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Tid Kl 14.00 – 15.30 

Plats Kommunhuset, rum 538 A 
   
Beslutande ordförande Ewa Back (s) 
 vice ordförande Lars-Erik Nyberg (s) 
  Leif Nilsson (s) 

Habib Effati (v) 
  Magnus Sjödin (m) 
  Lars Persson (fp) 
  Hans Brynielsson (kd) 
   
Övriga Peter Gavelin kommundirektör 
 Eric Carlsson stadsjurist 

ekonomidirektör Åke Svensson 
 Johan Lindeberg kommunjurist 
 Birgitta Gillgren projektledare, § 161 
 Erik Thunström upphandlare, § 173 

 
 

Protokollet omfattar §§ 161 -- 175 
 
 
Justeras 
 
 
 
Ewa Back   Johan Lindeberg 
Ordförande   Sekreterare 
 
 
 
Magnus Sjödin 
Justerare 
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Justering 
 
Att jämte ordföranden Ewa Back justera dagens protokoll utses Magnus 
Sjödin med Lars Persson som ersättare.  
 
– – – –  
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Dnr 436/04  105 
 

§ 161 Gemensam organisation för scenkonsten i 
Västernorrlands län 

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta 
 
att Sundsvalls kommun tillsammans med Landstinget 

Västernorrland skall bilda en gemensam organisation för 
länsinstitutionerna inom musik, teater, dans och film; 

att organisationsformen skall vara ett aktiebolag; 
att bolaget skall ha sitt säte i Sundsvall; 
att bolagets verksamhetsföremål skall vara att driva och organisera 

verksamhet inom musik-, teater-, dans- och filmkonstområdet 
liksom därmed förenlig verksamhet; 

att Norrdans inträde i bolaget avvaktar till dess organisation och 
verksamhet har stabiliserats; samt 

att uppdra åt kommunstyrelsen att tillsammans med 
landstingsstyrelsen leda arbetet vidare med frågan kring 
bolagsordning, aktieägaravtal, ägardirektiv, budget m.m. i 
enlighet med den inriktning som framgår ovan samt i enlighet 
med PM fogat som bilaga till denna förvaltningsskrivelse. 
Kommunstyrelsen skall därvid återkomma till 
kommunfullmäktige för beslut i dessa avseenden under våren 
2007. 

Bakgrund 
I utredningen ”Förutsättningar för kulturverksamhetens utveckling”, 
genomförd av Landstinget i Västernorrlands län och slutförd sommaren 
2005, föreslogs att länets kulturinstitutioner för teater, musik, dans och 
film förs samman till en gemensam organisation med säte i Sundsvall. 
Vid finansutskottets sammanträde den 21 juni 2005, § 164, redogjorde 
kultur- och fritidsdirektören för utredningen och finansutskottet 
beslutade att framföra till landstinget bl.a. att det enligt utskottets 
mening är bra att sammanföra kulturinstitutionerna och Film i 
Västernorrland till en gemensam organisation och att den gemensamma 
organisationen skall etableras i Sundsvall.  
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Den 13 februari 2006, § 34, beslutade kommunstyrelsen angående 
genomförandet av den fortsatta utredningen beträffande den 
gemensamma organisationen för scenkonst. Därvid har 
kommunstyrelsen ställt sig bakom kommunstyrelsekontorets förslag 
om utseende av projektledare som bl.a. skall ha till uppgift att utarbeta 
nödvändiga beslutsunderlag. Den 4 augusti 2006 har den utsedda 
projektledaren Birgitta Gillgren lagt fram PM ”Gemensam organisation 
för scenkonsten i Västernorrland” med förslag till beslut (fogat som 
bilaga till denna skrivelse). 

