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§ 1 Justering 
 
Att jämte ordföranden Ewa Back justera protokollet utses Hans 
Brynielsson med Lars-Erik Nyberg som ersättare. 
 
- - - - 
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Dnr 549/03  537 

§ 2 Ny terminal för fjärrbussar i Sundsvalls 
kommun 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 9 december 2003 
att 10 Mkr avsätts i kommande investeringsbudget för upprustning av 
förortsterminalen. Upprustningen ska leda till att Navet blir ett 
trafiksäkrare område samt att trafikinformationen till resenärerna 
förbättras.   
 
Kostnaden för upprustningen är beräknad till 20 Mkr. Vägverket har i ett 
förhandsbesked meddelat att verket bidrar med ett statsbidrag på 50 % av 
kostnaden, dock högst 10 mkr, under förutsättning att terminalen kommer 
att byggas under 2005-2006. 
 
Beslutsunderlag 
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-12-09 
 
Överläggning 
Kollektivtrafikschefen föredrar ärendet och besvarar frågor från 
ledamöterna som bl. a. berör trafiksäkerheten vid Navet, placeringen av 
bussgods, användningen av den frigjorda marken och privatbilismen i 
området. 
 
Finansutskottet enas om att arbetsgruppen ska ha ett helhetsperspektiv vid 
utformningen av terminalen så att även trafiksäkerheten för cyklister och 
fotgängare förbättras.  
 
Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att 10 Mkr i kommande investeringsbudget avsätts för upprustning av 
förortsterminalen under 2005-2006, samt 
 
att 2 Mkr av dessa avsätts till fastighetskontoret för projektering. 
 
- - - - 
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Dnr 424/03  007 

§ 3 Remissvar revisionsrapport avseende 
uppföljning av revisionsrapporter för åren 
2000-2002 
 
Bakgrund 
Revisionen har via KPMG följt upp revisionsrapporter för åren 2000-2002 
och hemställer att kommunstyrelsen lämnar synpunkter på de rapporter 
som berör styrelsen.   
 
Kommunstyrelsekontoret har berett ärendet och överlämnat ett förslag på 
remissvar. Svaret tar upp hanteringen av intern kontroll, styrning och 
uppföljning, utbetalningar och utbetalningsrutiner, bifallna motioner, 
internbanken samt ledning.  
 
I svaret konstateras att flera av de kvarstående punkterna från den tidigare 
granskningen är åtgärdade, t ex. revidering av kommunens 
tillämpningsföreskrifter. Det konstateras också att flera av de kvarstående 
punkterna för närvarande håller på att åtgärdas, t ex. översyn över rutiner 
för hantering av kredit- och betalkort/andra värdehandlingar och 
kontantkassor samt utveckling av rutiner och dokument avseende 
rapportering och planering inom intern kontroll. Slutligen konstateras att 
många av de punkter som ännu inte är åtgärdade planeras att åtgärdas eller 
ses över inom den närmaste framtiden, t ex. behovet av att upprätta 
rutinbeskrivningar för inventarieförteckningar, komplettering och 
vidareutveckling av regler och anvisningar för internbanken, uppföljning 
av mål, delegation av attesträtt, bifallna motioner samt arbetsordning för 
kommunstyrelsen och ledningsinformationssystemet.  
 
Beslutsunderlag 
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-12-22 
* Revisionsrapport avseende uppföljning av revisionsrapporter för åren 
2000-2002, 2003-10-17 
 
Överläggning 
Vid finansutskottets sammanträde den 7 januari 2004 ställer Ewa Back (s) 
en fråga om ekonomikontorets registrering av leverantörsuppgifter och 
leverantörsfakturor. Frågan besvaras av ekonomen.  
 
Ewa Back (s) anser att revisorerna gör en otydlig gränsdragning mellan 
kommunstyrelsens ansvarsområde och kommunstyrelsekontorets. I 
rapporten åläggs kommunstyrelsen uppgifter som enligt Ewa Backs 
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mening bör åligga kommunstyrelsekontoret att utföra. Mot bakgrund 
därav frågar Ewa Back utskottet om utskottet bör förändra sitt arbetssätt i 
enlighet med revisorernas synsätt. Utskottet instämmer i att revisorerna 
gör en otydlig gränsdragning. Kommundirektören menar att frågan om 
förändring av utskottets arbetssätt bör kopplas till kommande diskussioner 
om verksamhetsutveckling som kommer föras senare i vår.  
 
Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att som svar på remiss av revisionsrapport avseende uppföljning av 
revisionsrapporter för åren 2000-2002 hänvisa till vad som anförs i 
kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande. 
 
- - - - 
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Dnr 552/03  048 

§ 4 Försäljning av aktier i Svenska 
Kommunförsäkrings AB 
 
Bakgrund 
Sundsvalls och Gävle kommuner bildade Svenska Kommunförsäkrings 
AB (SKFAB) för ett år sedan. Vardera kommunen äger 5 000 aktier, 
nominellt värderade till 5 Mkr. Som framgår i ett särskilt ärende 
föreslår SKFAB att kommunerna ökar aktiekapitalet med 9 Mkr 
vardera. Aktiekapitalet skulle därmed uppgå till 28 Mkr. 
 
Sedan SKFAB:s bildande har flera kommuner visat intresse för att bli 
delägare i bolaget. Motivet till intresset är generellt att få en långsiktig 
lösning av försäkringsskyddet, men också bristande konkurrens på den 
svenska direktförsäkringsmarknaden.  
 
SKFAB har fastställt kriterier för att ta in nya delägare. Kravet är 
framför allt att kommunen ifråga visar att den har en organisation som 
aktivt arbetar med att förebygga skador. Vidare gäller att Sundsvalls 
och Gävle kommuner tillsammans skall behålla aktiemajoriteten i 
bolaget under överskådlig tid. 
 
Kiruna kommun beslutade om förvärv av aktier i SKFAB vid 
kommunfullmäktiges sammanträde den 30 december 2003; beslut av 
kommunstyrelsen fattades den 17 december 2003. Gävle kommun 
kommer att besluta om försäljning av aktier vid kommunfullmäktiges 
sammanträde i januari 2004; beslut av kommunstyrelsen fattades  
den 11 december 2003. 
 
Kiruna kommun kommer under förutsättning av slutligt beslut i 
kommunfullmäktige att ansöka om att bli delägare. SKFAB anser att 
Kiruna kommun väl fyller de krav som skall ställas på en ny delägare.  
 
Kiruna kommun avser att förvärva 862 aktier för 1 Mkr i SKFAB, dvs. 
431 aktier av vardera kommunen för 500 Tkr. Försäljningen sker till en 
överkurs på totalt 138 Tkr, vilket motsvarar 69 Tkr för vardera säljande 
kommun. Överkursen motiveras av att Sundsvalls och Gävle kommuner 
för bildandet av SKFAB har lagt ned ett betydande arbete och 
kostnader. 
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Beslutsunderlag 
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-12-22 
 
Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta 
 
att  -under förutsättning av att Kiruna kommun fattar beslut om förvärv av 
aktier- sälja 431 aktier för 500 Tkr i Svenska Kommunförsäkrings AB till 
Kiruna kommun; samt 
 
att beslutet gäller under förutsättning av motsvarande beslut om 
försäljning av aktier fattas av Gävle kommun. 
 
- - - - 
 
Jäv 
Ewa Back (s) och Habib Effati (v) anmäler jäv och deltar inte i ärendets 
handläggning. Jeanette Fors (c) inträder som ersättare. 
 
- - - - 
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Dnr 541/03  107 

§ 5 Ändring i bolagsordning och aktieägaravtal 
för Svenska Kommun Försäkrings AB 
 
Bakgrund 
Ewa Back, ordförande i Svenska Kommun Försäkrings AB har i skrivelse 
till kommunstyrelsen föreslagit att kommunstyrelsen ska föreslå 
kommunfullmäktige besluta att bolagsordningen och aktieägaravtalet i 
Svenska Kommun Försäkrings AB ska ändras, att 9 Mkr i aktieägarkapital 
tillskjuts Svenska Kommun Försäkrings AB samt att ägardirektiv 
avseende i Sundsvalls kommunkoncern ingående bolag, antagna av 
kommunfullmäktige den 17 mars 1997, utökas med en bestämmelse att 
bolag ska teckna försäkringsavtal med Svenska Kommun Försäkrings AB. 
 
