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Tid Kl 14.00 – 15.00 

Plats Kommunhuset, rum 538 A 

  
Beslutande Martin Johansson (s)  tjänstgörande ordförande  
 K Lennart Andersson (s)  tjänstgörande ersättare 
 Claes Stockhaus (v) 
 Kim G Ottosson (v)  tjänstgörande ersättare 
 Magnus Sjödin (m) 

Lars Persson (fp)  

 Reinhold Hellgren (c) 
  
Övriga Åke Svensson stadsjurist 
 Eric Carlsson ekonomidirektör 
 Helena Sjöholm kommunsekreterare 
 Leif Rönnmark ekonom                                §§ 40-47 
 Hans Wiberg avdelningschef  

fastighetskontoret                  § 50 
 

Protokollet omfattar §§ 40 -- 51 
 
 
Justeras 
 
 
 
Martin Johansson  Helena Sjöholm 
Ordförande   Sekreterare 
 
 
 
Magnus Sjödin 
Justerare 
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Justering 
 
Att jämte ordföranden Martin Johansson justera dagens protokoll utses 
Magnus Sjödin med Lars Persson som ersättare. 
 
– – – –  
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Dnr 16/07  041 
 

§ 40 Mål och resursplan år 2007 - för kommun-
styrelsekontoret 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att utan eget förslag överlämna ärendet till kommunstyrelsen. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsekontoret har överlämnat förslag till kontorets mål och 
resursplan för år 2007.  

Överläggning 
Eftersom underlaget utdelas vid mötet enas utskottet om att utan eget 
förslag överlämna ärendet till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-01-08 om mål och 

resursplan för år 2007, 2007-01-08 
 
– – – – 
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Dnr 13/07  040 
 

§ 41 Regler för fakturerings- och kravverksam-
heten inom Sundsvalls kommun 

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att kommunstyrelsens anvisningar till regler för kommunens krav-

verksamhet beslutade 2000-01-17 § 7 upphör när kommunfull-
mäktige fattat beslut om nya regler. 

 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta 
 
att anta regler för fakturering och kravverksamhet inom Sundsvalls 

kommun att gälla från 2007-04-01, enligt bilagt förslag; samt 
 
”Allmänna regler för kommunens kravverksamhet” antagna av 
kommunfullmäktige 1993-11-22  § 404 reviderade 2000-01-31 § 
237 upphör att gälla. 

att 

Bakgrund 
Kommunstyrelsekontoret har utarbetat förslag till nya regler benämnda 
”Regler för fakturering och kravverksamhet inom Sundsvalls 
kommun”. De nya reglerna går i stort ut på att tiden från det att en 
faktura förfaller till betalning till dess att rättsliga åtgärder vidtas, ska 
förkortas. 
 
Kommunstyrelsekontoret föreslår att de nya reglerna ska gälla fakturor 
som skickas ut efter den 1 april 2007. Det är viktigt att informera 
kunderna om de nya reglerna innan de träder i kraft. En sådan informa-
tion bör gå ut till kunderna under april månad 2007. 

Överläggning 
Ekonomen går igenom förslaget och hur det skiljer sig från nuvarande 
regler.  
 
Utskottet enas om att betalningspåminnelse ska skickas ut tio dagar 
efter förfallodag och inkassokrav ska skickas ut 20 dagar efter 
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förfallodag. Inkassokravet ska förfalla till betalning 30 dagar efter 
förfallodag och överlämnas till kronofogden 40 dagar efter förfallodag.  
 
Med anledning av att en betalningspåminnelse ska skickas ut, vilket 
skiljer sig från kommunstyrelsekontorets förslag, föreslår ekonomen att 
en betalningspåminnelseavgift på 50 kronor ska tas ut. Vilket är en 
vanlig avgiftsnivå för en betalningspåminnelse. 
 
Stadsjuristen för fram att han till kommunstyrelsens sammanträde 
kommer stämma av att utskottets förslag följer inkassolagen.  

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-01-02 
• Förslag till ny kommunal författningssamling för Sundsvalls 

kommun 02-07 
 
– – – – 
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Dnr 563/06  045 
 

§ 42 Internlån - Investeringsåtgärder för upp-
gradering av aktiv utrustning i IT-strukturen 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att bevilja fastighetsnämnden ett internlån på 2 500 000 kronor för 

investeringsåtgärder för uppgradering av aktiv utrustning i IT-
strukturen. 