Överläggning 
Projektledaren redogör i korthet för vad som framgår av upprättad 
skrivelse ”Gemensam organisation för scenkonsten i Västernorrland”. 
Därutöver uppger projektledaren att landstingsstyrelsens arbetsutskott 
den 4 september 2006 har fattat ett principbeslut angående de frågor 
som även Sundsvalls kommun har att ta ställning till. Därvid har 
landstingsstyrelsens arbetsutskott beslutat att tillstyrka förslaget om 
samordning av scenkonstverksamheten, att verksamheten bör bedrivas i 
form av ett aktiebolag och att detta bör ha sitt säte i Sundsvall. 
 
Utskottets ledamöter ställer frågor till projektledaren angående bl.a. 
möjligheten att utnyttja befintlig kapacitet inom t.ex. kommunen för 
administration, om lämpligheten av att även i den nya organisationen 
ha två personer anställda i Sollefteå samt beträffande Sundsvalls 
kommuns kostnadsansvar för lokaler för den nya organisationen.  
 
Magnus Sjödin (m) uppger att han ställer sig bakom en ökad 
samordning av scenkonstverksamheten i länet men att han avser att ta 
ställning till val av organisationsform först i kommunstyrelsen.   
 
Lars Persson (fp) och Hans Brynielsson (kd) uppger att de instämmer i 
Magnus Sjödins (m) inställning och att de återkommer i 
kommunstyrelsen med ställningstagande beträffande val av 
organisationsform. 
 
Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsekontorets förslag. 
 
Finansutskottet beslutar i enlighet med kommunstyrelsekontorets 
förslag. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-08-28 
 
– – – –
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Dnr 138/04  006 
 

§ 162 Ändring av p. 2.8 i ”Ägarpolicy och generella 
ägardirektiv” 

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta 
 
att ändra p. 2.8 i ”Ägarpolicy och generella ägardirektiv” i enlighet 

med förslag på s. 3 i kommunstyrelsekontorets skrivelse 
daterad 2006-07-07. 

Bakgrund 
Rättsläget har varit oklart beträffande i vilken omfattning anställda i 
bolag där kommun eller landsting utövar ett rättsligt bestämmande 
inflytande omfattas av meddelarskydd. Från och med den 1 juli 2006 
har en ny bestämmelse trätt i kraft som syftar till att stärka och 
förtydliga meddelarskyddet för anställda och uppdragstagare i 
kommunala företag. 
 
Bestämmelsen har införts i 1 kap. 9 a § sekretesslagen (1980:100) och 
innebär att anställda och uppdragstagare i bl.a. kommunala bolag, med 
undantag för verkställande direktör, vice verkställande direktör, 
styrelseledamot och styrelsesuppleant, omfattas av meddelarfrihet i 
förhållande till arbetsgivaren respektive uppdragsgivaren på samma sätt 
som om de vore anställda i myndigheter. Detta innebär att de anställda 
är fria att lämna uppgifter i vilket ämne som helst för offentliggörande 
och att arbetsgivaren är förhindrad att ingripa mot missbruk av 
tryckfriheten eller yttrandefriheten eller medverkan till sådant missbruk 
samt att efterforska upphovsman eller meddelare. 
 
I punkten 2.8 i av fullmäktige antagna ”Ägarpolicy och generella 
bolagsdirektiv” redovisas vad som gäller avseende meddelarfrihet i av 
Sundsvalls kommun helägda bolag. Redovisningen bygger på det 
rättsläge som gällde före den 1 juli 2006. Mot bakgrund av den angivna 
lagändringen fordras att p. 2.8 i ”Ägarpolicy och generella 
bolagsdirektiv” anpassas till det nu gällande rättsläget. 
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Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-07-07 
 
– – – – 
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Dnr 227/06  007 
 

§ 163 Revisionsrapport kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt 

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att som svar till Sundsvalls kommuns revisorer hänvisa till vad 

som anförs i skrivelse daterad 2006-08-28 från 
kommunstyrelsekontoret. 

Bakgrund 
Sundsvalls kommuns revisorer har via KPMG genomfört en granskning 
av kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Granskningen har resulterat i en 
revisionsrapport där iakttagelser och synpunkter redovisas. 
 
