med tankegångarna i processtänkandet samt att redo-
visningen av utredningen ska presenteras för kommunfullmäktige 
senast våren 2009. 
 
Kommunstyrelsekontoret anser att det är lämpligt att genomföra en 
utredning av kommunorganisationen mot bakgrund av det förändrings-
arbete kring bl a processorientering som pågått sedan 2005. 
 
Utredningen bör genomföras förutsättningslöst, varför ett lämpligt 
första steg är att pröva nuvarande processindelning. Den består av fem 
huvudprocesser samt lednings- och stödprocesser. Huvudprocesserna är 
Utbildning, Vård och omsorg, Samhällsbyggnad, Fritid och kultur samt 
Arbete och tillväxt. Utifrån en fastställd processindelning kan därefter 
nuvarande kommunorganisation prövas, och alternativa förslag på 
kommunorganisation tas fram. Därefter kan beslut tas om 
genomförande av eventuella förändringar. Kommunstyrelsekontoret 
anser dock att det finns flera politiska ställningstaganden att göra inför 
en eventuell utredning. Därför föreslås att kommunstyrelsen får i 
uppdrag att ta fram förslag till direktiv för utredningen, där bl a syfte 
och tidplan inkluderas. 
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Överläggning 
Magnus Sjödin (m) yrkar bifall till kommunstyrelsekontorets förslag 
men betonar att frågan om hur utredningen ska finansieras måste 
hanteras.  
 
Anita Bdioui (s) framför att socialdemokraterna återkommer med sina 
ställningstaganden till kommunstyrelsens sammanträde, men hon 
instämmer i att finansieringsfrågan måste hanteras. 
 
Utifrån detta enas utskottet om att uppdra till kommunstyrelsekontoret 
att till kommunstyrelsens sammanträde lämna förslag på hur 
utredningen kan finansieras, i övrigt överlämnas ärendet till 
kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.   
 
Martin Johansson (s) framför att förvaltningscheferna för barn och 
utbildning, FAVI, socialtjänsten och Kultur & Fritid har föreslagit att 
kommunen även bör ha en process som avser åldersgruppen 0 till 20 år.  

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-10-15 
• Motion från moderaterna (m), folkpartiet (fp), centern (c) och krist-

demokraterna (kd) om att skapa fem stora nämnder i Sundsvall, 
2007-10-02 

 
– – – – 
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Dnr 468/07  105 
 

§ 222 Information om central budget för intern 
verksamhetsutveckling 

Beslut 
Finansutskottet beslutar  
 
att notera informationen. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslöt den 10 april 2007, § 144, att uppdra till 
kommunstyrelsekontoret att lämna förslag på hur en central budget för 
kommunkoncernens projekt som rör intern verksamhetsutveckling kan 
skapas. Syftet med en central budget är att skapa en tydlig modell för 
prioritering och finansiering av denna typ av projekt.  
 
Vid dagens sammanträde informeras utskottet om hur en central budget 
för intern verksamhetsutveckling kan skapas. Ärendet kommer åter att 
behandlas på ett kommande utskottssammanträde.  

Överläggning 
Utredaren menar att en central budget kan skapas genom:  
• att medel avsätts direkt i mål- och resursplanen, 
• en lokal arbetsgivaravgift; dvs. att medel tas från förvaltningarnas 

lönesumma. 
 
Diskussioner förs om hur stor budgeten bör vara. Utredaren menar att 
budgeten inledningsvis bör uppgå till 10 Mkr. och därefter stegvis höjas 
till önskvärd nivå.  
 
Utskottet anser att budgeten bör skapas genom att medel avsätts i mål- 
och resursplanen. Detta för att synliggöra att budgeten är politiskt 
prioriterad.   
  