Bakgrund 
Fastighetsnämnden ansöker om ett internlån på 2 500 000 kronor för 
utbyte av aktiv utrustning i IT-infrastrukturen. Den utrustning som av-
ses är så kallade switchar för datakommunikation. Aktiv utrustning är 
IT-produkter som normalt sett byts ut löpande. I samband med bildan-
det av en kommungemensam IT-organisation har en översyn gjorts av 
all befintlig aktiv utrustning. Resultatet visar att ca 1/3 av utrustningen 
behöver bytas ut. Huvudsyftet med bytet är att kunna skapa en drift-
säker miljö, samt en snabb och effektiv support i händelse av problem 
eller förändringar. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-12-28 
• Fastighetsnämndens protokoll 2006-12-20, § 127 
• Fastighetskontorets skrivelse 2006-10-16 
 
– – – – 
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Dnr 564/06  253 
 

§ 43 Överlåtelse av fastigheten Bindsulan 11 

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta 
 
att bemyndiga fastighetsnämnden att sälja fastigheten Bindsulan 11 

för en köpeskilling om 1 690 000 kronor och i övrigt i huvud-
saklig överensstämmelse med upprättat förslag till köpekontrakt.

Bakgrund 
Fastighetsnämnden föreslår att fastigheten Bindsulan 11 säljs till  
Karl-Johan Karlsson och Maria Karlsson för en köpeskilling om 
1.690.000 kronor. Kommunstyrelsekontoret tillstyrker 
fastighetsnämndens förslag. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-12-28 
• Fastighetsnämndens protokoll 2006-12-20, § 122 
• Fastighetskontorets skrivelse 2006-11-27 med karta och köpe-

kontrakt 
 
– – – – 
 

Ordförandens sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

    
    

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens finansutskott 
 

2007-01-09 8 
 

 
 
Dnr 478/06  100 
 

§ 44 Remissvar - utjämningskommitténs be-
tänkande "Deluppföljning av den kommunal-
ekonomiska utjämningen" (SOU 2006:84) 

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att anta upprättat förslag till remissvar som sitt eget. 

Bakgrund 
Utjämningskommitténs betänkande ”Deluppföljning av den 
kommunalekonomiska utjämningen” (SOU 2006:84) har skickats ut på 
remiss till samtliga kommuner. Remissvaren ska vara inlämnade till 
Finansdepartementet senast den 5 februari 2007. 
 
Kommunstyrelsekontoret föreslår att Sundsvalls kommun ställer sig 
bakom det av Skogslänsgruppen upprättade yttrandet till regeringens 
delbetänkande av skatteutjämningen. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-12-30 
• Förslag - remissvar till finansdepartementet 
 
– – – – 
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Dnr 14/07  106 
 

§ 45 Deltagande i Sveriges Kommuner och Lands-
tings jämförelsenätverk 

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att Sundsvalls kommun anmäler sig till SKL:s jämförelseprojekt 

enligt nedanstående; 
 

att utse ekonomidirektör Eric Carlsson till styrgruppen; 
 

att ge ekonomidirektören i uppdrag att utse lokal projektledare ur 
kretsen deltagare i nätverken ekonomisamrådet och 
kvalitetsnätverket; 
 

att det ekonomiska åtagandet för deltagandet utgörs av nedlagd 
arbetstid. 

Bakgrund 
Sveriges kommuner och landsting (SKL) tillsammans Rådet för 
kommunal analys (RKA) och finansdepartementet ska under 2007- 
2009 bedriva en landsomfattande satsning på jämförelser av kostnader 
och kvalitet. Projektet bygger på att deltagande kommuner arbetar i 
nätverk. I dessa nätverk ska effektiva arbetssätt tas fram där jämförelser 
av kostnader och kvalitativa resultat leder till förbättringar av 
verksamheten. Till skillnad från andra nätverk är inriktningen med 
dessa att finna sambandet mellan kostnader och kvalitet, samt att verka 
för en kultur där jämförelser blir ett bestående inslag i 
förbättringsarbetet. 
 
Projektet bedrivs i olika lokala nätverk som stöds av en processledare 
från SKL. Denna organiserar nätverksarbetet och bistår med kompetens 
och råd i det praktiska arbetet. Ett nätverk består av en 
projektorganisation där varje deltagande kommuns lokala projektledare 
(motsvarar cirka 10 % av en årsarbetare) deltar tillsammans med 
processledaren från SKL. 
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Dessutom bildas en gemensam styrgrupp bestående av en ledande 
politiker och en tjänsteman från respektive deltagande kommun. 
Nätverket undersöker minst två områden per år, där resultat redovisas i 
rapportform. 

Överläggning 
Ekonomidirektören informerar om att Luleå kommun har valt att inte 
ha politiker representerade i styrgruppen.  
 
Utskottet anser att kommunerna bör ha samma uppställning i 
styrgruppen. Utskottet enas därför om att i detta läget endast utse 
ekonomidirektören, samt att ekonomidirektören får återkomma om en 
annan uppställning blir aktuell.  
 