Ärendet har beretts av kommunstyrelsekontoret som tillstyrker förslaget 
med det tillägget att det sker en redaktionell ändring av § 17 så att ordet 
skiljemän ersätts med skiljeförfarande. 
 
Beslutsunderlag 
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-12-23 
* Skrivelse Svenska Kommun Försäkrings AB 2003-11-26 med 
tillhörande bilaga 
 
Överläggning 
Under ärendets överläggning ställer ledamöterna frågor om 
aktiefördelningen.  
 
Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta 
 
att godkänna förslag till ändring av bolagsordning och aktieägaravtal i 
SKFAB, dock med den ändringen att i aktieägaravtalets § 17 skall ordet 
”skiljemän” ersättas med ”skiljeförfarande”,  
 
att tillskjuta 9 Mkr i aktieägarkapital till SKFAB, samt 
 
att ägardirektiv avseende i Sundsvalls kommunkoncern ingående bolag, 
antagna av kommunfullmäktige den 17 mars 1997, utökas med en 
bestämmelse att bolag ska teckna försäkringsavtal med SKFAB. 
 
- - - - 

 
Ordförandes sign Sekreterares sign Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 



 Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsens finansutskott 2004-01-07 10 
 

 
 

 
Jäv 
Ewa Back (s) och Habib Effati (v) anmäler jäv och deltar inte i ärendets 
handläggning. Jeanette Fors (c) inträder som ersättare. 
 
- - - - 
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Dnr 550/03  045 

§ 6 Internlån för inköp av maskiner och 
inventarier till kultur och fritid 
 
Bakgrund  
Kultur- och fritidsnämnden ansöker om internlån på 1 356 000 kronor 
för att finansiera inköp av maskiner och inventarier. 
 
Inköpen har gjorts under 2003. Anledningen till att internlåneansökan 
kommer i efterhand, är de regler för redovisning av investeringar som 
kommunstyrelsekontoret upprättat. Enligt reglerna ska anskaffning av 
inventarier överstigande ett basbelopp, redovisas som investering. 
Genom att uppta internlånet följer kultur- och fritidsnämnden de 
upprättade reglerna. 

 
Kommunstyrelsekontoret tillstyrker kultur- och fritidsnämndens 
förslag. 
 
Beslutsunderlag 
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-12-16 
* Protokoll kultur- och fritidsnämnden 2003-11-19, § 154 
* Förvaltningsskrivelse kultur- och fritidsförvaltningen 2003-11-07 
 
Beslut 
Finansutskottet beslutar  
 
att bevilja kultur- och fritidsnämnden ett internlån på 1 356 000 kronor för 
inköp av maskiner och inventarier.  
 
- - - - 
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Dnr 531/03  045 

§ 7 Internlån för inköp av datautrustning till 
socialtjänsten 
 
Bakgrund  
Socialnämnden ansöker om internlån på 1.200.000 kronor för att 
finansiera inköp av datautrustning. 
 
Inköpen har gjorts under 2003. Anledningen till att internlåneansökan 
kommer i efterhand, är de regler för redovisning av investeringar som 
kommunstyrelsekontoret upprättat. Enligt reglerna ska anskaffning av 
inventarier överstigande ett basbelopp, redovisas som investering. 
Genom att uppta internlånet följer socialnämnden de upprättade 
reglerna. 

 
Kommunstyrelsekontoret tillstyrker socialnämndens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-12-18 
* Protokoll socialnämndens arbetsutskott 2003-12-10, § 103 
* Förvaltningsskrivelse socialförvaltningen 
 
Beslut 
Finansutskottet beslutar  
 
att bevilja socialnämnden ett internlån på 1.200.000 kronor för inköp av 
datautrustning.  
 
- - - - 
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Dnr 334/03  045 

§ 8 Nivrena skolan, ombyggnad - upphandling 
 
Bakgrund  
Fastighetsnämnden har hemställt om att få ianspråkta 48.000 Tkr av 
investeringsmedel för rubricerade projekt. Projektet ingår i 
investeringsbudgeten 2003 för förvaltningsfastigheter. 