– – – – 
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Dnr 466/07  050 
 

§ 223 Ramavtal - Entreprenadmaskintjänster 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att uppdra åt upphandlingsenheten att teckna ramavtal med 

 
• KKönbergs Förartjänst, org.nr: 750404-7833 
• Engbloms Åkeri AB, org.nr: 556308-0943 
• Velanders Transport AB, org.nr: 556352-6457 
• Sundfrakt AB, org.nr: 556093-5164 
• Rederi & Schaktmaskiner AB, org.nr: 556219-6856 
• Boda Grävtjänst HB, org.nr: 916587-9579 
• Fuhab AB, org.nr: 556523-4951 
• VTG ek. för, org.nr: 769601-9525 
• Sundsvalls Expressbyrå AB, org.nr: 556236-8729 

 
för perioden 2007-11-15 t.o.m. 2010-10-14 med förlängnings-
klausul på 1 år t.o.m. 2011-10-14. 
 
Avrop kommer att ske enligt fastslagen rangordning (se ut-
värderingsprotokollet) för arbeten kortare än en vecka. För större 
arbeten görs en andra konkurrensutsättning. 
 

Bakgrund 
Kommunstyrelsekontoret har tagit fram förslag till ramavtal avseende 
entreprenadmaskiner.  
 
Nuvarande ramavtal för entreprenadmaskintjänster är tecknat med  
1. Henry Andersson Entr 
2. Arne Lindström 
3. Boda Grävmaskintjänst 
4. Elåtervinning i Sundsvall AB 
5. Engbloms Åkeri AB 
6. Fuhab fastighetsunderhåll AB 
7. Sundfrakt AB 
8. Velander Transport AB 
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9. VTG Ek förening 
 
Kostnaderna för entreprenadmaskintjänster uppgick år 2006 till ca 22 
Mkr för Sundsvalls Kommun, MittSverigeVatten AB och Sundsvall 
Elnät AB. 
 
Kontraktsvärdet för en 4-årig avtalsperiod uppskattas till ca 88 
miljoner. 
 
Kontraktsvärdets storlek överskrider det s.k. tröskelvärdet, vilket inne-
bär att upphandlingsformen som tillämpats för denna upphandling är 
öppen upphandling. Detta innebär bl.a. annonsering i Official Journal 
med TED-databasen samt i den svenska databasen och tidningen 
Anbudsjournalen. 
 
28 leverantörer erhöll förfrågningsunderlaget för anbud. Vid anbuds-
tidens utgång hade 10 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, 
MittSverigeVatten, Timrå kommun och upphandlingsenheten har del-
tagit i anbudsbedömningen. 

Överläggning 
Upphandlingschefen kommenterar kostnadsutvecklingen inom 
området.  

Beslutsunderlag 
• Kommunkontorets skrivelse 2007-10-08, utdelas till ledamöterna.  
• Utvärderingsprotokoll ref nr UH-07-45 med bilagor, utdelas till 

ledamöterna. 
 
– – – – 
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Dnr 467/07  050 
 

§ 224 Ramavtal - Byggnadsarbeten 

Beslut 
Finansutskottet beslutar  
 
att uppdra åt upphandlingsenheten att teckna ramavtal med Skanska 

Sverige AB org.nr 556033-9086, NCC Construction Sverige AB 
org.nr 556613-4929 och Tre Jonsson Bygg AB org.nr 556628-
6778 för perioden 2007-11-01 t o m 2009-10-31 med för-
längningsklausul på 2 år t o m 2011-10-31. 
 
Avrop ska i första hand ske med Skanska Sverige AB, i andra 
hand med NCC Construction AB och i tredje hand med Tre 
Jonsson Bygg AB. 
 

Bakgrund 
Kommunstyrelsekontoret har lämnat förslag till ramavtal avseende 
byggnadsarbeten.  
 
Nuvarande ramavtal för byggnadsarbeten är tecknat med NCC 
Construction AB, Skanska Sverige AB och ESSEN Bygg AB. 
 
Kommunens kostnader för byggnadsarbeten uppgick år 2006 till ca. 10 
miljoner kronor. 
 