På grund av ett skrivfel på sid 2 kommer handlingen revideras till 
kommunstyrelsens sammanträde.  
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-01-03 
 
– – – – 
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Dnr 289/05  170 
 

§ 46 Ägarnas uppdrag till Räddningstjänsten 
Sundsvall-Timrå 

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta 
 
att fastställa uppdrag för Räddningstjänsten Sundsvall-Timrå för 

perioden 2006-2011 enligt utredning ”Ägarnas uppdrag till 
Räddningstjänsten Sundsvall-Timrå”; 
 

att medge en utökning av Räddningstjänstförbundets budgetram 
med 1 300 000 kronor år 2007 för åtgärder enligt utredningens 
förslag under förutsättning att ett likalydande beslut fattas av 
kommunfullmäktige i Timrå kommun; samt 
 

att Sundsvalls kommuns andel 2007, 1 049 750 kronor finansieras i 
kompletteringsbudget 2007, nya ärenden; 
 

att tillkommande kostnader för åren därefter inarbetas i Mål- och 
resursplan 2008-2010, med 812 500 kronor 2008, 817 500 
kronor 2009 och 822 500 kronor 2010; 
 

att uppdra till kommunstyrelsen att tillsammans med Timrå 
kommun och i samråd med räddningstjänstförbundet upprätta 
förslag till reviderad förbundsordning för Sundsvall-Timrå 
Räddningstjänstförbund. 

Bakgrund 
Kommunledningarna i Sundsvall och Timrå har tillsammans med 
konsultstöd av Strategihuset tagit fram en beskrivning över kommu-
nernas önskvärda utveckling inom området skydd mot olyckor. Det 
dokument som nu föreligger är ägarnas slutligas uppdrag till Sundsvall-
Timrå Räddningstjänstförbund, efter det att kommunfullmäktige fattat 
beslut. 
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Överläggning 
K Lennart Andersson (s) informerar om att förbundsdirektionen har 
diskuterat att mandatfördelningen samt representationen i arbetsutskott 
och direktion bör ses över.  

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-12-18 
• Finansutskottets protokoll 2005-06-21, § 155 
• Ägarnas uppdrag till Räddningstjänsten Sundsvall-Timrå, daterad 

2006-12-06 
• Bakgrundsmaterial till ”Ägarnas uppdrag till Räddningstjänsten 

Sundsvall-Timrå”, daterad 2006-12-06 
 
– – – – 
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Dnr 303/04  179 

§ 47 Förlängning av Sundsvalls kommuns hand-
lingsprogram för skydd mot olyckor 

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
 
att nuvarande handlingsprogram för skydd mot olyckor ska gälla till 

och med den 31 december 2007. 

Bakgrund 
Den 21 mars 2005, § 417, antog kommunfullmäktige ett handlings-
program för skydd mot olyckor. Programmet skulle gälla till den 31 
december 2006. 
 
Sundsvall Timrå Räddningstjänstförbund hemställer nu att program-
mets giltighetstid förlängs till den 31 december 2007. Detta för att 
under 2007 arbeta fram ett nytt handlingsprogram som speglar förslaget 
till ny politiskt inriktning för räddningstjänstförbundet, se ärendet 
Ägarnas uppdrag till Räddningstjänsten Sundsvall-Timrå. 
 
Kommunstyrelsekontoret fick redan i maj 2006 av finansutskottet upp-
drag att ta fram ett förslag om att förlänga nuvarande handlingsplan. 
Kontoret har dock avvaktat resultatet av det nämnda arbetet med ägar-
nas uppdrag till räddningstjänsten. 
 
Kommunstyrelsekontoret ställer sig bakom att handlingsplanens giltig-
hetstid förlängs. Kontoret föreslår också att räddningstjänstförbundet 
vid framtagandet av den nya planen har kontakt med projektledarna för 
kommunens nya styrdokumentsstruktur så att den nya planen kan in-
arbetas i den nya strukturen. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-12-27 
• Skrivelse 2006-12-06 från Räddningstjänsten Sundsvall-Timrå 
• Finansutskottets protokoll 2006-05-23, § 117 
• Kommunstyrelsens protokoll 2005-12-05, § 204 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2005-03-21, § 417 
– – – – 
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Dnr 568/06  024 
 

§ 48 Arvode till överförmyndarnämndens ord-
förande 

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta 
 
att tjänstgöringsgraden och arvodet till överförmyndarnämndens 

ordförande höjs från 10 till 20 % fr.o.m. 2007-01-01. 