 
Beslutsunderlag 
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-12-29 
* Förvaltningsskrivelse fastighetskontoret 2003-12-17 
* Protokoll fastighetsnämnden 2003-12-17, § 95 
 
Överläggning 
Ewa Back (s) saknar en tydlig sammanräkning av kostnaderna. 
Finansutskottet enas om att en sådan ska tillställas utskottet i ett senare 
skede.  
 
Ewa Back anser också att man ska samverka över förvaltningsgränserna 
för en optimal användning av Opalens och Nivrenas lokaler.  
 
Beslut 
Finansutskottet beslutar  
 
att fastighetsnämnden får ianspråkta 48.000 Tkr ur investeringsbudgeten 
2003 för förvaltningsfastigheter för renovering och ombyggnad av 
Nivrena skolan.  
 
- - - - 

 
Ordförandes sign Sekreterares sign Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 



 Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsens finansutskott 2004-01-07 14 
 

 
 

Dnr 533/03  045 

§ 9 Internlån – ombyggnad av Vibackeskolans 
aula till fritidsgård 
 
Bakgrund  
Fastighetsnämnden ansöker om internlån på 500.000 kronor för att 
finansiera projektering av ombyggnad av aula i Vibackeskolan till 
fritidsgård. 
 
Låneansökan understiger 1 miljon kronor, varför beslut om internlån 
kan fattas på delegation av kommunstyrelsekontorets 
ekonomiavdelning. Fastighetsnämnden avser att göra en förnyad 
ansökan om internlån, när projektering och upphandling är klar. Det 
internlånet beräknas uppgå till 4,5 Mkr. Kommunstyrelsekontoret 
menar att beslut om internlån till projektering bör fattas av 
finansutskottet, då beslutet leder till ytterligare internlån som överstiger 
1 Mkr. 

 
Kommunstyrelsekontoret tillstyrker fastighetsnämndens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-12-22 
* Förvaltningsskrivelse fastighetskontoret 2003-12-17 
* Protokoll fastighetsnämnden 2003-12-17, § 99 
 
Beslut 
Finansutskottet beslutar 
  
att bevilja fastighetsnämnden ett internlån på 500.000 kronor för 
projektering  av ombyggnad av Vibackeskolans aula till fritidsgård. 
 
- - - - 
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Dnr 532/03  045 

§ 10 Kommunhuset, reinvestering av 
avloppsstammar 
 
Bakgrund  
Fastighetsnämnden har hemställt om att få ianspråkta 500 Tkr av 
investeringsmedel för projektering av byte av avloppsstammar i 
kommunhuset. Projektet ingår i investeringsbudgeten 2004 för 
förvaltningsfastigheter. 

 
Beslutsunderlag 
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-12-29 
* Förvaltningsskrivelse fastighetskontoret 2003-12-03 
* Protokoll fastighetsnämnden 2003-12-17, § 100 
 
Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att fastighetsnämnden får ianspråkta 500 Tkr ur investeringsbudgeten 
2004 för förvaltningsfastigheter för projektering av byte av kommunhusets  
avloppsstammar.  
 
 
- - - - 
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Dnr 264/03  030 

§ 11 Svar på motion ”Befria elever från 
mobbning” 
 
Bakgrund  
Anna Westin (fp) föreslår i motion Befria elever från mobbning!, 
inlämnad till kommunstyrelsekontoret den 10 juni 2003, att Sundsvalls 
kommun ska förbättra det mobbningsförebyggande arbetet. Motionären 
yrkar att skolpersonal och elever ska ha vetskap om 
antimobbningsplanerna, att lärare ska erbjudas utbildning i 
konflikthantering och samtalsmetodik samt att särskilda medel ska 
anvisas till en sådan utbildning. Motionären yrkar därutöver följande: 
 
att rektors ansvar och mandat att agera vid mobbningsfall vid 
Sundsvalls skolor förtydligas samt att lärare och övrig skolpersonal ska 
ha skyldighet att rapportera om mobbningsfall till rektor, 
 