Revisionen har överlämnat rubricerade rapport till kommunstyrelsen 
och hemställer om att kommunstyrelsen lämnar synpunkter avseende 
rapporten. Svaret ska avse rapportens samtliga slutsatser som finns 
redovisade i rapportens sammanfattning. 

Överläggning 
Vad avser agendan för möten med nämnderna diskuteras i vilken 
utsträckning redovisning från nämnderna bör ske i kommunstyrelsen 
respektive i något av kommunstyrelsens utskott. Därvid konstateras att 
det inför den kommande mandatperioden kan vara lämpligt att 
ytterligare tydliggöra i vilken beslutsinstans redovisning och 
uppföljning skall ske. 
 
Finansutskottet beslutar i enlighet med kommunstyrelsekontorets 
förslag. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-08-28 
• Kommunrevisionens skrivelse 2006-04-12 
• Remissblad 
• Granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
 
– – – – 
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Dnr 382/06  046 
 

§ 164 Ansökan om bidrag ur Stiftelsen Bertil 
Åströmssons fond 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att bevilja bidrag på 115.000 kr ur Stiftelsen Bertil Åströmssons 

fond till föreningar med verksamhet inom Lidens församling 
enligt nedanstående förslag. 

Bakgrund 
Stiftelsen Bertil Åströmssons fond tillkom 1999 genom att Bertil 
Åströmsson, Liden, förordnade i sitt testamente att en del av 
tillgångarna skulle bilda en stiftelse med ändamålet att befrämja och 
stödja ideell föreningsverksamhet inom Lidens församling och att 
stiftelsen ska förvaltas av Sundsvalls kommun. I stadgarna finns också 
en önskan om att någon, inom eller utom kommunstyrelsen, men 
boende inom Lidens församling och med kännedom om föreningslivet i 
Liden ska delta vid beslut rörande fonden. 
 
Kommunstyrelsekontoret har vid beredningen av årets 11 ansökningar 
valt att föreslå att större delen av den disponibla avkastningen på 
115.335,68 kr fördelas till de föreningar som planerar åtgärder av 
varaktig karaktär. Av dessa har en prioritering gjorts av ansökan från 
Järkvissle Trollby som föreslås erhålla ett bidrag på 30.000 kr med 
syfte att stödja föreningen att färdigställa den anläggning som bl. a. 
innebär skapande av Naturrum Rolf Lidberg. 
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Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-08-28 
• Ansökan från Åsen – Kväcklinge Byggnadsförening (bilaga 1) 
• Ansökan från Backen-Flygge och Österflygge Byaförening med 

verksamhetsberättelse 2004 (bilaga 2) 
• Ansökan från Lidens PRO-förening (bilaga 3) 
• Ansökan från Järkvissle Trollby Naturum med projektbeskrivning 

(bilaga 4) 
• Ansökan från Indals-Lidens Sportklubb (bilaga 5) 
• Ansökan från Trollrikets Skoterklubb (bilaga 6) 
• Ansökan från Lidens Båtklubb (bilaga 7) 
• Ansökan från Lidens programråd Ruthsgården (bilaga 8) 
• Ansökan från Lidens Hembygdsförening (bilaga 9) 
• Ansökan från Föreningen Indalsleden (bilaga 10) 
• Ansökan från Indals-Lidens Jägarklubb (bilaga 11) 
 
– – – – 
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Dnr 354/06  046 
 

§ 165 Ansökan om bidrag ur Stiftelsen Änkefru 
Justina Altins donationer – Fond till 
pensionärer 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att bevilja Byggnads Pensionärsklubb ett bidrag på 5.000 kr ur 

Stiftelsen Änkefru Justina Altins donationer – Fond till 
pensionärer, för anordnande av bussresa för medlemmarna. 

