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Tid Kl. 13.00 – 15.45 

Plats Kommunhuset, rum 538 A 

  
Beslutande Anita Bdioui, (s) ordförande §§ 296, 302,303
 Martin Johansson, (s) tjänstgörande ordförande §§ 297-300 
 Claes Stockhaus (v)  
 Ingrid Möller (mp)  
 Magnus Sjödin (m)  
 Lars Persson (fp)  
 Reinhold Hellgren (c)  
 Kim G Ottosson (v) närvarande  

 
tjänstgörande  

§§ 296, 302,  
303 
§§ 297-300 

  
Övriga Peter Gavelin kommundirektör §§ 296, 302,303
 Eric Carlsson ekonomidirektör §§ 297-300 
 Helena Sjöholm kommunsekreterare 
 Stefan Söderlund stadsbyggnadsdirektör § 296 
 Ulla Näsman kultur- och fritidsdirektör § 296 
 Clarence Jonsson projektledare § 296 
 Christer Ersson fastighetsdirektör §§ 296 och 302
 Gunn Tjernblom ekonom §§ 297-300 

 

Protokollet omfattar §§ 296 -- 303 
 
Justeras 
 
 
 
Anita Bdioui   Helena Sjöholm 
Ordförande   Sekreterare 
§§ 296, 302,303 
 
 
Martin Johansson  Reinhold Hellgren 
Ordförande   Justerare 
§§ 297-300 
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Justering 
 
Att jämte ordförandena Anita Bdioui och Martin Johansson justera 
dagens protokoll utses Reinhold Hellgren.  
 
– – – –  
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Dnr 133/06  821 
 

§ 296 Lägesrapport om teaterprojektet 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att notera informationen. 

Bakgrund 
Vid dagens sammanträde lämnas en lägesrapport om teaterprojektet. 
Rapport lämnas om: 

• Tidsplanen 
• Lokalprogrammet för teater/kulturhus 
• Kommentarer till frågor som tidigare ställts av ledamöter i 

finansutskottet 
• Synpunkter från Arbetsmiljöverket 
• Lokalisering/förutsättningar för arkitekttävling 

Överläggning 
Utskottet diskuterar kopplingen mellan Position Sundsvall och 
projektet för teaterhuset. Ordföranden menar att diskussioner om 
placering av exempelvis turistbyrån ska föras inom projektet för 
Position Sundsvall. 
 
Ordföranden för också fram att hon vill ha med en beskrivning och 
beräkning av samlokalisering med andra lokaler som till exempel 
kulturskolan. 
 
Magnus Sjödin (m) framför att han är emot en utökning av området.  
 
Till nästa möte enas utskottet om att styrgruppen ska redovisa åtgärder 
för hur tidsplanen kan hållas. 

Beslutsunderlag 
• Informationsunderlag, utdelas vid sammanträdet. 

 
– – – – 
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Dnr 568/07  041 
 

§ 297 MRP 20092011 - genomgång av tidplanen 
för vårens arbete 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att kommunstyrelsekontoret i samråd med de politiska sekreterarna 

har mandat att besluta om seminariernas inriktning och ta fram 
mallar för analysunderlaget. 

Bakgrund 
Vid dagens sammanträde informerar kommunstyrelsekontoret om 
tidplanen för arbetet med mål och resursplan för 2009-2011. 
 
Den föreslagna tidplanen ser ut så här: 
• Framtagande av analysunderlag 

- 10 januari kommundirektionen 
- 17 januari Workshop 
- 4 –8 februari avstämning processvis 
- 26 februari Workshop 
 

• Planeringsförutsättningarna presenteras för finansutskottet den 26 
februari 2008. 

 
• Seminarierna hållas föreslagna tider: 

- 10 mars 
- 11 mars 
- 17 mars 
- 18 mars 
- 19 mars 

(med 14 mars med reservdag) 
 

Seminarierna hålls på förmiddagarna i kommunfullmäktigesalen. På 
seminarierna kommer huvudprocesserna att diskuteras. Lednings- 
och verksamhetsstödet kommer behandlas på ett ordinarie 
finansutskott den 1 och 15 april 2008. 
 
Dokumentation från seminarierna kommer att finnas tillgängligt. 
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• Partiarbetet sker under mars och april.  
 