att rutiner och delegation kring flyttning av mobbare, avstängning från 
skolan under en period samt ett åtgärdsprogram och stödplan för snart 
återinträde i skolan utarbetas,  
 
att det i skolplanen ska tydliggöras rutiner för polisanmälningar vid 
brottslig verksamhet inom skolan, 
 
att det i skolplanen tydliggörs rutiner för information till såväl offers 
som förövares målsman vid bekräftad mobbning, 
 
att samtliga lärare i Sundsvalls kommun ska erbjudas fortbildning i 
mobbningsfrågor i enlighet med det i motionen anföra, 
att kontinuerlig statistik över mobbning rapporterad till rektor på 
skolornas i Sundsvalls kommun framtas, samt 
 
att kommunfullmäktige beslutar om en nollvision vad gäller 
mobbningsfall i Sundsvalls kommun i enlighet med vad som anförts i 
motionen.   
 
Ärendet har beretts av barn- och utbildningsnämnden samt kommun-
styrelsekontoret. Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sitt 
sammanträde den 29 oktober 2003, § 82, att lämna yttrande i enlighet 
med barn- och utbildningskontorets skrivelse. Skrivelsen tar upp hur 
barn- och utbildningsnämnden arbetar för att motverka mobbning och 
vilka rutiner som finns då mobbning förekommer. Inom barn- och 
utbildningsförvaltningen pågår ett kontinuerligt arbete för att förebygga 
mobbning och hantera mobbningssituationer. Arbetet mot mobbning är 
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fastlagt i nationella styrdokument såväl som i lokala. Många av de 
åtgärder motionären har yrkat pågår redan.  
 
Ungdomslots vid kommunstyrelsekontoret har yttrat att det 
kamratstödjande arbete som pågår vid Sundsvalls kommuns skolor är en 
positiv insats för att förebygga mobbning. Inom kommunstyrelsen bedrivs 
även ett ungdomsdemokratiprojekt som i grunden syftar till att stärka 
ungdomars respekt inför varandra.  

 
Kommunstyrelsekontoret finner att arbetet inom dessa två nämnder väl 
täcker motionärens yrkanden och motionen bör mot bakgrund därav 
anses besvarad. 

 
Beslutsunderlag 
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-12-29 
* Protokoll barn- och utbildningsnämnden 2003-10-29, § 82 
* Skrivelse barn- och utbildningskontoret 2003-09-23 
* Motion ”Befria elever från mobbning” 2003-06-10 
 
Överläggning 
Lars Persson (fp) yrkar bifall till motionen.  
 
Hans Brynielsson (kd) och Åsa Möller (m) anmäler att de återkommer 
med yrkanden i kommunstyrelsen.  
 
Leif Nilsson (s) understryker att gällande lagstiftning inte tillåter att 
mobbare flyttas. 
 
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på framlagda 
yrkanden och finner att finansutskottet beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsekontorets förslag.  
 
Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta 
  
att med hänvisning till barn- och utbildningsnämndens skrivelse anse 
motionen besvarad.   
 
- - - - 
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§ 12 Nytt scenhus i Sundsvall – beslut om 
medfinansiering för ansökan om EU-medel 
 
Bakgrund  
Ärendet om nytt scenhus har sin grund dels i ett beslut av 
kulturnämnden den 2 september 1999, § 136, där nämnden av 
fastighetsnämnden beställde en översyn av lokalfrågorna i 
teaterkvarteren, dels i ett beslut av kulturnämnden den 13 oktober 2000, 
§ 105, då nämnden gav uppdrag till sin förvaltning att tillsammans med 
fastighetskontoret fortsätta att arbeta med att lösa frågan om 
ändamålsenliga lokaler för Teater Västernorrland.  
 
Under våren 2003 har ett förslag om nytt scenhus behandlats av 
fastighetsnämnden den 23 april 2003, § 36, och av kultur- och 
fritidsnämnden den 29 april 2003, § 61.  
 
Kommunstyrelsekontoret lämnade därefter förslag till beslut i en 
skrivelse den 2 oktober 2003. Ärendet behandlades av finansutskottet 
den 7 oktober 2003, § 281, varvid stadsjuristen som komplettering till 
kontorets skrivelse föreslog ytterligare två att-satser angående 
kapitalinsats för det föreslagna kommanditbolaget och finansiering av 
denna insats, se att-sats nr 9 och 10 i förslaget ovan. 