Kontraktsvärdet för en 4-årig avtalsperiod uppskattas till ca. 40 
miljoner kronor. 
 
Kontraktet kategoriseras som en B-tjänst, vilket innebär att upp-
handlingsformen som tillämpats för denna upphandling är förenklad 
upphandling. Detta innebär bl.a. annonsering i den svenska databasen 
OPIC och tidningen Anbudsjournalen. 
 
21 leverantörer erhöll förfrågningsunderlaget för anbud. Vid anbuds-
tidens utgång hade sju (7) leverantörer inkommit med anbud. 
 
I förfrågningsunderlaget angavs att kommunen kommer att anta det 
anbud som bedöms vara det ekonomiskt mest fördelaktiga. 
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En upphandlingsgrupp bestående av personal från fastighetskontoret 
och upphandlingsenheten har deltagit i anbudsbedömningen.  
 

Protokollsanteckning 
Vid protokollsskrivningen upptäcktes ett skrivfel i den avtalsperiod 
som föreslogs i förvaltningsskrivelsen. Där angavs att avtalet skulle 
gälla för perioden 2007-10-12 tom 2009-10-11 med en förlänings-
klausul på 2 år tom 2011-10-11. Detta har vid protokollskrivningen 
rättats.   

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-10-02, utdelas till 

ledamöterna. 
• Utvärderingsprotokoll, ref nr UH-07-24, utdelas till ledamöterna. 
 
– – – – 
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Dnr 448/07  060 
 

§ 225 Medfinansiering av Mål 2-projektet Strategisk 
besöksnäringsutveckling i Västernorrland 
2008—2010 

Beslut 
Finansutskottet beslutar  
 
att bevilja 2 100 tkr som offentlig medfinansiering till Läns-

styrelsen i Västernorrlands storprojekt Strategisk besöks-
näringsutveckling i Västernorrland 2008 – 2010; 
 

att dessa 2 100 tkr ska användas för medfinansiering av fortsatt 
verksamhet inom projektet Position Sundsvall; 
 

att medlen tas från anslaget för näringslivsverksamhet samt 
marknadsföring och turism 

Bakgrund 
Strategisk besöksnäringsutveckling i Västernorrland 2008 – 2010 är ett 
länsstyrelse ägt storprojekt syftande till att genomföra den utvecklings-
strategi för besöksnäringen i Västernorrland som tagits fram i sam-
verkan med näringen under 2006, och inom vilket fortsatt verksamhet i 
Position Sundsvall avses bedrivas och finansieras. 
 
Storprojektets mål är att bygga starka destinationer med hög kompetens 
och högt attraktionsvärde som ger en god grund för ökat företagande 
och ökad sysselsättning inom besöksnäringen. Projektets insatser ska 
utveckla starka självständiga destinationsorganisationer. Målsättningen 
är att besöksnäringens organisering skall genomsyras av en 
näringslivsinriktad, kommersiell logik. 
 
Insatserna inom ramen för projektet kommer i allt väsentligt att genom-
föras i destinationerna. Projektets aktivitetsplan ska utformas i sam-
verkan med destinationerna och kommer innehållsmässigt att variera 
dem emellan eftersom att destinationerna är olika till sin karaktär, har 
kommit olika långt i utvecklingen, och avses få utvecklas under eget 
ansvar utifrån sina egna specifika förutsättningar. 
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I den arbetsbudget för anslaget för näringslivsverksamhet samt 
marknadsföring och turism som antogs av Finansutskottet 2007-03-28, 
§ 82, finns 700 tkr per år avsatta för fortsatt verksamhet inom Position 
Sundsvall. För att främja maximal uppväxling av dessa medel föreslår 
kommunstyrelsekontoret att finansutskottet beslutar att maximalt 2 100 
tkr avsätts för medfinansiering av Länsstyrelsen i Västernorrlands stor-
projekt Strategisk besöksnäringsutveckling i Västernorrland 2008 – 
2010, samt att dessa 2 100 tkr ska användas för medfinansiering av 
fortsatt verksamhet inom Position Sundsvall. 

