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Tid Kl 14.00 – 15.40 

Plats rum 538 A, kommunhuset 
Beslutande s Lars-Erik Nyberg tjänstgörande ordförande 
 s Agneta Eng tjänstgörande ersättare 
 s Martin Johansson   
 v Habib Effati   
 m Magnus Sjödin                                                         ej § 95 
 fp Lars Persson                                                          ej § 95 
 kd Hans Brynielsson   
    
Övriga Peter Gavelin kommundirektör 
 Åke Svensson stadsjurist 
 Eric Carlsson ekonomidirektör 
 Helena Sjöholm kommunsekreterare 
 Johan Lindeberg vik. kommunjurist 
 Sten-Olov Altin socialdirektör                                      § 93 
 Pernilla Unander chef för programområdet omsorg om 

funktionshindrade                               § 93 
 Mikael Lindberg utredare                                               § 94 
 Gunn Tjernblom ekonom                                               § 98 
 Christer Ersson fastighetsdirektör                                § 99 

Protokollet omfattar §§ 92— 103 
 
Justeras 
 
 
 
Lars-Erik Nyberg  Helena Sjöholm 
Ordförande   Sekreterare 
 
 
 
Magnus Sjödin  Hans Brynielsson 
Justerare   justerare för § 95 
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§ 92 Justering 

 
Att jämte ordföranden Lars-Erik Nyberg justera dagens protokoll utses 
Magnus Sjödin.  
 
Vid handläggningen av paragraf 95 utses Hans Brynielsson att justera 
den paragrafen eftersom Magnus Sjödin inte deltar i beslutet.  
 
– – – –  
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Dnr 176/05  042 
 

§ 93 Lägesrapport om socialnämndens verksam-
het 

 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att notera informationen. 

Bakgrund 
Socialnämnden ska varje kvartal redovisa en lägesrapport om 
socialnämndens verksamheter. 
 
Vid dagens sammanträde belyses ekonomin och omsorgen om de 
funktionshindrade. 
 

Överläggning 
Socialdirektören inleder med nämndens ekonomiska resultat. Han 
förklarar att nämnden för 2004 redovisar ett resultat på plus/minus noll 
och att nämnden planerar för att betala tillbaka sin skuld till kommun-
kassan. I 2005 års budget har nämnden tillskapat en balanseringsresurs 
innebärande att 27 mkr har avsatts till en post för oförutsedda 
verksamheter.  
 
Chefen för programområdet omsorg om funktionshindrade går därefter 
igenom de verksamheter som inryms inom programområdet och 
verksamheternas inriktning. Däribland nämns personlig assistans, 
ledsagarservice, kontaktpersoner, avlösning i hemmet, korttidsvistelse 
utanför hemmet, korttidstillsyn för ungdomar över 12 år, boende i 
familjehem, bostad med särskild service för vuxna eller annan särskild 
bostad och daglig verksamhet.  
 
Hon konstaterar att programområdet har 654 brukare och att cirka  
1 400 insatser görs per år.  
 
Inom programområdet arbetar man med att utveckla och kvalitetssäkra 
verksamheterna. Exempelvis håller man på att arbeta fram ett avtal för 
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personlig assistans genom vilket det tydliggörs vilken service 
Sundsvalls kommun erbjuder.  
 
En annan viktig fråga att arbeta med är personalförsörjningen. 
Programområdeschefen förklarar att det är svårt att få personal till de 
olika verksamheterna och att personalomsättningen är stor. Hon nämner 
att ledsagarservice är ett exempel på en verksamhet som behöver mer 
personal och då gärna män. Programområdeschefen hade gärna sett att 
socialförvaltningen hade kunnat ha ett närmare samarbete med 
arbetsförmedlingen för att skapa tillsynsplatser eftersom det idag är så 
att en arbetslös person förlorar sin a-kassa om personen går in som 
ledsagare.   
 
Utöver den verksamhet som finns idag berättar socialdirektören att 
förvaltningen ser över förutsättningarna för att skapa ett äldreboende 
för utvecklingsstörda.  
 
Under föredragningen nämns också att socialnämnden har tillfrågat 
barn- och utbildningsnämnden om verksamheten för korttidstillsyn för 
ungdomar över 12 år kan ligga under barn- och utbildningsnämndens 
ansvarsområde. Detta eftersom verksamheten avser fritids för 
ungdomarna och därigenom har mycket beröring med barn- och 
utbildningsnämndens verksamhetsområden (se socialnämndens 
protokoll 2004-11-17 § 225, dnr 515/04 720). 
 
