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Tid Kl. 14.00 – 15.10  

Plats Kommunhuset, rum 538 A 
  

Beslutande Anita Bdioui, (s) ordförande 
 Martin Johansson, (s) v ordförande 
 Claes Stockhaus (v)  
 Ingrid Möller (mp)  
 Magnus Sjödin (m)  
 Pär Hammarberg (fp) tjänstgörande ersättare 
 Reinhold Hellgren (c)  
   
  

Övriga Stefan Söderlund kommundirektör §§ 356 och 362
 Eric Carlsson ekonomidirektör 
 Helena Sjöholm kommunsekreterare 
 Gunn Tjernblom ekonom § 356 
 Göran Dahlqvist ekonom § 356 
 Jonny Skalin (sd)  § 356 
 Helene Westerlund utredare § 356 
 Maud Wiklander controller § 356 
 Anders Lidén VD Stadsbacken § 356 
 Christin Strömberg direktör barn och 

utbildning 
§ 356 

 Ulf Johansson socialdirektör § 356 
 Stig Johansson miljödirektör § 356 
 Daniel Lundberg tf stadsbyggnadsdirektör § 356 
 Rune Nilsson direktör FAVI § 356 
 Ulla Näsman direktör Kultur och fritid §§ 356 och 362
 Kristin Eriksson utredare § 357 
 Katarina Tjernblom utredare § 357 

 

Protokollet omfattar §§ 356 -- 362 
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Justeras 
 
 
 
Anita Bdioui   Helena Sjöholm 
Ordförande   Sekreterare 
 
 
 
Martin Johansson 
Justerare 
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Justering 
 
Att jämte ordföranden Anita Bdioui justera dagens protokoll utses 
Martin Johansson med Claus Stockhaus som ersättare. 
 
Det noteras till protokollet att ärendet om huvudöverenskommelse om 
lön och allmänna anställningsvillkor m.m. med Lärarförbundets och 
Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd överförs till 
samordningsutskottet för beslut.  
 
– – – – 
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Dnr 568/07  041 
 

§ 356 Redovisning för analysrapport ledningsstöd 

Beslut 
Finansutskottet beslutar  
 
att notera informationen. 

Bakgrund 
Inför partiernas arbete med mål och resursplanen 2009 med plan för 
2010-2011 har en analysrapport för kommunens huvudprocesser och 
stödprocesser tagits fram.  
 
För kommunens huvudprocesser har även ett seminarium anordnats till 
vilka förtroendemän var inbjudna. På seminariet presenterades analys-
rapporten och aktuella frågor inom området diskuterades.  
 
För kommunens två stödprocesser; ledningsstöd och verksamhetsstöd, 
kommer seminariet att hållas på finansutskottets sammanträde. På 
dagens sammanträde presenterar kommundirektören analysrapporten 
för ledningsstöd. På finansutskottet den 15 april 2008 kommer 
analysrapporten för verksamhetsstöd presenteras.  

Överläggning 
Kommundirektören går igenom analysrapporten. De utmaningar 
processen har är att:  

• anpassa ledningsstöd utifrån förtroendevaldas krav, behov och 
förväntningar, 

• utveckla tydlig tjänstemannaledning där en gemensam målbild 
finns, där kommunen ses som en arbetsgivare, där ett strategiskt 
förhållningssätt och arbetssätt tillämpas och där koncernnyttan 
står i fokus. 

 
De förbättringar som kan göras inom processen är: 

• utveckla ledningsstöds effektivitet/träffbild, 
• utveckla och förtydliga styrningen av Stadsbackenkoncernen. 
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Han konstaterar avslutningsvis att ledningsstödet bör ses som en del av 
ledningsprocessen och att arbetet med att utveckla denna process 
kommer att fortsätta. 
 
Utskottet instämmer i de utmaningar och förändringsbehov som lyfts 
fram. De ser också behovet av en tydligare ledning.  
 
Reinhold Hellgren (c) lyfter fram behovet av att förtydliga vem som 
kan initiera nya frågor eller förändringar inom organisationen. Han 
menar även att ledningsgruppen/kommundirektionen bör diskutera hur 
politiska uppdrag ska genomföras. Detta för att få en samsyn av 
uppdragen.  
 
Utskottet diskuterar också kopplingen mellan analysrapporten och den 
pågående utredningen om lednings- och stödfunktioner samt 
mellanchefsled (se mrp-uppdrag 67). Den senare rapporten kommer att 
presenteras för samordningsutskottet den 22 april 2008.  
 