Bakgrund 
Stiftelsen Änkefru Justina Altins donationer – Fond till pensionärer har 
enligt stadgarna ändamålet: ”Den för utdelning disponibla avkastningen 
användes enligt beslut av kommunstyrelsen och efter förslag från 
socialnämnden som bidrag för rekreation och trevnad bland 
kommunens pensionärer inom den vidgade kommunen efter 
kommunsamman-läggningen 1 januari 1974”. Stiftelsens disponibla 
avkastning 2006 uppgår till 5.117,58 kr. 
 
Kommunstyrelsekontoret har via socialtjänsten erhållit Byggnads 
Pensionärsklubbs ansökan om bidrag ur ovannämnda stiftelse. Ansökan 
avser bidrag på 5.000 kr för anordnande av bussresa för medlemmarna. 
Socialnämnden har 2006-06-21 § 139 efter förslag från socialtjänsten 
beslutat föreslå att ansökan beviljas. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-08-28 
• Socialnämndens protokoll 2006-06-21, § 139 
• Ansökan från Byggnads Pensionärsklubb den 6 april 2006 
 
– – – – 
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Dnr 384/06  046 
 

§ 166 Ansökan om bidrag ur kommunstyrelsens 
stiftelser för allmännyttiga ändamål till inköp 
av orkesteruniformer till Kulturskolans 
Paradorkester 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att bevilja barn- och utbildningsnämnden, kulturskolan ett bidrag 

på 50.000 kr för inköp av orkesteruniformer till Paradorkestern 
ur Stiftelsen AP Hedbergs fond. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsekontoret har erhållit en ansökan från Sundsvalls 
Kulturskola om bidrag från kommunstyrelsens stiftelser för inköp av 
orkesteruniformer till Paradorkestern. Kostnaden uppskattas till 
närmare 200.000 kr enligt muntlig uppgift från rektor. Den uniform 
som nu används är inköpt i början av 1980-talet och består enbart av 
byxor och vindjacka. 
 
Kommunstyrelsen förvaltar ett antal stiftelser som har ändamålet ”för 
kommunen nyttiga ändamål”. Den stiftelse som föreslås användas i 
detta beslut är Stiftelsen AP Hedbergs fond. Disponibel avkastning 
2006 uppgår till 82.502,77 kr. Stiftelser med ändamål ”för kommunen 
nyttiga ändamål” bör i så stor utsträckning som möjligt användas så att 
många kommun-medborgare kan ges möjlighet att ta del/få nytta av 
satsningen samt att det bör finnas en långsiktighet vid bedömningen. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens skrivelse 2006-08-28 
• Ansökan från Sundsvalls Kulturskola 
 
– – – – 
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Dnr 385/06  046 
 

§ 167 Bidrag ur kommunstyrelsens stiftelser för 
meningsfull sommarverksamhet för 
behövande barn och ungdom 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att bevilja bidrag på 138 152 kr ur kommunstyrelsens Stiftelse 

Severin och Malin Axells barnbördshusfond med ändamål 
”meningsfull sommarverksamhet för behövande barn och 
ungdom” till enskilda barn och ungdomar enligt nedanstående 
redogörelse. 

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 
barnbördshusfond. 
 
I stadgarna för samtliga fem stiftelser finns inom ramen för ändamålet 
möjlighet att ge stöd till enskilda barn och ungdomar som kan anses 
vara i behov av någon meningsfull sommarverksamhet. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-08-28 
 
– – – – 
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Dnr 386/06  026 
 

§ 168 Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet på 
kommunstyrelsekontoret i Sundsvall 

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 

anta det upprättade förslaget Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet 
på kommunstyrelsekontoret i Sundsvall, daterat den 12 juni 
2006. 

att 

Bakgrund 
Samverkansgruppen vid kommunstyrelsekontoret, som på 
arbetsgivarsidan företräds av Åke Svensson och Maria Westerlund och 
på den fackliga sidan av Gunnar Kallin och Gunvor Rydgren, har under 
en tid arbetat fram riktlinjer för kommunstyrelsekontorets 
arbetsmiljöarbete.  
 
