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Tid Kl. 14.00 – 16.30 

Plats Kommunhuset, rum 538 A 

  
Beslutande Martin Johansson, (s) tjänstgörande ordförande 
 Lena Österlund (s) tjänstgörande ersättare 
 Claes Stockhaus (v)  
 Ingrid Möller (mp)  
 Ewa Lohman (m) tjänstgörande ersättare 
 Lars Persson (fp)  
 Mats Mehlin (c) tjänstgörande ersättare 
  
Övriga Peter Gavelin kommundirektör 
 Eric Carlsson ekonomidirektör 
 Helena Sjöholm kommunsekreterare 
 Kjell-Arne Sköldh programomr.chef, soc.tj § 277 
 Lars Fahlman omr.chef, soc.tjänsten § 277 
 Kristin Nystedt upphandlare §§ 278-279 
 Göran Bodén upphandlingschef §§ 278-279 
 Hans Dunder samhällsplanerare § 280 
 Lennart Andersson utvecklingschef §§ 280-283,  

samt 285 
 Katarina Tjernblom utredare § 285 
 Ulla Näsman direktör kultur och fritid § 284 
 Stefan Söderlund stadsbyggnadsdirektör § 284 
 Christin Strömberg  skoldirektör § 290 
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Protokollet omfattar §§ 277 -- 295 
 
Justeras 
 
 
 
Martin Johansson  Helena Sjöholm 
Ordförande   Sekreterare 
 
 
 
Lars Persson 
Justerare 
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Justering 
 
Att jämte ordföranden Martin Johansson justera dagens protokoll utses 
Lars Persson med Mats Mehlin som ersättare. 
 
– – – –  
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Dnr 275/07  133 
 

§ 277 Avtal om mottagande av ensamkommande 
flyktingbarn för 2008 och framåt 

Beslut 
Finansutskottet beslutar  
 
att godkänna avtalet med Migrationsverket och uppdrar åt 

kommunstyrelsens ordförande Anita Bdioui att underteckna 
avtalet.  

Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 12 november 
2007, § 290 att socialnämnden är huvudansvarig nämnd för 
mottagandet av ensamkommande flyktingbarn och ansvarar för 
samordning av kommunens insatser. Kommunstyrelsen uppdrog också 
till socialnämnden att till finansutskottets sammanträde den 4 december 
2007 redovisa förslagsmodeller för kommande avtal med 
Migrationsverket. 
 
Till dagens sammanträde har socialtjänsten tagit fram ett avtalsförslag 
som diskuteras. 

Överläggning 
Utskottet beslutar enligt förslaget och noterar att socialtjänsten i samråd 
med kommunsekreteraren eventuellt kommer att justera tidsplanen om 
när olika platserna ska vara tillgängliga. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2007-10-23, § 219 
• Överenskommelse om anordnande av boende för barn utan legal 

vårdnadshavare i Sverige, s.k. ensamkommande barn (SDL-22-
2007-xxx) 

 
– – – – 
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Dnr 552/07  050 
 

§ 278 Upphandling av hem för vård och boende av 
vuxna 

Beslut 
Finansutskottet beslutar  
 
att uppdra åt upphandlingsenheten att teckna ramavtal med  

   org.nr 
Måvikens gäst- o konvalescenthem  888400-0319 
Ideell förening 
Nämdemansgården i Sverige AB 556699-7937 
(Blentorp, Jälla) 
Samverkansgruppen   556284-2012 
Torbjörn och Helena Fjellström AB 
12 & 12 Behandlingshem AB 556446-9020 
Behandlingshemmet Ulfshyttan AB 556427-6334 
Serenity AB    556331-4243 
(Munin, Hugin) 
Eva Rehab Hudiksvall AB  556460-3958 
Niansfors Bruksherrgård AB 556443-0154 
D Erixson Konsult AB  556709-3488 
Halvvägshuset Per Aspera AB 556670-6379 
LP-Verksamhetens Ideella riksförening  802404-3716 
(Ursviken, Lillvik) 
Bills Bo- & Utbildningsgård AB 556625-5724 
Docare KB   916458-4584 
(Marlenelund) 
Erik Edins insamlingsstiftelse  802404-4722 
(Järbo, Furulund) 
Husinge Vård AB  556546-3907 
Harvik Vård AB  556548-7617 
Basta Arbetskooperativ   802017-8433 
Hatten AB   556471-9820 
Stiftelsen Stensele kooperativa kursgård 895400-7566 
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 Järvå Gård HVB AB  556647-1529 

Sävik Behandlingshem AB 556443-8496 
Stiftelsen Bergslagsgårdar   875001-4584 
Stiftelsen Credo  802015-1224 
för perioden  2008-01-01 tom 2009-12-31 med 
förlängningsklausul 
på 1 år t o m 2010-12-31. 