 
Finansutskottet beslutade  
 

att kultur- och fritidsnämnden ska uppdras att senast under 
december månad 2003 redovisa till kommunstyrelsen vilken 
verksamhet som skall bedrivas i det nya scenhuset från och med 
den 1 juli 2006 och vilka åtgärder som måste vidtas för att den 
verksamheten skall rymmas inom nu gällande ram för nämnden. 
Nämnden ska i detta arbete aktivt söka efter verksamheter som 
kan överföras till ett nytt scenhus, 
 
att uppdra åt fastighetsnämnden att förbereda ansökan om EU-
medel; samt 

 
att i övrig bordlägga resterande att-satser till dess att kultur- och 
fritidsnämnden redovisat sitt uppdrag. 

 
De av finansutskottet remitterade frågorna behandlades av kultur- och 
fritidsnämnden vid ett sammanträde den 17 december 2003. Nämnden 
beslutade att tillkommande kostnader inklusive hyresökning – dock 
högst 3 Mkr/år – kan finansieras inom nämndens budgetram från och 
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med den 1 juli 2006, samt att för att finansiera de tillkommande 
kostnaderna vidta följande åtgärder: 

- Fotomuseets lokaler lämnas    450 tkr 
- Sveabiografen lämnas  600 tkr 
- Teater V lämnar förråd i Matfors      90 tkr 
- reducerat bidrag till fria teatergrupper  200 tkr 
- nyttja del av medel som frigörs när bidrag till  
  Folkets Hus och Park omfördelas samt bidrag  
  till övriga Folkets Hus   625 tkr 
- programmedel från kulturavdelningen  100 tkr 
- utökat intäktsnetto jämfört med 2003  500 tkr 
- nyttja ekonomiskt utrymme som frigörs när  
   bowlingavtal upphör  435 tkr 

 
Fastighetsnämndens arbete med att förbereda ansökan om EU-medel 
har fortskridit enligt det uppdrag som finansutskottet beslutade om.  

 
Kultur- och fritidsnämnden har i och med sitt sammanträde den 17 
december 2003 redovisat vilken verksamhet som skall bedrivas i det 
nya scenhuset från och med den 1 juli 2006 samt vilka åtgärder som 
måste vidtas för att den verksamheten skall rymmas inom nu gällande 
ram för nämnden. Kultur- och fritidsnämnden har alltså gett svar på det 
finansutskottet efterfrågade vid sammanträdet den 7 oktober 2003. 
Finansutskottet har därför att ta ställning till ärendets bordlagda att-
satser. 
 
Kommunstyrelsekontoret har i förhållande till kontorets tidigare förslag 
daterat den 2 oktober 2003 gjort två ändringar. För det första har att-
satserna nr 9 och 10 tillfogats förslaget och getts det innehåll som 
redovisades vid finansutskottets sammanträde den 7 oktober 2003. För 
det andra har att-sats nr 11 formulerats om sedan kultur- och 
fritidsnämnden nu redovisat sitt uppdrag. 
  
Beslutsunderlag 
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-12-29 
* Protokoll kultur- och fritidsnämnden 2003-12-17, § 173 
* Förvaltningsskrivelse Kultur- och Fritid 2003-12-17 
* Protokoll finansutskottet, 2003-10-07, § 281 
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-10-02 med tillhörande bilagor 
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Överläggning 
Lars Persson (fp) yrkar avslag till kommunstyrelsekontorets förslag.  
 
Lars Persson vill också se en redovisning över kostnaderna för 
arbetsmiljöåtgärderna. Finansutskottet enas om att denna handling ska 
bifogas ärendet till kommunstyrelsen. 
 
Åsa Möller (m) och Hans Brynielsson (kd) instämmer i Lars Perssons 
avslagsyrkande.  
 
Lars-Erik Nyberg (s), Ewa Back (s) och Habib Effati (v) yrkar bifall till 
kommunstyrelsekontorets förslag.   
 