Ledamöterna ställer frågor om det finns begränsningar för hur många 
insatser som beviljas, vilket inflytande brukarna har i valet av assistent, 
om behovet av stöd är större än vad nämnden kan erbjuda samt i vilken 
utsträckning kommunkoncernen erbjuder samhällstjänster. Frågorna 
besvaras av programområdeschefen. På den sistnämnda frågan 
förklarar programområdeschefen att de flesta samhällstjänster erbjuds 
av landstinget och privata företag. Här kan kommunkoncern bli bättre. 
Hon förklarar också att situationen på arbetsmarknaden har gjort att 
vissa funktionshindrade idag får en samhällstjänst istället för en riktig 
anställning. 
 
– – – – 
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Dnr 476/04  000 
 

§ 94 Medborgarundersökning - åtgärdslista 

 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att godkänna åtgärdslistan, och 

 
att en uppföljning redovisas till utskottet första kvartalet 2006. 
 
Därutöver beslutar finansutskottet även 
 
att  kommunstyrelsekontoret ska återkomma till finansutskottet 

med förslag på medborgardialogens utformning. 
 

Bakgrund 
Kommunstyrelsens finansutskott uppdrog den 7 januari 2003, § 51, 
kommunstyrelsekontoret att genomföra en kommunövergripande 
medborgarundersökning som ett led i kvalitetsarbetet. Vid redovisning 
av medborgarundersökningens resultat beslutade kommunstyrelsens 
finansutskott att uppdra till kommunstyrelsekontoret att tillsammans 
med berörda kommunala verksamheter analysera rapporten samt 
föreslå möjliga åtgärder (se finansutskottets protokoll den 2 november 
2004, § 285). 
 
Kommunstyrelsekontoret har nu i samarbete med kommunkoncernens 
kvalitetsnätverk samt Sundsvalls brottsförebyggande råd tagit fram en 
åtgärdslista. Åtgärderna kommer att genomföras under 2005 av 
respektive verksamhet med befintliga medel. 

Överläggning 
Ledamöterna diskuterar innebörden av åtgärdslistan dvs. i vilken 
omfattning listan speglar åtgärder organisationen ska vidta med 
anledning av medborgarundersökningen, eller om det är åtgärder 
organisationen hade beslutat om oavsett undersökningen. Ledamöterna 
diskuterar också innebörden av att utskottet godkänner åtgärdslistan; 
dvs om ett godkännande innebär att utskottet godkänner 
sammanställningen, eller om det innebär att utskottet godkänner de 
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åtgärder förvaltningarna valt att arbeta med. Utredaren förklarar att 
utskottet har att godkänna sammanställningen. 
 
Utskottet konstaterar att alla initiativ för att öka förtroendet hos 
medborgarna är bra. Av den anledningen ser utskottet gärna att 
förtroendevalda är med och utformar medborgardialogen. Därför enas 
utskottet om att kommunstyrelsekontoret ska återkomma till 
finansutskottet med förslag på medborgardialogens utformning. 

Beslutsunderlag 
? ? Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-04-08 
? ? Finansutskottets protokoll 2004-11-02, § 285 
? ? Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-10-21 
? ? Statistiska centralbyråns ”Analys av en pilotstudie” – sommaren 

2004 
 
– – – – 
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Dnr 142/05  045 
 

§ 95 Koncernkonto och checkkredit kommandit-
bolaget Kassören 6  

 

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att bevilja Kommanditbolaget Kassören 6 (969708-3492) att ingå i 

koncernkonto; samt 
 

att bevilja Kommanditbolaget Kassören 6 (969708-3492) en 
checkkredit på 10 Mkr. 

Bakgrund 
Sundsvalls kommun och Skanska Sverige AB har bildat ett komman-
ditbolag för byggande av scenhus. Sundsvalls kommun är komplemen-
tär och skall teckna dess firma och företräda bolaget. 
 
Kommunen äger 53 % och bolaget omfattas av kommunens samman-
ställda redovisning (koncernbokslutet). För att kunna hantera likvidi-
tetssituationen hemställer bolaget om en kredit på 10 Mkr. 
 

Överläggning 
Ekonomidirektören förklarar att den föreslagna checkkreditnivån 
baseras på bolagets storlek och omsättning. 
 
Magnus Sjödin (m) och Lars Persson (fp) förklarar att de inte deltar i 
beslutet.  