Bakgrund 
Nuvarande ramavtal för platser för vård eller boende för vuxna är 
tecknat med Håsta halvvägshus, Samverkansgruppen, LP-Ursviken, 
LP- Lillvik, Aleris AB, Strandhagen, Kolamora behandlingshem, 
Ulfhyttan, Sävik, Husinge Vård, Lindalen, Selfhelpkliniken, Eva 
Rehab, Västkustfamiljen Valstad, Marsstrand Rävlanda, Stensele 
kooperativ, Solgläntan, Måviken. 
 
Kommunens kostnader för platser för vård eller boende för vuxna 
uppgick år 2006 till ca 6 600 000 kr. 
 
Kontraktsvärdet för en 3-årig avtalsperiod uppskattas till ca 19 800 000 
kr. 
 
68 leverantörer erhöll förfrågningsunderlaget för anbud. Vid 
anbudstidens utgång hade 58 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 Socialtjänsten i 
Sundsvalls, Timrå, Örnsköldsviks, Sollefteå och Härnösands 
kommuner, Rättpsykiatriska kliniken Sundsvall samt 
upphandlingsenheten har deltagit i anbudsbedömningen. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-11-23 

 
– – – – 
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Dnr 553/07  050 
 

§ 279 Upphandling av hem för vård för barn och 
ungdom 

Beslut 
Finansutskottet beslutar  
 
att uppdra åt upphandlingsenheten att teckna ramavtal med  

                      org.nr. 
Promting AB                      556606-5990 
Hillegården AB                      556417-3598 
(Ronja, Bringåsen, Granbo)  
Serenity AB                       556331-4243 
Bills Bo- & Utbildningsgård AB            556625-5724 
Skillstreaming AB 556501-2365 
Nämdemansgården i Sverige AB 556699-7937 
12 & 12 Behandlingshem AB 556446-9020 
Solgläntans behandlingshem i Kramfors AB 556458-5288 
Samverkansgruppen Torbjörn 556284-2012 
och Helena Fjellström AB 
Herrgården i Anderfors AB 556272-3873 
Trundögården AB  556573-8589 
  
Hansabacken behandlingshem i Järvsö AB 556622-7228 
Vivorum AB   556671-2187 
Davidsbogård AB  556709-4296  
Attendo Individ och Familj AB  556477-8958 
(Katarina ungdomshem 1 o 2, KrisTina, Förstärkt 
familjehemsvård) 
Söråkre Skolhem AB  556563-0422 
Meby behandlingshem AB  556518-6284 
Hasselakollektivet AB   556106-1853 
(Franshammar) 
Docare KB    916458-4584 
(Marlenelund)   
Gårdsjöns tonårsvård AB   556508-8704 
(Gårdsjön, Trägårn) 
Incola AB   556672-7243 
Brännans Behandlingsstation Stiftelse  888800-59991 
Älgeredskollektivet AB  556203-8264 
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Murars Gård Aktiv Rehab AB 556451-1169 
Härnösands kommun   12000-2403 
(Bogården) 
Humlans HVB AB  556641-8165 
 
för perioden  2008-01-01 tom 2009-12-31 med  
förlängningsklausul på 1 år t o m 2010-12-31. 

  

Bakgrund 
Nuvarande ramavtal för platser för vård eller boende för barn och 
ungdom är tecknat med Kubagården AB, Söråkre skolhem AB, Barn  & 
Ungdomsgruppen  i Stockholm AB (Katarina ETT och TVÅ, 
KrisTina), Hudiksvalls ungdomshem ekonomisk förening, 
Västkustfamiljen AB (Lindesberg, Rävlanda, Västervik), Järvsö 
Ungdomshem AB, Meby behandlingshem AB,  Hassela Gotland, 
Herrgården i Andersfors, Närsjögläntan, Hillegården AB (Ronja, 
Bringås, Granbo),  Hansabackens Behandlingshem i Järvsö AB, 
Habitemus AB, Murarsgård Aktiv Rehab AB, Stockholm HVB Barn & 
Ungdom och Lida Familjebehandling. 
 
Kommunens kostnader för platser för vård eller boende för barn och 
ungdom uppgick år 2006 till ca 31 700 000 kr (externa placeringar, ej 
SIS och egen instituion). 
 
Kontraktsvärdet för en 3-årig avtalsperiod uppskattas till ca 95 100 000 
kr. 
 