Det framtagna materialet bygger på lagstiftning, avtal och förordningar 
liksom kommunkoncernens arbetsgivarstrategi. Vidare har kontorets 
tidigare erfarenheter och dokument kring arbetsmiljöfrågor använts 
under arbetet, liksom erfarenheter från andra arbetsplatser samt den 
information om systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) som finns på 
arbetsmiljöverkets hemsida www.av.se. 

Överläggning 
Kommundirektören uppger att riktlinjer för arbetsmiljöarbetet på 
kommunstyrelsekontoret har funnits sedan tidigare. Revisorerna har 
dock påpekat att riktlinjerna bör beslutas av kommunstyrelsen. Mot 
bakgrund av detta bör de utarbetade riktlinjerna fortsättningsvis antas 
av kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-07-06 
• Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet på kommunstyrelsekontoret i 

Sundsvall, daterat den 12 juni 2006 
 
– – – – 
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Dnr 12/06  030 
 

§ 169 Svar på motion (v) om profilbroschyr 

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta 
 
att bifalla motionen under förutsättning att kostnaderna för 

produktionen går att lösa. 

Bakgrund 
Vänsterpartiet har i en motion till kommunfullmäktige i Sundsvalls 
kommun föreslagit att Sundsvalls kommun ska framställa en 
informationsbroschyr som kortfattat beskriver alla kommunala 
förskolor och skolor samt deras pedagogiska inriktning. Broschyren 
föreslås distribueras till föräldrar vars barn skall börja förskola/skola 
inom kort. 
 
Kommunstyrelsekontoret har fått motionen på remiss för beredning i 
samråd med Barn och utbildning. 

Överläggning 
Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsekontorets förslag.  
 
Lars Persson (fp) yrkar i första hand att den ifrågavarande broschyren 
skall avse samtliga förskolor och skolor i kommunen och sålunda inte 
endast de kommunala förskolorna och skolorna. I andra hand yrkas att 
motionen avslås med motivering att även friskolor och fristående 
verksamhet bör vara med i broschyren. 
 
Magnus Sjödin (m) och Hans Brynielsson (kd) instämmer i Lars 
Perssons (fp) yrkande. 
 
Ordföranden ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att 
utskottet beslutar i enlighet med kommunstyrelsekontorets förslag.  
 
Reservation 
Lars Persson (fp), Magnus Sjödin (m) och Hans Brynielsson (kd) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
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Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-08-21 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2006-06-21, § 63 
• Barn- och utbildningskontorets skrivelse 2006-05-31 
• Motion från vänsterpartiet (v) 2006-01-13 
 
– – – – 
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Dnr 13/06  030 
 

§ 170 Svar på motion (v) om informationsarbete – 
ett informationsblad som kortfattat beskriver 
vad man förväntar sig ska finnas på 
förskolorna 

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta 
 
att bifalla motionen. 

Bakgrund 
Vänsterpartiet föreslår i en motion att en informationsbroschyr tas fram 
till de som börjar på dagis. I motionen yrkar vänsterpartiet att  

• Sundsvalls kommun i samråd med förskolorna tar fram ett 
informationsblad där man kortfattat beskriver vad man förväntar 
sig skall finnas, 

• Denna broschyr kan kompletteras med lokalt isticksblad från 
den aktuella förskolan. 

• Broschyren distribueras till föräldrarna i samband med 
antagningsbeskedet. 

 
Barn och utbildningsnämnden har behandlat motionen och tillstyrker 
den. 
 
Då detta är en fråga som helt ligger inom barn och 
utbildningsnämndens ram har kommunstyrelsekontoret inget att tillföra 
ärendet. Kontoret föreslår att motionen ska bifallas. 

Överläggning 
Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsekontorets förslag.  
 