Beslutsunderlag 
? ? Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-04-05 
? ? Kommanditbolaget Kassören 6:s skrivelse 2005-04-05 
 
– – – – 
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Dnr 103/05  308 
 

§ 96 Yttrande över ansökan från Sundsvalls Hamn 
AB om tillstånd till kameraövervakning vid 
Tunadalshamnen 

 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att tillstyrka Sundsvalls Hamn AB:s ansökan om tillstånd till 

kameraövervakning, både beträffande övervakning och in-
spelning. 

Bakgrund 
Länsstyrelsen har till Sundsvalls kommun översänt ansökan från 
Sundsvalls Hamn AB, 556015-8072, om tillstånd till allmän kamera-
övervakning vid Tunadalshamnen. Av länsstyrelsens skrivelse framgår 
att Sundsvalls kommun i första hand bör redovisa lokala synpunkter på 
risken för integritetsintrång vid kameraövervakning på platsen. 

Beslutsunderlag 
? ? Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-03-15 
 
– – – – 
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Dnr 104/05  308 
 

§ 97 Yttrande över ansökan från Sundsvalls Hamn 
AB om tillstånd till kameraövervakning vid 
Oljehamnen 

 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att tillstyrka Sundsvalls Hamn AB:s ansökan om tillstånd till 

kameraövervakning vid Oljehamnen, både beträffande över-
vakning och inspelning. 

Bakgrund 
Länsstyrelsen har till Sundsvalls kommun översänt ansökan från 
Sundsvalls Hamn AB, 556015-8072, om tillstånd till kameraöver-
vakning vid Oljehamnen. Av länsstyrelsens skrivelse framgår att 
kommunen i första hand bör redovisa lokala synpunkter på risken för 
integritetsintrång vid kameraövervakning på platsen. 

Beslutsunderlag 
? ? Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-03-15 
 
– – – – 
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Dnr 175/05  060 
 

§ 98 Ansökan om bidrag ur kommunstyrelsens 
stiftelser för sommarverksamhet för be-
hövande barn och ungdom 

 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att bevilja bidrag på 1 003 400 kr ur kommunstyrelsens stiftelser 

för ”meningsfull sommarverksamhet för behövande barn och 
ungdom” till föreningar/förvaltningar enligt nedanstående för-
slag; samt 
 

att uppdra åt kommunstyrelsekontoret att begära in redovisningar 
över genomförda sommarverksamheter. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsekontoret förvaltar fem stiftelser som efter permutation 
1998 har ändamålet ”Meningsfull sommarverksamhet för behövande 
barn och ungdom”. Stiftelserna är M E Liedbergs räddningshemsfond, 
Inackorderingshemmets samfond, Änkefru Justina Altins donationer, 
Severin och Malin Axells barnbördshusfond och Fruarnas barnbörds-
husfond. 
 
Kommunstyrelsekontoret har hittills erhållit 12 ansökningar om bidrag 
ur ovannämnda stiftelser. Kommunstyrelsekontoret har diskuterat med 
föreningar/förvaltningar hur stiftelsernas ändamål tillgodoses i den 
verksamhet som avses att bedrivas enligt ansökningarna. Samtliga har 
tidigare erhållit bidrag ur stiftelserna och utvärderingar har inlämnats 
till kommunstyrelsekontoret. Samråd har skett med ordförande i social-
nämnd, kultur- och fritidsnämnd och barn- och utbildningsnämnd som 
tillstyrker att föreningar/förvaltningar beviljas bidrag enligt nedanstå-
ende förslag: 
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- Matfors IF, bidrag på 106 800 kr för sommarverksamhet i 

Matfors för ungdomar i åk 5 och 6 under 2 veckor 
- KFUK-KFUM, bidrag på 39 000 kr för ”sommarkollo” för 7-

12-åringar på Granli under 4 veckor 
- Verdandi Sundsvall, bidrag på 60 000 kr (sökt belopp 132 000 

kr) för resa till Junsele för barn i Nacksta 
- Unga Örnar Sundsvall, bidrag på 60 000 kr för läger, 

dagaktiviteter, utflykter m.m. 
- Bosnien-Hercegovinas förening, bidrag på 9 400 kr för resa till 

Paradisbadet 
- Islamiska Kulturcentret i Sundsvall, bidrag på 10 000 kr (sökt 

belopp 45 000 kr) för utflyktsresa för barn 
- Kultur & Fritid, fritidsgårdarna, bidrag på 489 200 kr för 

sysselsättning av 100 ungdomar i åk 8 och 9 under 2 veckor 
- Kultur & Fritid inom Matfors, bidrag på 36 000 kr för 

dagaktiviteter och läger 
- Kultur & Fritid, bidrag på 120 000 kr (sökt belopp 154 000 kr) 

för kommunövergripande sommarverksamhet för 
funktionshindrade ungdomar 

- Kultur & Fritid, Sticksjö och Granloholms skola; BRÅ 
Granloholm, bidrag på 20 000 kr för sommarläger för barn i 
åldern 10-12 år 