53 leverantörer erhöll förfrågningsunderlaget för anbud. Vid 
anbudstidens utgång hade 60 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 Socialtjänsten i 
Sundsvalls, Örnsköldsviks, Sollefteå och Kramfors kommuner samt 
upphandlingsenheten har deltagit i anbudsbedömningen. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-11-23 
• Utvärderingsprotokoll UH-07-63 
 
– – – – 
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Dnr 213/05  106 
 

§ 280 Utveckling av arbetet med Sundsvalls-
regionen 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att kommunstyrelsekontoret arbetar med att utveckla Sundsvalls-

regionen i enlighet med antagen vision och målbild; 
 

att bevilja 500 tkr för år 2007 samt 600 tkr årligen för perioden 
2008-2010 till arbetet med att utveckla Sundsvallsregionen; 
 

att medel tas från anslaget för näringslivsverksamhet samt 
marknadsföring och turism. 

Bakgrund 
Enligt kommunens utvecklingsplan för tillväxt och arbete ska 
Sundsvallsregionen knytas ihop till en gemensam arbetsmarknads-, 
boende- och studieregion bl.a. genom samarbete kring infrastruktur. 
Under 2005-2007 har kommunerna inom Sundsvallsregionen till-
sammans arbetat fram en gemensam vision och målbild. För att för-
verkliga detta har följande insatsområden identifierats för perioden 
2008-2010. Dessa är Ostkustbanan Ådalsbanan, Bottniska korridoren, 
Mittbanan, Hela resan, Midlanda, och Sundsvalls hamn. Det konkreta 
arbetet inriktas främst på delfinansiering av utrednings- samt 
informations- och påverkansåtgärder. 
 
För att utveckla Sundsvallsregionen till en gemensam arbetsmarknads-, 
studie- och boenderegion krävs en god tillgänglighet inom och till 
regionen. För att på sikt bibehålla och utveckla ett internationellt verk-
samt näringsliv krävs satsningar i infrastrukturen. Samarbetet som idag 
sker mellan kommunerna i Sundsvallsregionen bör utvecklas ytter-
ligare. Kommunstyrelsekontoret menar att det är viktigt att Sundsvalls 
kommun tar tydliga steg framåt och visar på initiativ för att driva på 
arbetet. 
 
Kommunstyrelsekontoret föreslår finansutskottet besluta att arbeta med 
att utveckla Sundsvallsregionen i enlighet med antagen vision och mål-
bild. 
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Vidare föreslås att finansutskottet beviljar 500 tkr för år 2007 samt 600 
tkr årligen för perioden 2008-2010 till arbetet med att utveckla 
Sundsvallsregionen samt att medel tas från anslaget för näringslivs-
verksamhet samt marknadsföring och turism. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-11-19 
• Sundsvallsregionen, dokument antaget av kommunerna i 

Sundsvallsregionen 2006-02-02 
 
– – – – 
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Dnr 362/06  019 
 

§ 281 Ansökan om medfinansiering till Leader-
projekt "Mittland 2" för landsbygdsutveckling 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att avge en avsiktsförklaring för medfinansiering från Sundsvalls 

kommun till Leader-projektet Mittland 2; 
 

att under förutsättning att projektet godkänns, bevilja upp till 500 
tkr per år under perioden 2008-2010 till Leaderprojektet Mitt-
land 2; 
 

att Sundsvalls kommuns medfinansiering fastställs definitivt när 
beslut om projektet tagits av Jordbruksverket; 
 

att medel tas från anslaget för näringslivsverksamhet samt 
marknadsföring och turism. 

Bakgrund 
Landsbygdsdelarna av Sundsvall samt Ånge kommun har under de 
senaste åren samarbetat i ett ramprogram inom Mål 1, kallat Mittland. 
Projektet har använt sig av den s.k. Leader-metoden, som innebär att 
arbetet ska vara gränsöverskridande och arbetssättet präglas av demo-
krati och ett brett underifrånperspektiv. ”Mittland 2” är ett planerat 
utvecklingsprojekt för landsbygdsområdena i Sundsvall, hela Ånge och 
Bräcke kommuner. En arbetsgrupp bestående av representanter från 
näringslivskontoren, ideella föreningar och näringslivet från alla tre 
kommunerna har arbetat med att förverkliga strategi och ansökan. 
Projektet planeras att pågå under perioden 2008-2013. 
 