Magnus Sjödin (m) yrkar att motionen avslås med motivering att 
förslaget leder till alltför omfattande detaljstyrning.  
 
Lars Persson (fp) och Hans Brynielsson (kd) instämmer i Magnus 
Sjödins (m) yrkande. 
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Ordföranden ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att 
utskottet beslutar i enlighet med kommunstyrelsekontorets förslag.  
 
Reservation 
Magnus Sjödin (m), Lars Persson (fp) och Hans Brynielsson (kd) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 29 augusti 2006 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2006-06-21, § 64 
• Barn- och utbildningskontorets skrivelse 2006-05-31 
• Motion från vänsterpartiet (v) 2006-01-13 
 
– – – – 
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Dnr 508/05  030 
 

§ 171 Svar på enskild motion från (fp), (c), (m) och 
(kd) om antalet ledamöter i socialnämnden 
och inrättande av ett äldrevårdsutskott 

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta 
 
att avslå yrkandet om att inrätta ett äldrevårdsutskott om fem 

ledamöter och fem ersättare, samt 
att avslå yrkandet om utarbetande av en delegationsordning enligt 

den modell som finns för IFU-utskottet; samt  
att antalet ledamöter i socialnämnden behålls oförändrat. 

Bakgrund 
Representanter för folkpartiet, centerpartiet, moderaterna och 
kristdemokraterna yrkar i motionen: 
 
att ett äldrevårdsutskott om fem ledamöter och fem ersättare inrättas, 
 
att en delegationsordning enligt den modell som finns för IFU-utskottet 
utarbetas och antas, 
 
att antalet ledamöter i socialnämnden behålls oförändrat. 
 
Inrättande av utskott och utarbetande av delegationsordning är frågor 
som ligger inom nämndernas ansvarsområden. 
Kommunstyrelsekontoret har därför inget att tillföra om det. 
 
När det däremot gäller frågan om antalet ledamöter i socialnämnden är 
det en fråga för kommunfullmäktige. 
 
I samband med kommunfullmäktiges behandling av slutrapporten för 
översyn av den politiska styrningen den 24 april 2006, § 657 (dnr 90/05 
080), föreslogs att frågan om antalet ledamöter i socialnämnden skulle 
diskuteras i samband med handläggningen av denna motion. Utifrån det 
förslaget beslutade kommunfullmäktige att tillsvidare hålla nämnds-
organisationen oförändrad. 
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Kommunstyrelsekontoret anser att frågan om antalet ledamöter i en 
nämnd är en politisk fråga och överlämnar därför till kommunstyrelsen 
att ta fram ett förslag till om antalet ledamöter i socialnämnden ska 
förändras, eller vara oförändrat. 

Överläggning 
Ordföranden uppger att det saknas skäl att utöka antalet ledamöter i 
socialnämnden och yrkar att de två första att-satserna i motionen avslås 
och att finansutskottet tillstyrker bifall till den tredje att-satsen i 
motionen. 
 
Hans Persson (fp), Magnus Sjödin (m) och Hans Brynielsson (kd) yrkar 
bifall till motionen. 
 
Ordföranden ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att 
utskottet beslutar i enlighet med kommunstyrelsekontorets förslag.  
 
Reservation 
Magnus Sjödin (m), Lars Persson (fp) och Hans Brynielsson (kd) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
 
Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-08-29 
• Motion från folkpartiet (fp), centerpartiet (c), moderaterna (m) och 

kristdemokraterna (kd) 2005-11-07 
• Socialnämndens protokoll 2006-05-17, § 107 
• Socialtjänstens yttrande 2006-03-28 
• Yttrande från folkpartiet (fp) 2006-02-14 
 
– – – – 
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Dnr 389/06  107 
 

§ 172 Antagande av bolagsordning och 
aktieägaravtal för Stadshuset i Sundsvall AB 
(under bildande) 