Överläggning 
Utskottet ställer frågor om Sundsvalls kommuns medfinansiering 
påverkas av att andra kommuner ej är med och om medlen kan 
användas på det sätt som föreslagits. Frågorna besvaras av den 
föredraganden.  

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-10-05 
• Projekt ”Strategiskt besöksnäringsutveckling i Västernorrland 

2008-2010”, rev utkast 2007-09-19 
 
– – – – 
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Dnr 463/07  060 
 

§ 226 Ansökan om medfinansiering till Mål 2-
projektet Företagsamma Sundsvall 

Beslut 
Finansutskottet beslutar  
 
att bevilja 250 tkr per år under perioden 2008-2010 som offentlig 

medfinansiering till Länsstyrelsen i Västernorrlands mål 2-
ramprogram benämnt Entreprenörsregionen – Bra företags-
klimat; 
 

att medel tas från anslaget för näringslivsverksamhet samt mark-
nadsföring och turism. 

Bakgrund 
För att förbättra företagsklimatet i Sundsvall togs hösten 2005 beslut 
om en handlingsplan för förbättrat företagsklimatet. Denna plan 
reviderades våren 2007. Handlingsplanen med dess aktiviteter är 
inriktad på tre områden: attityd, service och dialog. En del i att förbättra 
företagsklimatet är att stärka nyföretagandet genom ökad samverkan 
mellan de aktörer som finns. 
 
På länsnivå har diskussioner förts kring hur nyföretagande och före-
tagsklimat kan stimuleras och resultatet är att länsstyrelsen ansöker om 
ett mål 2- ramprogram där kommunerna i sin tur kan ansöka om medel 
för att utveckla ovan nämnda områden. Sundsvalls kommun kommer 
med projektet Företagsamma Sundsvall att ansöka om medel från ram-
programmet. 
 
Syftet med projektet Företagsamma Sundsvall är att förbättra företags-
klimatet och skapa bättre förutsättningar för nyföretagande.Målgruppen 
är unga vuxna med entreprenörsidéer, blivande företagare och etable-
rade företag. Projektet kommer att inkludera arbetet med handlings-
planen för förbättrat företagsklimat. 
 
Målet med projektet är att skapa ett bra företagsklimat i Sundsvall samt 
arbeta för positivare attityder till företagande, att nyföretagandet ökar 
med tillgängligare entreprenörrådgivning och fler mötesplatser. Vidare 
ska samverkansmodeller skapas med målet att de ska vara bestående. 
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Företagsklimatet är en av de viktigaste tillväxtfrågorna för Sundsvalls 
kommun. Ett bra företagsklimat i Sundsvall bidrar till fler och aktivare 
företag, som gör att hela Sundsvalls näringsliv utvecklas. En del i detta 
är att stärka och utveckla nyföretagandet. Detta sker främst genom ett 
bra samarbete mellan de aktörer som finns för att därigenom bättre till-
varata och stödja de affärsidéer som uppkommer. 
 
Kontoret föreslår finansutskottet besluta att bevilja 250 tkr per år under 
perioden 2008-2010 som offentlig medfinansiering till Länsstyrelsen i 
Västernorrlands mål 2-ramprogram kallat Entreprenörsregionen – Bra 
företagsklimat (bifogas). Slutligen föreslås att medel tas från anslaget 
för näringslivsverksamhet samt marknadsföring och turism. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-10-05 
• Bilaga 1: Projektplan ”FÖRETAGsamma Sundsvall” – 7 

kommuner i samverkan, 2007-10-08 
• Bilaga 2: Åtgärd 1.4 Kostnader och finansiering med NUTEK - 