Kommunstyrelsekontoret anser att det är av stor vikt att främja före-
tagande och sysselsättning på landsbygden. Utvärderingen från Mitt-
land 1 visar på goda resultat. Via Leader-projektet Mittland 2 finns 
möjlighet att fortsätta stödja personer och organisationer/föreningar 
som vill arbeta med att utveckla sin bygd så att förutsättningarna för att 
människor ska leva och försörja sig på landsbygden förbättras. 
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Vidare är detta projekt en del i att förverkliga landsbygdsprogrammet 
som antogs av kommunfullmäktige i juni 2006. 
 
Kommunstyrelsekontoret föreslår finansutskottet besluta att avge en 
avsiktsförklaring från Sundsvalls kommun till Leader-projektet Mitt-
land 2 samt att bevilja upp till 500 tkr per år under perioden 2008-2010 
till Leader-projektet Mittland 2 under förutsättning att projektet godk-
änns av Jordbruksverket. Om det visar sig att ytterligare medfinansier-
ing fås från andra offentliga intressenter ska bidraget från Sundsvalls 
kommun omprövas. Medel tas från anslaget för näringslivsverksamhet 
samt marknadsföring och turism. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-11-19 
• Förslag till ”Strategi för programperioden 2007—2013” – Leader 

Mittland med bilaga 1-4 
 
– – – – 
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Dnr 417/07  060 
 

§ 282 Ansökan om medfinansiering av förstudie 
Culture and History 

Beslut 
Finansutskottet beslutar  
 
att avslå ansökan om medfinansiering av förstudie Culture and 

History. 

Bakgrund 
Destination Timrå Företagarförening har inkommit med en ansökan om 
medfinansiering av en förstudie inför Culture and History. Förstudien 
syftar till att ”skapa samverkansnätverk bland nya och gamla besöks-
entreprenörer i området Timrå/ Indalsleden samt i förlängningen i hela 
regionen MittSverige ur ett ”triple helix”-perspektiv. Att utveckla sam-
arbetet mellan de båda länen Västernorrland/ Jämtland, samt skapa för-
ståelse för en samordnad marknadsföringsstrategi och förstärka den 
gemensamma historiska profilen i samarbete med Mittuniversitets 
Industrihistorieforskning.” 
 
Förstudiens mål är att ”gamla” och nya besöksentreprenörer ser värdet i 
att samverka och paketera sina erbjudanden under en gemensam profil 
och att lyfta området Timrå/Indalsleden till en region utan gränser för 
besökarna. Det övergripande målet är att skapa ett brett nätverk av 
entreprenörer som medverkar till att utveckla en gemensamt formad 
marknadsstrategi. 
 
Arbetet med förstudien föreslås pågå sex månader. Destination Timrå 
Företagarförening söker medfinansiering från sex partners varav 
Sundsvalls kommuns andel av den totala finansieringen är sex procent 
vilket motsvarar 30 tkr. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-11-19 
• Ansökan om projektmedel hos Länsstyrelsen Västernorrland 
 
– – – – 
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Dnr 391/07  060 
 

§ 283 Ansökan om medfinansiering till Ung Före-
tagsamhet 2008 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att bevilja 283 050 kronor för år 2008 till föreningen Ung Företag-

samhet; 
 

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

Bakgrund 
Föreningen Ung Företagsamhet har till Sundsvalls kommun inkommit 
med en ansökan om bidrag, totalt 283 050 kr, till verksamheten för år 
2008. Bidraget består av ett driftsbidrag på 83 050 kr till föreningens 
regionala aktiviteter såsom lokala och regionala mässor, utbildning av 
lärare samt konferenser. Resterande 200 000 kr utgör en halvtidstjänst 
för en person att arbeta med UF vid kommunens alla skolor. 
 
Sundsvall är i behov av ett dynamiskt näringsliv och nyföretagande är 
en del i detta. För att öka nyföretagandet är det viktigt att tidigt få 
möjlighet att pröva på hur det är att driva ett företag. Sundsvalls 
kommun bör därför bidra till att stimulera intresset för nyföretagande. 
Kommunstyrelsekontoret anser att Ung Företagsamhet är en viktig 
verksamhet som bidrar till att utveckla entreprenöriella egenskaper och 
kan bidra till att unga entreprenörer i Sundsvall skapar en framtid för 
sig själva. Att driva ett företag ger även erfarenheter inför kommande 
arbetsliv.  
 
Vidare framhäver kontoret att Ung Företagsamhet bör undersöka 
möjligheten att fr.o.m. år 2009 och framåt medfinansiera sin verk-
samhet med mål 2-medel. 
 