På frågan om hur arbetet ser ut framåt och dess tidsplan svarar 
kommundirektören att kommundirektionen under 2008 kommer att se 
över sin roll. Det kommer även kommunstyrelsekontoret göra; här 
handlar det om att se över hur kontoret ska arbeta för att vara ett 
ledningskontor.  
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets rapport om Mål och resursplan 2009-

2011 – Analys Ledningsstöd, mars 2008 
 
– – – – 
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Dnr 170/08  141 
 

§ 357 Projektuppföljning 2007 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att godkänna projektuppföljningen. 

Bakgrund 
Enligt beslut av utvecklingsutskottet den 30 mars 2004 (dnr 142/04 
006) bestämdes att alla projekt som belastar anslaget för näringslivs-
verksamhet samt marknadsföring och turism årligen ska följas upp. 
 
De projekt som redovisas nedan är bl.a. Position Sundsvall, Student och 
Arbetsliv, Praktikpool, Sundsvallsregionen, Inflyttningsservice och 
stöd till Ung Företagsamhet. 
 
Vissa av projekten som belastar anslaget är driftsbidrag till turistbyrån 
och Mitt Sverige Turism och dessa finns beskrivna i korthet under 
rubriken annan verksamhet. 
 
De största projekten Investera i Sundsvall och Åkroken Science Park 
redovisas separat i ett annat ärende enligt egen redovisningsordning. 
 
Kommunstyrelsekontoret föreslår att finansutskottet godkänner 
projektuppföljningen. 

Överläggning 
Reinhold Hellgren (c) frågar om planerna inom Position Sundsvall. 
Ordförande informerar om att det nya projektet för Position Sundsvall 
inte har kommit igång ännu. 
 
Magnus Sjödin (m) för fram att målformuleringarna måste vara 
tydligare detta för att ge en tydligare uppföljning.  
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Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-03-14 
• Projektet ”Samordnad marknadsföring av Sundsvall/Position 

Sundsvall” 
• Projektet ”Produktförnyelse – En viktig källa för tillväxt!” 
• Projektet ”Student och arbetsliv” 
• Projektet ”Sundsvallsregionen” 
• Projektet ”Samarbete Arbetsliv Skola” (SAS-projektet) 
• Projektet ”Ung Företagsamhet” 
• Projektet ”Utveckling av civilingenjörs-, design- och mentors-

program” 
• Projektet ”Vår Skärgård” 
 
– – – – 
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Dnr 108/08  106 
 

§ 358 Medverkan i projektet "Bästa resan - hållbar 
regionförstoring ur ett Bästa resanperspek-
tiv" 

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att medfinansiera Länsstyrelsen i Västernorrlands projekt Bästa 

resan med totalt 1 350 tkr för perioden 2008-2011; 
  
att bidraget fördelas med 100 tkr år 2008, 200 tkr per år under 

2009-2010 och att dessa medel tas från redan beslutade medel 
till arbetet med Sundsvallsregionen; 

  
att ytterligare bevilja 100 tkr till arbetet med Sundsvallsregionen för 

år 2011; 
  
att ovanstående medel till Sundsvallsregionsarbetet tas från anslaget 

för näringslivsverksamhet samt marknadsföring och turism; 
  
att resterande medel till projektet Bästa resan tas från investerings-

budgeten för perioden 2009-2011 och fördelas med 300 tkr per 
år 2009-2010 och 150 tkr år 2011; 

  
att medel från investeringsbudgeten till projektet Bästa resan ska 

nyttjas för investeringar och att det ska beaktas i arbetet med 
mål- och resursplanen för 2009-2011. 

Bakgrund 
Finansutskottet beslutade den 4 december 2007 (§ 280) om finansiering 
av arbetet med Sundsvallsregionen med 600 tkr per år under 2008-
2010. 
 
Länsstyrelsen i Västernorrlands län har inkommit med en ansökan till 
Sundsvalls kommun om medfinansiering till projektet Bästa resan 
(tidigare kallat Hela resan) med totalt 1 350 tkr fördelat på perioden 
2008-2011. 
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Syftet med projektet Bästa resan är att uppnå attraktiva och konkurrens-
kraftiga arbetsmarknadsregioner genom hållbar regionförstoring och 
kraftigt ökad andel kollektivt resande. Regionen har idag en kollektiv-
trafikandel på endast ca 10 % av personresorna. Ett mål med projektet 
är att kraftigt höja denna andel. 
 