Projektansökan ur EG:s strukturfonder med bilaga 1, 6 och 7 
 
– – – – 
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Dnr 425/07  251 
 

§ 227 Exploateringskalkyl, delar av Sidsjö 2:1 och 
2:3, Bo Klok hus öster om Södra Bergets 
företagsby 

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

 
att anvisa stadsbyggnadsnämnden 2 385 000 kronor för att 

genomföra exploatering av delar av Sidsjö 2:1 och 2:3, Bo Klok 
hus öster om Södra Bergets företagsby, i enlighet med 
föreliggande kalkyl, 
 

att täcka anslaget med tomtlikvider, samt 
 

att bemyndiga stadsbyggnadsnämnden försälja del av fastigheterna 
Sidsjö 2:1 och 2:3, för sjuhundra (700) kronor per m2  bruttoarea 
(m2 BTA) till respektive exploatör inom området 

Bakgrund 
Stadsbyggnadsnämnden har 2007-09-26 § 261 antagit upprättat förslag 
till exploateringskalkyl för delar av Sidsjö 2:1 och 2:3, Bo Klok hus, 
öster om Södra Bergets företagsby. Kommunstyrelsekontoret föreslår 
att stadsbyggnadsnämnden anvisas 2 385 000 kronor för att genomföra 
exploateringen enligt upprättad kalkyl och att anslaget täcks med 
tomtlikvider. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-10-03 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2007-09-26, § 261 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 207-09-11 med 

exploateringskalkyl och karta 
 
– – – – 
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Dnr 437/07  045, jfr 173/07  045 
 

§ 228 Förskola invid Vibackeskolan, tillbyggnad – 
kommunstyrelsens investeringsmedel 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att återta finansutskottets beslut den 24 april 2007, § 122 om att 

bevilja fastighetsnämnden ett internlån på 3,0 mkr för till-
byggnad av Rönnbackens förskola; samt 
 

att fastighetsnämnden får ianspråkta 2,6 mkr ur reviderad in-
vesteringsbudget för förvaltningsfastigheter 2007 för byggande 
av förskola vid Vibackeskolan. 

Bakgrund 
Finansutskottet beslutade den 24 april 2007, § 122 att bevilja fastighets-
nämnden ett internlån på 3,0 mkr för tillbyggnad av Rönnbackens för-
skola. Fastighetsnämnden har den 27 september 2007, § 95 beslutat att 
återta denna ansökan. 
 
Fastighetsnämnden beslutade den 27 september 2007, § 95 att ansöka 
hos finansutskottet om 2,6 mkr för byggande av förskola invid 
Vibackeskolan. Projektet finns med i reviderad investeringsbudget 
2007 för förvaltningsfastigheter beslutad i kommunfullmäktige den 28 
maj 2007, § 151. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-10-15 
• Fastighetsnämndens protokoll 2007-09-27, § 95 
• Fastighetskontorets skrivelse 2007-09-04 med kartor 
 
– – – – 
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Dnr 438/07  045 
 

§ 229 Miljöstationer vid förskolor, skolor och 
boenden m.m. – kommunstyrelsens in-
vesteringsmedel 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att fastighetsnämnden får ianspråkta 2,0 mkr ur reviderad in-

vesteringsbudget 2007 för förvaltningsfastigheter och 2,0 mkr ur 
investeringsbudgeten för förvaltningsfastigheter 2008, för 
byggande av miljöstationer vid förskolor, skolor och boenden 
m.m, samt 
 

att en redovisning om stängningen av återvinningscentralen i 
Järkvissle ska lämnas på kommunstyrelsens sammanträde.  

Bakgrund 
I kommunstyrelsens investeringsbudget för 2007 och 2008 finns 
respektive år 2,0 mkr reserverade för utbyggnad av miljöstationer vid 
förskolor, skolor och boenden. Detta sammanhänger med arbetsmiljö-
krav som rests på dessa anläggningar. Kraven gäller både fastighets-
kontorets egen personal och personal som sköter hämtning av verk-
samhets- och hushållsavfall. Utöver detta finns ambitioner avseende 
möjlighet till källsortering. De aktuella åtgärderna är av skiftande 
karaktär, alltifrån enkla väderskydd till mer kompletta inbyggda miljö-
stationer. 
 