Kommunstyrelsekontoret föreslår att föreningen Ung Företagsamhet 
beviljas 283 050 kr under år 2008 och att medel tas från anslaget för 
näringslivsverksamhet samt marknadsföring och turism. En uppföljning 
av UFs verksamhet rapporteras årligen till finansutskottet i mars. 
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Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-11-08 

 
– – – – 
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Dnr 133/06  821 
 

§ 284 Lägesrapport om teaterprojektet 

Beslut 
Finansutskottet beslutar  
 
att hålla ett extra finansutskott den 18 december, kl. 13.00-16.00  

för att bland annat diskutera arkitekttävlingens förutsättningar. 

Bakgrund 
Vid dagens sammanträde lämnar kommundirektören en lägesrapport 
om teaterprojektet.  
 
– – – – 
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Dnr 544/07  041 
 

§ 285 Förslag till arbetsbudget år 2008 för närings-
livsverksamhet samt marknadsföring och 
turism 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att fastställa förslag till arbetsbudget för 2008 för näringslivsverk-

samhet samt marknadsföring och turism. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsekontoret föreslår att finansutskottet antar föreslagen 
arbetsbudget för 2008. Anslaget för näringslivsverksamhet samt 
marknadsföring och turism tillhör processen Arbete och tillväxt vars 
syfte är att ge förutsättningar för företagens utveckling och stärka indi-
videns anställbarhet. Kommunstyrelsekontoret framhäver att anslaget i 
första hand bör disponeras för genomförandet av utvecklingsplanen för 
tillväxt och arbete, plan för marknadsföring samt turismstrategin. 

Överläggning 
Utredaren förklarar att anledningarna till att budget redovisar ett 
positivt resultat är att vissa projekt inte har kommit igång 2007 som 
planerat. Men eftersom dessa kommer igång under 2008 önskar 
kontoret att resultatet förs över till nästa års budget. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-11-19 
 
– – – – 
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Dnr 545/07  045 
 

§ 286 Låneramar för Sundsvalls kommuns bolag 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att anta föreslagna låneramar för Sundsvalls kommuns bolag; 

 
att antagna låneramar börjar att gälla från och med 2008-01-01; 

 
att inkludera Sundsvalls Hamn AB i kommunens koncernkonto från 

och med 2008-01-01. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsekontoret har arbetat fram ett förslag till låneramar för 
Sundsvalls kommuns bolag. Enligt ”Tillämpningsanvisningar till 
finanspolicy för Sundsvalls kommun” kan helägda bolag ansöka om en 
låneram för sin kort- och långfristiga upplåning. 
 
Genom att besluta om låneramar för respektive bolag skapas en enklare 
och effektivare låneadministration. Tidigare har varje bolags upplåning 
varit ett separat ärende i finansutskottet. 
 
Alla bolag har lämnat en låneramsansökan för 2008 till internbanken. 
De bolag som vill öka upplåningen har specificerat ändamålet för ny-
upplåningen. Samtliga underlag finns hos internbanken. 
 
Sundsvalls Hamn AB har ansökt om att ingå i kommunens koncern-
kontosystem. Genom att bolaget inte är helägt av Sundsvalls kommun 
behövs ett beslut i finansutskottet. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-11-21 
 
– – – – 
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Dnr 546/07  040 
 

§ 287 Ansökan om kort som betalningsmedel inom 
kommunstyrelsen och kommunstyrelse-
kontoret 

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att godkänna att kommunstyrelsens ordförande – om han eller hon 

så önskar – använder kort som betalningsmedel; samt 
 

att inom kommunstyrelsen och kommunstyrelsekontoret i övrigt 
ska ansökan om kort som betalningsmedel från och med 2008 
godkännas på följande sätt: 
 

- kort för kommunstyrelsens ledamöter godkännes av 
kommunstyrelsens ordförande, 

 
- kort för kommundirektör godkännes av kommun-

styrelsens ordförande, 
 

- kort för kommunstyrelsekontorets anställda i övrigt 
godkännes av kommundirektören. 

Bakgrund 
Enligt Tillämpningsanvisningar finanspolicy skall kort användas som 
betalningsmedel i tjänsten i stället för andra betalningsmedel t.ex. 
vouchers. 
 
Efter godkännande av kortansökan sköter ekonomiavdelningen an-
skaffning av Eurocard inköpskort, med fakturering till kommunen och 
Eurocard privatkort. Fastighetskontoret sköter anskaffning av bensin-
kort (förarkort och fordonskort) efter godkännandet. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-11-16 
 
– – – – 
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Dnr 32/07  040 
 

§ 288 Kommunstyrelsens mål- och resursplan 2008 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att uppdra till kommunstyrelsekontoret att färdigställa förslag till 

mål och resursplan 2008 till kommunstyrelsens sammanträde 
den 14 januari 2008. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsekontoret har arbetat med att färdigställa ett förslag till 
mål och resursplan 2008 för kommunstyrelsen. Det har av flera skäl 
inte varit möjligt att färdigställa förslaget inför finansutskottets 
sammanträde den 4 december 2007. Det viktigaste är att de ekonomiska 
ramarna kommer att justeras med ändrade hyror och med löne-
kompensation för 2007. Det beräknas kunna ske i januari 2008. De 
ekonomiska tabellerna i förslaget kommer därför att justeras under 
januari. 
 