- Barn- o utbildning, Öppna förskolan Granloholm, bidrag på  
20 000 kr (sökt belopp 24 400 kr) för dagkolloverksamhet i 
Bänkåsviken samt resa till Stöde i samarbete med Selångers 
församling 

- Socialtjänsten, korttidshemmet Solrosen, bidrag på 33 000 kr 
för utflykter m.m. för de som vistas i korttidsboendet 

 

Överläggning 
Utskottet ställer frågor om innehåller i utvärderingarna, om fondernas 
storlekt och i vilken utsträckning Kultur & Fritid ska beviljas ersättning 
för personalkostnader. Frågorna besvaras av ekonomen.  

Beslutsunderlag 
? ? Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-04-11 med bilagor 
 
– – – – 
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Dnr 232/02  289 
 

§ 99 Förtydliganden av uppdragen i fastighets-
strategiutredningen 

 

Beslut 
Finansutskottet konstaterar utifrån dagens diskussion 
 
att fastighetsnämnden kommer dra upp riktlinjer för hur nämnden 

ska handha samordningsansvaret för fastighetsförvaltningen, 
därefter kommer nämnden återkomma till finansutskottet med 
en rapport för hur nämnden arbetar med samordningsansvaret.  

Bakgrund 
Fastighetsnämnden har hemställt att finansutskottet ska förtydliga det 
uppdrag nämnden gavs i samband med fastighetsstrategiutredningen  

Överläggning 
Kommundirektören förklarar att innebörden av fastighetsstrategin är att 
fastighetsnämnden har att bevaka kommunkoncernens fastighets-
innehav och vid behov föreslår kommunstyrelsen förändringar av 
fastighetsinnehållet. Han konstaterar att denna roll är vidare än vad 
reglementet för fastighetsnämnden föreskriver.  
 
Lars-Erik Nyberg (s) konstaterar att då fastighetsnämndens 
ansvarsområde har utvidgats genom samordningsansvaret har 
fastighetsnämnden att ge riktlinjer till fastighetskontoret för hur 
kontoret ska arbeta med samordningsansvaret. I detta uppdrag ingår 
även översyn av nämndens reglemente. Fastighetsnämnden har därefter 
att återkomma till finansutskottet med en rapport för hur nämnden 
arbetar med samordningsansvaret. 
 

Beslutsunderlag 
? ? Fastighetsnämndens protokoll 2004-12-15 
 
– – – – 
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Dnr 5/05  009 
 

§ 100 Lån till Korstaverket Förvaltnings AB 

 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att bevilja lån till Korstaverket Förvaltnings AB på 134 miljoner 

kronor. 

Bakgrund 
Enligt ett beslut i fullmäktige den 31 januari 2005, skall Sundsvall 
Energi AB genom Korstaverket Förvaltnings AB (KFAB) och SCA 
Forest Products AB, utveckla befintligt energisamarbete ytterligare till 
ett så kallat Energikombinat, där befintliga produktionsanläggningar 
utnyttjas bättre för gemensam nytta. 
 
I projektet Energikombinat Sundsvall skall KFAB investera i en 
ångturbin och hetvattenledning, därför ansöker man nu om ett lån på 
134 miljoner kronor. 

Beslutsunderlag 
? ? Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-04-14 
? ? Sundsvall Energis skrivelse 2005-03-29 
? ? Kommunfullmäktiges protokoll 2005-01-31, § 381 
? ? Sundsvall Energis PM 2004-12-14 
 
– – – – 
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Dnr 195/05  107 
 

§ 101 Val av ombud och ersättare till årsstämma 
med Mittforum  

 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att till Mittforum:s årsmöte den 29 april 2005 utse Ewa Back till 

ombud med Magnus Sjödin som ersättare. 

Bakgrund 
Mittforum håller årsmöte den 29 april 2005 kl 11.00— 15.00 på 
Campus i Örnsköldsvik. 
 

Överläggning 
Utskottet enas om att utse Ewa Back till ombud med Magnus Sjödin 
som ersättare.  
 
I samband med detta enas utskottet också om att utse Magnus Sjödin 
till oppositionens representant i Mittforums styrelse. 
 