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att godkänna upprättat förslag till bolagsordning under den tid 

aktiebolaget ägs av kommunen; 
att godkänna upprättat förslag till aktieägaravtal; 
att godkänna upprättat förslag till bolagsordning avseende tiden 

från och med att aktiebolaget ägs gemensamt av Sundsvalls 
kommun och Fastighetsaktiebolaget Norrporten; samt 

att ge kommunstyrelsekontoret i uppdrag att svara för 
genomförandet av bolagsbildningen och för den 
ändringsanmälan som därefter skall ges in till Bolagsverket. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 2006-02-27, § 611, bland annat att bilda 
ett utvecklingsbolag för fastigheten Stadshuset 1 och att ge 
kommunstyrelsen i uppdrag att ansvara för genomförandet av 
bolagsbildningen. Vidare gavs fastighetsnämnden rätt att efter 
utvecklingsbolagets registrering överlåta fastigheten till bolaget samt 
att ingå övriga erforderliga avtal. 
 
Samtidigt pågick processen med att ändra detaljplanen för fastigheten 
för att skapa möjlighet till kommersiella ytor. Denna detaljplan antogs 
av kommunfullmäktige 2006-06-19, § 699, och det beslutet vann laga 
kraft den 17 juli 2006. Diskussioner mellan Fastighetsaktiebolaget 
Norrporten (Norrporten) och Sundsvalls kommun avseende formerna 
för det framtida gemensamma ägandet av utvecklingsbolaget har pågått 
parallellt med planfrågan. 
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Överläggning 
Lars Persson (fp) anmäler att han inte deltar i beslutet då han är av 
fullmäktige utsedd suppleant i styrelsen för det utvecklingsbolag som är 
under bildande. 
 
Finansutskottet beslutar i enlighet med kommunstyrelsekontorets 
förslag. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-09-01 
• Bolagsordning för helägt bolag (bilaga 1) 
• Aktieägaravtal (bilaga 2) 
• Bolagsordning för gemensamt ägt bolag (bilaga 3) 
 
– – – – 
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§ 173 Redogörelse om läget beträffande den 
avbrutna upphandlingen av elmäklartjänster 
samt beslut om avtalsförlängning av fysisk 
leverans av elkraft för perioden 2006-12-01--
2007-03-31 m.m. 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att  träffa avtal med E.On Försäljning Sverige AB om fyra 

månaders förlängning av avtal om fysisk leverans av el 
avseende perioden 2006-12-01--2007-03-31; 

 
 
att delegera till grupp bestående av representanter från 

fastighetskontoret, kommunstyrelsekontoret och MittSverige 
Vatten AB att besluta om ingående av fastprisavtal vid tidpunkt 
som befinnes vara lämplig, dock senast den 30 november 2006; 

 
 
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande att skriva under 

ovannämnda avtal; samt  
att uppdra till kommunstyrelsekontoret att till kommunstyrelsens 

sammanträde den 11 september 2006 bereda frågan om 
kommunen skall inleda finansiell handel med kontrakt 
avseende elkraft. 
 

Bakgrund 
Genom dom i Länsrätten i Västernorrlands län den 10 augusti 2006 har 
beslutats att Sundsvalls kommuns upphandling av elmäklartjänster skall 
göras om. Nuvarande avtal om fysisk leverans av el löper ut den 30 
november 2006.  

Överläggning 
Upphandlaren redogör för den aktuella situationen samt för vilka beslut 
som enligt kommunstyrelsekontorets mening fordras med anledning av 
det uppkomna läget. Därvid anges bl.a. följande. För att säkra fortsatt 
fysisk leverans av elkraft efter den 30 november 2006 då nuvarande 
avtal med E.On Försäljning Sverige AB löper ut bör ett beslut om 
ingående av ett förlängningsavtal avseende en period om fyra månader 
fattas. Därutöver är av stor vikt att beslut kan fattas om ingående av 
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fastprisavtal vid tidpunkt då detta bedöms vara lämpligt. Ett sådant 
beslut måste dock tas mycket snabbt vid tidpunkt då förutsättningarna 
är dom rätta. Mot bakgrund av detta fordras att beslutanderätten 
angående ingående av fastprisavtal delegeras till en grupp bestående av 
representanter från fastighetskontoret, kommunstyrelsekontoret och 
MittSverige Vatten AB.  
 