Fastighetsnämnden beslutade den 27 september 2007, § 97 att ansöka 
hos finansutskottet om 2,0 mkr för byggande av miljöstationer vid 
förskolor, skolor och boenden m.m. Projektet finns med i reviderad 
investeringsbudget 2007 och 2008 för förvaltningsfastigheter beslutad 
av fullmäktige den 28 maj 2007, § 151. 

Överläggning 
Utskottet frågar om driftsbudgeten ökar. Frågan besvaras av den 
föredragande.  
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Utskottet diskuterar även stängningen av återvinningscentralen i 
Järkvissle. Utskottet enas om att en redovisning om detta ska lämnas på 
kommunstyrelsens sammanträde.   
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-10-15 
• Fastighetsnämndens protokoll 2007-09-27, § 97 
• Fastighetskontorets skrivelse 2007-09-04 
 
– – – – 
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Dnr 464/06  344 
 

§ 230 Ledningsservitut för dagvattenledning från 
Korstaverket 

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att träffa avtal med Korstaverkets Förvaltning AB, org. nr 556503-

2173, i huvudsaklig överensstämmelse med bifogat förslag till 
servitutsavtal. 

Bakgrund 
Korstaverkets Förvaltning AB är ägare av fastigheten Sundsvall Korsta 
8:10. På denna fastighet bedriver Sundsvall Energi AB (SEAB) verk-
samhet med en fjärrvärmeanläggning. 
 
Sundsvalls kommun är ägare av fastigheten Sundsvall Korsta 8:1. 
Genom särskilt nyttjanderätts- och samarbetsavtal har kommunen till 
Sundsvall Hamn AB upplåtit nyttjanderätt för bedrivande av hamn-
verksamhet. 
 
Korstaverkets Förvaltning AB och SEAB har begärt att servitutsrätt 
upplåtes inom kommunen tillhörig mark för anläggandet av en dag-
vattenledning från Korstaverket samt en oljeavskiljare. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-10-17 
• Servitutsavtal med karta 
 
– – – – 
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Dnr 469/07  024 
 

§ 231 Förslag till utökat uppdrag för kommunfull-
mäktiges ordförande 

Beslut 
Finansutskottet beslutar  
 
att överlämna ärendet till arvodeskommittén. 

Bakgrund 
Vid dagens sammanträde diskuteras innehållet och nivån för 
ordförandeskapet i kommunfullmäktige. Diskussionen bygger på ett 
förslag som gruppledarna för (s), (v), (mp), (m), (fp), (kd) och (c) är 
överens om. 

Överläggning 
Av diskussionen framgår att utskottet rekommenderar att 
kommunfullmäktiges ordförande ska: 
a. Förbereda, genomföra och efterarbeta kommunfullmäktiges 
sammanträden.  
b. Fortsätta att vara presidiekonferensens ordförande. 
c. "Representera" kommunen. 
d. Och dessutom vara demokratiberedningens ordförande. 
 
För detta rekommenderar utskottet att kommunfullmäktiges ordförande 
erhåller en ersättning som motsvarar 50 % av en heltid, plus 15 % mot 
dagens ersättningsnivå. Den 15%-iga ökningen får tas utöver ram. 
 
Utskottet enas om att överlämna ärendet till arvodeskommittén för 
beredning. Ärendet ska behandlas av kommunfullmäktige i november 
2007. 

Beslutsunderlag 
• Skrivelse från Kjell Andersson, gruppledare för (s). Denna skrivelse 

överlämnas på sammanträdet och ersätter den tidigare skrivelse 
som överlämnats från (s), (mp) och (v). 