Kommunstyrelsekontoret föreslår därför att kontoret får i uppdrag av 
finansutskottet att färdigställa förslag till mål och resursplan 2008 till 
kommunstyrelsens sammanträde den 19 januari 2008. 

Överläggning 
Kommundirektören informerar om de större frågor som finns inom 
budgeten. Per process nämns bland annat: 
 
Samhällsbyggnad 

- Översyn av kollektivtrafiken.  
- Fördjupade översiktsplaner.  
- Bostadsplanering.  
- Sundsvalls regionen.  
- Projektet uthållig kommun. 

Tillväxt 
- SÖT. 
- Position Sundsvall. 
- Mittuniversitetet. 

Ledning/ledningsstöd 
- Arbetsgivarpolitiskt program. 
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- Utveckling av MRP. 
- Informationsavdelningen. 
- Strategiska IT-frågor. 
- e-handel. 
- Nytt livsmiljöbokslut. 
- Utveckling av livsmiljöbarometern. 
- Folkhälsorådet. 

Verksamhetsstöd 
- HUR-enheten. 
- Försök med arbetstidsförkortning. 
- Ny plattform för hemsidan. 
- Informationssäkerhet. 
- Ärende- och dokumenthantering. 

 
Lena Österlund (s) frågar i vilken utsträckning intressegruppers 
undersökningar ska utgöra indikatorer. Frågan besvaras av 
kommundirektören.  

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-11-29 (tilläggslistan) 
• Utkast, november 2007 - Mål och resursplan 2008 (tilläggslistan) 
 
– – – – 
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Dnr 547/07  105 
 

§ 289 Informationssäkerhetspolicy för Sundsvalls 
kommun 

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta 
 
att anta Informationssäkerhetspolicy för Sundsvalls kommun, 

daterad den 5 november 2007; 
 

att bemyndiga kommunstyrelsen att godkänna informationssäker-
hetshandbokens riktlinjer och anvisningar. 

 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att delegera till kommundirektören att godkänna informationssäker-

hetshandbokens riktlinjer och anvisningar. 

Bakgrund 
Regelverket för IT-säkerheten inom Sundsvalls kommun finns be-
skrivet i IT-säkerhetspolicyn från 2002. Policyn är delad på två doku-
ment som beskriver mål respektive roller. Denna policy har inte efter-
levts, i önskad omfattning. De roller som beskrivs har inte införts, ej 
heller organisationen kring IT-säkerheten. IT-staben har sedan bildand-
et ett uppdrag att se över IT-säkerhetspolicyn. Detta jobb accentuerades 
av den revision, som gjordes inom IT-säkerheten för ett av Social-
tjänstens system, IFO/ProCapita. Revisionsrapporten påpekade brister i 
IT-säkerheten, dels för aktuellt IT-system, dels att policyn inte följdes. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-11-23 
• Informationssäkerhetspolicy för Sundsvalls kommun 
 
– – – – 
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Dnr 548/07  291 
 

§ 290 Lokalförsörjningsplan för grundskolan  

Beslut 
Finansutskottet beslutar  
 
att godkänna förslaget om att barn och utbildningsnämnden på nytt 

behandlar ärendet och därefter överlämnar det till 
kommunstyrelsen den 14 januari 2008,  
 

att uppdra till barn- och utbildning att stämma av med 
fastighetskontoret hur de förslagna lokalförändringarna påverkar 
fastighetskontorets verksamhet, samt  
 

att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget 
ställningstagande.  

Bakgrund 
Barn- och utbildningsnämnden har genomfört en lokalöversyn för de 
kommunala grundskolorna i Sundsvall. Syftet med lokalöversynen är 
att skapa en optimal lokalanvändning, som tar hänsyn till det minskade 
elevgrupperna i grundskoleålder. Sedan läsåret 2003 har antalet elever i 
Sundsvalls kommunala grundskolor minskat med 1300 dels till följd av 
minskade elevkullar och dels till följd av att fristående skolor har 
etablerat sig i kommunen. Enligt prognoser kommer antalet elever i 
grundskolorna att minska ytterligare de närmaste åren. 
 