Finansutskottet diskuterar ärendet och finner att avtalet skall förlängas, 
att en grupp enligt ovan får delegation att besluta om fastprisavtal och 
att kommunstyrelsens ordförande ges rätt att skriva under avtal om 
förlängning. 
 
Utskottet beslutar vidare att kommunstyrelsekontoret inför 
kommunstyrelsens sammanträde den 11 september 2006 skall 
sammanställa en skrivelse avseende frågan om kommunen skall 
bedriva finansiell handel med kontrakt avseende elkraft. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
– – – – 
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Dnr 35/06  006 
 

§ 174 För kännedom 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att lägga kännedomsärendena till handlingarna. 
 
Ärenden för kännedom 
 
SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING 
• Glimtar från de första tio åren med EU:s strukturfonder 
• Cirkulär 2006:53 Avtal om nyttjande av UR-program år 2006 
• Cirkulär 2006:56 Värdesäkring av ersättning som betalas till lärare, 

skolledare och syofunktionärer som inte fått försäkringsskydd enligt 
AGS-KL 

• Cirkulär 2006:57 Särskild lärarutbildning (SÄL) – lärare för 
undervisning i yrkesämnen – under åren 2005-2008 

 
NUTEK 
• Inbjudan till en dialog kring regionalt ”Program för konkurrenskraft 

och sysselsättning samt det nya nationella socialfondsprogrammet” 
den: 
o 31 augusti 2006 i Stockholm 
o 5 september 2006 i Växjö 
o 7 september 2006 i Luleå 
o 8 september 2006 i Stockholm 
o 13 september 2006 i Göteborg 

 
RÄDDNINGSVERKET 
• Inbjudan till seminarium om ”Handlingsprogram enligt lag om 

skydd mot olyckor” den: 
o 4 oktober 2006 i Rosersberg 
o 19 oktober 2006 i Skövde 
o 25 oktober 2006 i Sandö 
o 8 november 2006 i Revinge 
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URKRAFTS NYHETSBREV 
• Inbjudan till konferensen ”Samhällsbyggare” den 31 oktober – 1 

november 2006 i Stockholm 
 
– – – – 
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§ 175 Ingående av avtal med Länsstyrelsen i 
Jämtlands län angående utbyggnad av 
redundant infrastruktur 

Beslut 
Finansutskottet beslutar  
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande att ingå avtal med 

Länsstyrelsen i Jämtlands län angående utbyggnad av redundant 
infrastruktur. 

 

Överläggning  
Stadsjuristen informerar om att Post- och Telestyrelsen har allokerat 28 
miljoner kr för att utöka driftsäkerheten genom redundant utbyggnad i 
IT-infrastrukturen på det regionala nätet i Jämtland, Västerbotten och 
Västernorrland. Någon medfinansiering från Sundsvalls kommun 
fordras inte. Den redundanta utbyggnaden gäller sträckorna Liden – 
Stadsforsen – Bispgården, Sollefteå – Junsele samt Dorotea – 
Strömsund. Med anledning av detta fordras att ett eller flera avtal ingås 
mellan Länsstyrelsen i Jämtlands län och Sundsvalls kommun och att 
ett s.k. genomgångskonto öppnas. Förevarande avtal bör för 
kommunens räkning undertecknas av kommunstyrelsens ordförande. 
Mot bakgrund av detta bör kommunstyrelsens ordförande bemyndigas 
att ingå ifrågavarande avtal. 
 
Utskottet enas om att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande att ingå 
avtal enligt ovan. 
 
– – – – 
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