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på framlagda 
bifallsyrkanden kontra framlagda avslagsyrkanden och finner att 
finansutskottet beslutar i enlighet med kommunstyrelsekontorets förslag. 
 
Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta 
 
1. att genomföra och finansiera projekt Nya scenhuset i enlighet med 

föreliggande förslag inom en ram på 120 miljoner kronor; 
 
2. att uppdra till fastighetsnämnden att ansöka om EU- medel; 
 
3. att godkänna en kommunal medfinansiering om 42 miljoner kronor 

vid EU-ansökan och att detta finansieras genom ianspråktagande av 
25 Mkr ur kommunstyrelsens investeringsbudget för 
förvaltningsfastigheter och med internlån på 17 Mkr; 

 
4. att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande att underteckna 

medfinansieringsavtal med privat partner och kommunens EU-
ansökan; 

 
5. att om sökta EU- medel beviljas, bemyndiga kommunstyrelsen och 

fastighetsnämnden att vidta de åtgärder och teckna de avtal som kan 
behövas för projektets genomförande; 
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6. att uppdra till fastighetsnämnden och kultur- och fritidsnämnden att 

ansöka om ytterligare bidrag från bl.a. Länsstyrelsen i 
Västernorrlands län och Boverket; 

 
7. att för projektets genomförande godkänna bildandet av ett 

kommanditbolag med Skanska Sverige AB där kommunen är 
komplementär; 

 
8. att projektet får genomföras under förutsättning av att Skanska 

lämnar erforderliga garantier beträffande sin andel om 38 miljoner 
kronor; 

 
9. att tillskjuta en miljon kronor som kapitalinsats i 

kommanditbolaget; 
 
10. att finansiera kapitalinsatsen genom disposition av en miljon kronor 

av likvida medel; 
 
11. att den verksamhet som skall bedrivas i det nya scenhuset från och 

med den 1 juli 2006 skall rymmas inom nu gällande ram för kultur- 
och fritidsnämnden;  

 
12. att hyreskompensation till kultur- och fritidsnämnden sker enligt de 

regler som tillämpas inom kommunen; samt 
 

13. att uttala att kommunens internbank under projektets genomförande 
kan utnyttjas inom de ramar som gäller för projektet. 

 
- - - - 
 
Reservation 
 
Lars Persson (fp), Åsa Möller (m) och Hans Brynielsson (kd) reserverar 
sig mot beslutet. 
 
- - - -

 
Ordförandes sign Sekreterares sign Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 



 Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsens finansutskott 2004-01-07 22 
 

 
 

 
Ordförandes sign Sekreterares sign Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 

Dnr 1/04  045 

§ 13 Internlån datanät i kommunhuset, 
slutredovisning 
 
Bakgrund  
Fastighetsnämnden ansöker om internlån på 551.000 kronor för att 
finansiera fördyring av installation av datanät i kommunhuset. 
 
Finansutskottet beslutade 2000-02-22 att bevilja fastighetsnämnden ett 
internlån på 2.200.000 för investeringar i datanät i kommunhuset. 
Projektet slutfördes under 2002 till en kostnad på 2.751.000 kronor. 

 
Låneansökan understiger 1 miljon kronor, varför beslut om internlån 
kan fattas på delegation av kommunstyrelsekontorets 
ekonomiavdelning. Kommunstyrelsekontoret menar att beslut om detta 
internlån bör fattas av finansutskottet då det totala lånebeloppet 
kommer att uppgå till 2.751 000 kronor. 

 
Kommunstyrelsekontoret vill understyrka vikten av att nämnder som 
beviljats internlån, ska inkomma med ansökan om utökning av lånet, så 
snart det konstateras att investeringen inte ryms inom beviljad låneram. 

 
Kommunstyrelsekontoret tillstyrker fastighetsnämndens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-12-30 
* Protokoll fastighetsnämnden 2003-12-17, § 98 
 
Beslut 
Finansutskottet beslutar 
  
att bevilja fastighetsnämnden ett internlån på 551.000 kronor för att 
finansiera investeringen i datanät i kommunhuset utöver tidigare upptaget 
internlån. 
 
- - - - 
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