Utifrån översynen behandlade barn- och utbildningsnämnden ett förslag 
till nedläggning av skolor vid sitt sammanträde 2007-11-21, § 105. 
Efter nämnden enats om sitt förslag har dess ledamöter varit ute på 
olika möten, många debattinlägg har skrivits i media och diskussioner 
har på olika sätt förts om nämndens beslut. Genom de aktiviteter som 
förekommit har nämnden fått förslag till andra lösningar på 
grundskolans lokalförsörjning än dem som finns i nämndens beslut. 
Nämndens ledamöter har utlovat att synpunkter och alternativa förslag 
ska beaktas i den demokratiska processen fram till fullmäktiges slutliga 
beslut. 
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Skoldirektören föreslår därför att de synpunkter som framkommer vid 
skolmötena inarbetats i beslutsunderlaget och överlämnas till 
kommunstyrelsens sammanträde den 14 januari 2008. 

Överläggning 
Ingrid Möller (mp) frågar vilka konsekvenser det får om ärendet 
förskjuts en månad. Skoldirektören besvarar frågan.  
 
Lars Persson (fp) föreslår att fastighetskontoret ska redovisa vad 
lokalindragningen innebär för dem. Utskottet ställer sig bakom detta.   

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-11-29 (tilläggslistan) 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2007-11-21, § 105 
• Barn- och utbildningskontorets skrivelse 2007-11-19 med bilaga 

1-9 
 
– – – – 
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Dnr 549/07  106 
 

§ 291 Deltagande i Sveriges Kommuner och Lands-
tings projekt med medborgarpaneler 

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att delta i projektet medborgarpaneler som anordnas av Sveriges 

Kommuner och Landsting; 
 

att tillsätta en styrgrupp bestående av fem ledamöter varav tre är 
förtroendevalda, vilka utses från kommunstyrelsen och demo-
kratiberedningen, och två är tjänstemän; 
 

att uppdra till kommundirektören att utse en projektledare; samt 
 

att uppdra till projektledaren att ta fram direktiv för hur Sundsvalls 
kommun ska arbeta med projektet. 

Bakgrund 
Sveriges Kommuner och Landsting har startat projektet medborgar-
paneler. Syftet är att pröva och utveckla medborgardialogen genom 
metoden medborgarpanel där medborgarna görs delaktiga genom att 
delta i paneler över Internet och SMS. Projektet pågår under tre år från 
2007 till 2010. 
 
Demokratiberedningen har anmält sig till projektet och deltagit i två 
träffar men beredningen anser att det krävs en bred medverkan och en 
god förankring i kommunorganisationen för att projektet ska bli 
meningsfullt. Projektet bör därför förankras genom beslut i kommun-
styrelsen. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-11-23 
• Demokratiberedningens skrivelse 2007-11-01 
 
– – – – 
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Dnr 468/07  105 
 

§ 292 Central budget för intern verksamhets-
utveckling 

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att ett centralt anslag för intern verksamhetsutveckling inrättas, 

 
att kommunstyrelsekontoret får i uppdrag att i redovisningen av de 

ekonomiska planeringsförutsättningarna för mål- och resursplan 
2009-2011 påvisa att medel ska avsättas till ett centralt anslag 
för intern verksamhetsutveckling, 
 

att överlämna frågan om anslagets storlek till beredningen av mål 
och resursplan 2009-2011, 
 

att redan avsatta medel i mål- och resursplan 2008-2010 avseende 
utvecklingsmedel för åren 2009 och 2010 inarbetas i nya 
anslaget, 
 

att det centrala anslaget för intern verksamhetsutveckling hanteras 
av kommunstyrelsens samordningsutskott. 

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 finansutskottets sammanträde 23 oktober 2007 (§ 222) 
informerades utskottet om hur en central budget kan skapas. Utskottet 
ansåg att budgeten bör skapas genom att medel avsätts i mål- och 
resursplanen, för att tydliggöra att budgeten är politiskt prioriterad. 
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Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2007-10-23, § 222 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-11-27 

 
– – – – 
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Dnr 550/07  060 
 

§ 293 Finansiering av verksamheten vid Norra 
berget 2008 

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta 
 
att anvisa kommunstyrelsen 1 800 000 kronor för verksamheten på 

Norra berget under 2008; 
 

att finansiering ska ske i kompletteringsbudget 2008, nya ärenden; 
 

att i Mål och resursplan för 2009 besluta om den fortsatta 
inriktningen av verksamheten på Norra berget. 