Projektet inriktar sig på tre förbättringsområden: ändra attityd och be-
teende till kollektivtrafiken, skapa attraktiva bytespunkter samt sam-
hällsplanering för ökat kollektivt resande och hållbar regionförstoring. 
 
Kommunstyrelsekontoret menar att projektet Bästa Resan är ett gott 
verktyg för Sundsvalls kommuns fortsatta arbete med att utveckla goda 
förutsättningar för en långsiktig hållbar tillväxt baserad på bra kommu-
nikationer och utbyggd infrastruktur. 
 
Kontoret föreslår finansutskottet föreslå kommunstyrelsen besluta att 
medfinansiera projektet Bästa resan med totalt 1 350 tkr för perioden 
2008-2011. Vidare föreslår kontoret att bidraget fördelas med 100 tkr år 
2008, 200 tkr per år under 2009-2010 och att dessa medel tas från redan 
beslutade medel till arbetet med Sundsvallsregionen. Kontoret föreslår 
även att ytterligare bevilja 100 tkr för år 2011 till arbetet med Sunds-
vallsregionen och att ovanstående medel tas från anslaget för närings-
livsverksamhet samt marknadsföring och turism. 
 
Vidare föreslås att resterande medel till projektet Bästa resan tas från 
investeringsbudgeten för perioden 2009-2011 och fördelas med 300 tkr 
per år 2009-2010 och 150 tkr år 2011. Slutligen föreslås att medel från 
investeringsbudgeten till projektet Bästa resan ska nyttjas för invester-
ingar i bland annat attraktiva bytespunkter i Sundsvalls kommun i form 
av exempelvis pendlarparkeringar och att det ska beaktas i arbetet med 
mål- och resursplanen för 2009-2011. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-03-25 med bilaga 1 
 
– – – – 
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Dnr 172/08  042 
 

§ 359 Överföring av resultat 2007 samt invester-
ingsanslag för kommunstyrelsekontoret 

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att överföra kommunstyrelsekontorets driftresultat och återstående 

internlån för 2007 till 2008 enligt kontorets förslag samt att 
eventuella omfördelningar under året delegeras till kommun-
direktören. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsekontoret har tagit fram ett förslag på hur 2007 års 
resultat samt investeringsanslag kan överföras till 2008 års budget.  
Enligt gällande regler skall hela avvikelsen mot 2007 års budget över-
föras. Tillsammans med tidigare års ackumulerade resultat uppgår det 
egna kapitalet vid 2008 års början till 8 192 tkr. För investeringar 
överförs 1 509 tkr. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-03-18 
 
– – – – 
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Dnr 32/07  040 
 

§ 360 Kommunstyrelsens mål och resursplan 2008, 
reviderat siffermaterial 

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att godkänna det reviderade ekonomiska siffermaterialet för MRP 

2008. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade den 14 januari 2008 att anta förslag till 
mål och resursplan för 2008 för kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsekontoret fick också i uppdrag att återkomma med 
reviderat siffermaterial baserat på definitiva ekonomiska ramar för 
2008. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-03-13 med bilaga 
 
– – – – 
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Dnr 133/06  821 
 

§ 361 Information om arenor för idrott och kultur 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att notera informationen. 

Bakgrund 
Till varje finansutskotts sammanträde ska en lägesrapport om arenor för 
idrott och kultur lämnas. 
 
Vid dagens sammanträde informerar kommundirektören om att ett 20-
tal arkitekter besökte Sundsvall förra veckan för att se på området och 
staden inför tävlingen. Han informerar också om att parkeringsplatser 
för båda parkeringsplatserna kommer att ses över.  
 
Direktören för kultur och fritid informerar om att det i april kommer 
vara en workshop med föreningarna om evenemangsarenans 
utformning. 
 
– – – – 
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Dnr 7/08  006 
 

§ 362 För kännedom 

Beslut 
Finansutskottet beslutar  
 
att lägga ärendena för kännedom till handlingarna. 

Kännedomsärenden 

DELEGATIONSBESLUT 
• Internlån, tvättstugor för Galant Städ 

Dnr 79/08 045 

KOMMUNINVEST 
• Föreningsstämma och seminarium ”Liten tuva stjälper ofta stora 

lass – om vikten av värderingar i ägarstyrning” den 3 april 2008. 
Plats: Stockholm 

REGERINGSKANSLIET, Socialdepartementet 
• SOU 2008:15 – Lov att välja, Lag om valfrihetssystem 
 
– – – – 
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