Beslutsunderlag 
? ? Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-04-15 
? ? Mittuniversitetets skrivelse 2005-04-12 
? ? Mittforums dagordning 2005-04-12 
 
– – – – 
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Dnr 201/05  102 
 

§ 102 Val av representant till Mittforum:s styrelse 

 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att utse Magnus Sjödin till oppositionens representant i Mittforums 

styrelse. 

Bakgrund 
Mittforum håller styrelsemöte och årsmöte den 29 april 2005  
kl 11.00— 15.00 på Campus i Örnsköldsvik. 
 

Överläggning 
Utskottet enas om att utse Magnus Sjödin till oppositionens 
representant i Mittforums styrelse. 
 
– – – – 
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§ 103 Kännedomsärenden 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att lägga kännedomsärendena till handlingarna.  
 

Kännedomsärenden 
SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING CIRKULÄR 
? ? 2005:17  Blockader vid byggnadsentreprenader 
 
SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING 
? ? Inbjudan till konferensen ”Hur står det till med ekonomin i kommu-

ner och landsting” på nedanstående platser och datum: 
o 17 maj på Börshuset i Malmö 
o 18 maj på Scandic Crown Hotel i Göteborg 
o 23 maj på Nürnbergshuset i Stockholm 

? ? Inbjudan till ledningsprogram ”Urban Management” under våren - 
hösten 2005 (kurs 6) om ledarskap och strategier för lokal och regi-
onal utveckling 

 
KOMMUNFÖRBUNDET VÄSTERNORRLAND 
? ? Broschyr om ”Verksamhetsplan och budget 2005” 
 
LÄNSRÄTTEN I VÄSTERNORRLANDS LÄN 
? ? Beslut 2005-03-24 från Länsrätten om ”Besvär över avslag på an-

sökan om bidrag ur stiftelsen Bertil Åströmssons fond” (dnr 60/05  
108) 

 
LÄNSSTYRELSEN VÄSTERNORRLAND 
? ? Länsstyrelsens skrivelse 2005-04-05 om rapporten ”Regional risk- 

och sårbarhetsanalys” (dnr 46/04  010) 
? ? Länsstyrelsens beslut den 21 mars 2005 om ”Tillstånd till allmän 

kameraövervakning hos SCA Graphic Sundsvall Aktiebolag” 
(dnr 110/03  308) 

? ? Länsstyrelsens beslut den 21 mars 2005 om ”Tillstånd till allmän 
kameraövervakning hos SCA Timber Aktiebolag” 
(dnr 528/04  308) 

? ? Länsstyrelsens beslut den 21 mars 2005 om ”Tillstånd till allmän 
kameraövervakning hos Försäkringskassan i Matfors” 



 

Sammanträdesprotokoll 
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Kommunstyrelsens finansutskott 
 

2005-04-19 17 
 

Ordförandens sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

    
    

 

(dnr 41/05  308) 
? ? Länsstyrelsens beslut den 14 mars 2005 om ”Tillstånd till allmän 

kameraövervakning hos Mc Donald´s Aktiebolag” 
(dnr 499/04  308) 

? ? Länsstyrelsens beslut den 10 mars 2005 om ”Tillstånd till allmän 
kameraövervakning hos Kubikenborg Aluminium Aktiebolag 
(Kubal)” (dnr 568/04  308) 

? ? Länsstyrelsens beslut den 10 mars 2005 om ”Tillstånd till allmän 
kameraövervakning hos If-Skadeförsäkring Aktiebolag” 
(dnr 583/04  308) 

? ? Länsstyrelsens beslut den 15 mars 2005 om ”Tillstånd till allmän 
kameraövervakning hos Akzo Nobel Aktiebolag vid Stockviks-
verket” (dnr 1/05  308) 

? ? Länsstyrelsens beslut den 9 mars 2005 om ”Tillstånd till allmän 
kameraövervakning hos Sundsvalls kommuns fastighetskontors 
tjänsteparkering på Sidsjövägen 5” (dnr 134/05  308) 

 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 
? ? Protokoll 2005-03-30, § 26 om ”Lokalförsörjningsplan, Nedansjö 

skola” (dnr 146/05  108) 
 
SOCIALNÄMNDEN 
? ? Protokoll 2005-03-23, § 67 om ”Svar på remiss av promemorian 

Mottagandet av barn från annat land som kommer till Sverige utan 
medföljande legal vårdnadshavare (s.k. ensamkommande barn) 
Ds 2004-54” 

 