Bakgrund 
Norra berget är ett uppskattat utflyktsmål både bland sundsvallsbor och 
besökare. Norra berget är också en arbetsplats för många och verksam-
heten har visat sig lämplig för olika typer av arbetsmarknadsåtgärder. 
 
Hösten 2004 bildades föreningen Norra berget på initiativ av Sunds-
valls kommun. Syftet med föreningen är att den ska arbeta för att till-
föra Norra berget verksamhet och anordna aktiviteter i synnerhet för 
barn- och ungdomar. 
 
Föreningen Norra berget har varit beroende av tillgång till arbetskraft 
från olika typer av arbetsmarkandspolitiska åtgärder. Grunden har ut-
gjorts av anställda med lönebidrag och plusjobbare. Under 2008 löper 
plusjobben ut och föreningen Norra berget har själv inte möjlighet att 
finansiera en fortsättning. 
 
En utredning pågår inom kommunstyrelsekontoret i syfte att hitta en 
långsiktig lösning på vilken inriktning verksamheten på Norra berget 
ska ha. Kommunstyrelsekontoret bedömer att det behövs ett anslag från 
kommunfullmäktige för att kunna driva verksamheten vidare under 
2008 och i avvaktan på en mer långsiktig lösning. 
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Kommunstyrelsekontoret föreslår att kommunfullmäktige ska anvisa 
kommunstyrelsen 1 800 tkr för verksamheten på Norra berget under 
2008. Vidare kommer nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning 
och integration att ta ställning till att finansiera 234 tkr som avser del av 
lönekostnader för 2008. 

Överläggning 
Lars Persson (fp) och Eva Lohman (m) framför att de återkommer i 
kommunstyrelsen med sina ställningstaganden. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-11-21 (tilläggslistan) 
 
– – – – 
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Dnr 551/07  060 
 

§ 294 Finansiering av verksamheten vid Svartviks 
Industriminnen 2008 

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta 
 
att anvisa 340 000 kronor till kommunstyrelsens anslag för 

lokalkostnader 2008 för fastigheterna vid Svartviks 
Industriminnen; 
 

att anvisa 525 000 kronor till kultur- och fritidsnämnden 2008 för 
verksamheten vid Svartviks industriminnen; 
 

att finansiering ska ske i kompletteringsbudget 2008, ny ärenden; 
 

att i Mål och resursplan för 2009 besluta om den fortsatta 
inriktningen av verksamheten vid Svartviks industriminnen. 

 
Utskottet beslutar för egen del 
 
att information om Svartviks verksamhetsplaner ska lämnas på 

kommunstyrelsens sammanträde den 14 januari 2007. 
 

Bakgrund 
Kulturarvsutredningen ”Agenda kulturarv” kommer att presentera 
förslag på strategier för Sundsvalls kommun gällande samtliga kultur-
arvsplatser och besöksmål i kommunen. Resultatet av utredningen 
kommer att finnas med i arbetet med Mål- och resursplan 2009. 
 
I avvaktan på en långsiktig lösning har kommunstyrelsekontoret tagit 
fram ett förslag till finansiering av verksamheten vid Svartviks industri-
minne under 2008. Förslaget grundar sig på utredningen ”Svartviks 
industriminnen inför 2008 och på lång sikt” som tagits fram inom 
Kultur och Fritid. Arbetet med utredningen har finansierats genom ett 
tillskott av skattemedel på 200 tkr under 2007. 
 
Kommunstyrelsekontoret föreslår att ytterligare 865 tkr anvisas i Mål 
och resursplan 2008, fördelat med 340 tkr för drift och underhåll av 
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fastigheterna i Svartvik och 525 tkr för verksamheten vid Svartviks 
industriminne. 

Överläggning 
Utskottet beslutar att mer information om Svartviks verksamhetsplaner 
ska lämnas på kommunstyrelsens sammanträde den 14 januari 2007. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-11-21 (tilläggslistan) 

 
– – – – 

Ordförandens sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

    
    

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens finansutskott 
 

2007-12-04 32 
 

 
 
Dnr 7/07  006 
 

§ 295 För kännedom 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att lägga kännedomsärendena till handlingarna. 

Kännedomsärenden 

SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING 
• Pressmeddelande 2007-11-20: ”Välfärdens finansiering måste 

diskuteras” 

LÄNSSTYRELSEN 
• Beslut den 12 november 2007 om förordnande som borgerlig 

vigselförrättare 
(Ks dnr 512/07  112) 

• Beslut den 12 november 2007 om tillstånd till allmän 
kameraövervakning hos Rättspsykiatriska regionkliniken på 
Mejselvägen 29 i Sundsvalls kommun (Ks dnr 431/07  308) 

 
– – – – 
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