 
– – – – 
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Dnr 189/07  100 
 

§ 232 Information – Fråga om remissyttrande av-
seende rapporten ”Förbättrad samordning av 
rättsväsendets möjligheter i Norrland” 

Beslut 
Finansutskottet beslutar  
 
att som kommunens representanter vid överläggning med 

Justitiedepartementet utse Anita Bdioui (s) och Magnus Sjödin 
(m). Om möjlighet finns ska även stadsjuristen medverka.  

Bakgrund 
På finansutskottets sammanträde den 2 oktober frågade Magnus Sjödin 
(m) om dagsläget när det gäller rapporten ”Förbättrad samordning av 
rättsväsendets möjligheter i Norrland”, vilken finansutskottet yttrade 
sig över den 19 juni 2007 (§ 180).  
 
Utskottet diskuterade ärendet och uppdrog åt stadsjuristen att 
återkomma med ytterligare information till dagens sammanträde. 

Överläggning 
Stadsjuristen redogör för hur Justitiedepartementet ser på frågan. Han 
menar att finansutskottet kan utse en delegation som åker till 
departementet och redogör för kommunens synpunkter i ärendet.  
 
Utskottet går på detta förslag och enas om att utse Anita Bdioui (s) och 
Magnus Sjödin (m) till kommunens representanter. Om möjlighet finns 
ska även stadsjuristen medverka på överläggningen.  
 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2007-10-02, § 216 
 
– – – – 
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Dnr 7/07  006 
 

§ 233 För kännedom 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att lägga kännedomsärendena till handlingarna. 

Kännedomsärenden 

LÄNSSTYRELSEN 
• Uppföljning av kommunal krisberedskap (Ks dnr 422/07  163) 

VÄSTERNORRLANDS LÄNS TRAFIK AB 
• Upphandling SÄKO 2007 (Ks dnr ---/--  107) 

SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING (SKL) 
• Cirkulär 07:48  Upphandling av avfallstjänster, Lagen om offentlig 

upphandling 
• Inbjudan till Projekt Brytpunkts sex mötesplatser för inspiration och 

samtal i ”Hur kan den lokala och regionala demokratin förnyas?”. 
Datum och platser: 

o 12 december 2007 i Stockholm 
o 14 december 2007 i Malmö 
o 29 januari 2008 i Sundsvall 
o 1 februari 2008 i Göteborg 
o 6 februari 2008 i Örebro 
o 14 februari 2008 i Lycksele 
• Nyhetsbrevet Rakel – oktober 2007 

KOMMUNFÖRBUNDET VÄSTERNORRLAND OCH REGION 
GÄVLEBORG 

• Inbjudan till kursen ”Aktuellt om kommuners och landstingens 
ekonomi – november 2007” den 22 november 2007 i Sundsvall 

 
– – – – 
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Dnr 369/04 106 
 

§ 234 Näringslivsrådet - debatt 

Beslut 
Finansutskottet framför 
 
att utskottet är positiv till en debatt. 

Bakgrund 
Vid dagens sammanträde frågar Claes Stockhaus (v) om utskottets 
ledamöter vill medverka på en debatt om vad partierna har gjort utifrån 
sina valmanifest. Debatten ska arrangeras av näringslivsrådet. 
 
– – – – 
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Dnr 7/07  006 
 

§ 235 Träff med näringslivet om infrastrukturfrågor 

Beslut 
Finansutskottet beslutar  
 
att notera informationen. 

Bakgrund 
Vid dagens sammanträde redogörs för den träff med näringslivet om 
infrastrukturfrågor som hölls den 22 oktober 2007 på Villa Marieberg.  
 
På mötet var riksdagsledamöter, de större industrierna och de större 
fastighetsbolagen representerade. Vid mötet enades man om att en 
styrgrupp ska bildas för att hantera samordningen mellan kommunen 
och näringslivet när det gäller Sundsvallspusslet. Denna ska samordnas 
av Handelskammaren.  
 
– – – – 
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