Bakgrund 
Utredning pågår om ett närmare samarbete mellan Sundsvalls, Nordan-
stigs, Timrås och Ånges kommuner när det gäller frågor inom överför-
myndarnämndens verksamhetsområde. Det är inte klart hur detta sam-
arbete ska ske, om det blir i form av kommunalförbund eller en gemen-
sam nämnd, men redan nu utför dock överförmyndarnämnden i Sunds-
vall tjänster åt de övriga kommunerna. Enligt arvodeskommitténs upp-
fattning behöver mer tid avsättas till ordföranden i överförmyndar-
nämnden. 

Överläggning 
Lars Persson (fp) anser att frågan om höjt arvode till överförmyndar-
nämndens ordförande bör kopplas till folkpartiets motion om en 
skyndsam genomlysning av överförmyndarnämndens verksamhet. 
 
Övriga ledamöter yrkar bifall till arvodeskommitténs förslag. 

Beslutsunderlag 
• Arvodeskommitténs skrivelse 2006-12-22 
 
– – – – 
 

Ordförandens sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

    
    

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens finansutskott 
 

2007-01-09 15 
 

 
 
Dnr 15/07  063 
 

§ 49 Överföring av kommunens aktier i Sunds-
valls Hamn AB till Stadsbacken AB 

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att ge kommunstyrelsekontoret i uppdrag att lämna förslag på hur 

en överföring av kommunens aktier i Sundsvalls Hamn AB till 
Stadsbacken AB kan genomföras. 

Bakgrund 
Sundsvalls kommun äger 45 procent av aktierna i Sundsvalls Hamn 
AB. Under arbetet med ägardirektiven för de kommunala bolagen 
diskuterades om kommunens aktier i Sundsvalls Hamn AB lämpligen 
bör ägas av Stadsbacken AB istället för som idag är fallet, direkt av 
kommunen. Skäl för detta kan t.ex. vara att organisationen renodlas om 
aktieägande som huvudregel läggs under Stadsbacken AB. Frågan om 
en överföring av aktierna har aktualiserats då Stadsbacken AB numera 
har utökade administrativa resurser genom att en ny verkställande 
direktör har rekryterats. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-12-28 
 
– – – – 
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Dnr 360/06 009 
 

§ 50 Information avseende elmäklartjänster 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att notera informationen. 

Bakgrund 
Sundsvalls kommun hade t.o.m 30 november 2006 ett avtal om 
elleverans med E.ON. Efter ett upphandlingsförfarande beslutade 
finansutskottet om ny leverantör. Detta beslut överklagades av E.ON 
den 10 juli 2006. 
 
Kommunstyrelsen beslutade i september 2006 att kommunen ska 
använda elmäklartjänster. Utifrån detta beslut har avtalet med E.ON 
förlängts t.o.m 31 mars 2007. En direktupphandling av finansiell och 
fysisk handel kommer att göras. Detta innebär att kommunen kommer 
vara en egen aktör på NordPool. Beslut avseende upphandlingen av 
mäklartjänster kommer att fattas av ekonomidirektören. 

Överläggning 
Avdelningschefen föredrar ärendet. 
 
Utskottet ställer frågor om Sundsvalls Energi kommer användas för att 
köpa el-tjänster, eller om kommunen kommer att samverka med 
Sundsvalls Energi för att köpa el på NordPool. Avdelningschefen 
svarar att man i nuläget inte kommer att samverka kring upphandling 
av el.   
 
– – – – 
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Dnr 7/07  006 
 

§ 51 För kännedom 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att lägga kännedomsärendena till handlingarna. 
 
Ärenden för kännedom 

SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING 
• Cirkulär 2006:83  Basbelopp för år 2007 
• Cirkulär 2006:84  Nya bestämmelser i hälso- och sjukvårdslagen 

om läkarmedverkan i den kommunala hälso- och sjukvården och 
om kontinuitet, säkerhet, samordning och samverkan mellan lands-
ting och kommuner 

• Cirkulär 2006:86  Arbetsdomstolens dom 2006 nr 110 fritidschef 
som sagts upp på grund av arbetsbrist befanns sakna tillräckliga 
kvalifikationer för en anställning som rektor 

• Cirkulär 2006:87  Arbetsdomstolens dom 2006 nr 104 angående 
fråga om kommun haft vägande skäl för stadigvarande förflyttning 
av lärare 

• Cirkulär 2006:90  Uppgifter för beräkning av avgifter för äldre- och 
handikappomsorgen 2007 

• Inbjudan till konferens om det finansiella stödet till planeringsin-
satser ”Planera för vindkraft” den 1 februari 2007 i Stockholm 

LÄNSSTYRELSEN VÄSTERNORRLAND 
• Länsstyrelsens beslut den 4 december 2006 om att avregistrera 

stiftelsen Sundsvalls Konstskola (KOMS). Verksamheten har över-
gått till ny huvudman (ABF). (Ks dnr 394/03 001) 

 
– – – – 
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