• Den 13 maj presenteras partiernas förslag på finansutskottet. Den 

26 maj sker fackliga förhandlingar, därefter behandlas förslaget av 
kommunstyrelsen den 2 juni och kommunfullmäktige den 16 juni.  
 

Beslutsunderlag 
• Tidplanen för mål och resursplan 2009-2011, utdelas vid 

sammanträdet. 
 
– – – – 
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Dnr 230/07  060 
 

§ 298 Bidrag ur kommunstyrelsens stiftelser för 
meningsfull sommarverksamhet för be-
hövande barn och ungdom 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att bevilja bidrag på 99 780 kronor ur kommunstyrelsens Stiftelsen 

Severin och Malin Axells barnbördshusfond med ändamål 
”meningsfull sommarverksamhet för behövande barn och ung-
dom” till enskilda barn och ungdomar enligt nedanstående redo-
görelse. 

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. 
 
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. 
 
Kommunstyrelsekontoret och socialtjänstens biståndsenhet har under 
2007 fortsatt samarbetet för att kunna bevilja enskilda barn och 
ungdomar stöd från stiftelserna. Det som efterfrågats är bidrag till 
badkort för sommaren, avgifter för lägervistelser etc. 
 
Kommunstyrelsekontoret har genom samarbetet med socialtjänstens 
biståndsenhet kunnat fullgöra den del i stiftelsens ändamål som avser 
individuellt stöd till behövande barn och ungdom. Samverkan har 
resulterat i att under sommaren 2007 har 156 barn och ungdomar 
erhållit bidrag till någon sommaraktivitet. Sammanlagt bidrag som 
utbetalats från socialtjänstens biståndsenhet till familjerna uppgår till 
99.780 kr. 
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Kommunstyrelsekontoret föreslår att 99.780 kr beviljas för bidrag till 
enskilda barn och ungdomar för meningsfull sommarverksamhet 2007 
ur Stiftelsen Severin och Malin Axells barnbördshusfond. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-12-04 
 
– – – – 
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Dnr 569/07  046 
 

§ 299 Ansökan om bidrag ur Stiftelsen Bertil 
Åströmssons fond 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att bevilja bidrag på 85 000 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 tillgång-
arna 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 föreslår att 85.000 kr av disponibel 
avkastning på 97.583.63 kr år 2007 utdelas till nedanstående 
föreningar. Ej utdelad avkastning 2007 överförs till disponibel 
avkastning för utdelning under 2008. 
  

• Åsen-Kväcklinge Byggnadsförening, bidrag på 10.000 kr för 
fortsatt renovering av Åsens fd skolhus,  

• Indals-Lidens Sportklubb, bidrag på 30.000 kr för fortsatt arbete 
med isbanan,  

• Trollrike Skoterklubb, bidrag på 5.000 kr för utrustning av 
Knylstugan,  

• Lidens PRO-förening, bidrag på 10.000 kr för fortsatt 
upprustning av Oxsjögården,  

• Västanå-Korsåmons Byggnadsförening, bidrag på 10.000 kr för 
fortsatt upprustning av bygdegården,  

• Lidens Hembygdsförening, bidrag på 10.000 kr för renovering 
av toppstugan, inköp av flaggor m m,  

Ordförandens sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

    
    

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens finansutskott 
 

2007-12-18 9 
 

• Drakabergets Skoterklubb, bidrag på 5.000 kr för inköp av 
skyltar m m för ledupprustning,  

• Sillre Byförening, bidrag på 5.000 kr för rastbänkar längs Sillre 
naturstig,  

 
Från Ruth Persson Långliden, Glimåvägens Vägsamfällighet och 
Lidens nedre fiskevårdsförening (bilaga 9:1-3) har ansökningar 
inkommit med anhållan om bidrag ur stiftelsen. För dessa ansökningar 
avser kontoret att inhämta kompletterande information innebärande att 
de överförs till 2008 års beredning. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-12-04 
 
– – – – 
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Dnr 570/07  046 
 

§ 300 Ansökan om bidrag ur kommunstyrelsens 
donationsstiftelser för "allmännyttiga ända-
mål" 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att bevilja bidrag på totalt 672 000 kronor ur kommunstyrelsens 

stiftelser för ”allmännyttiga ändamål” enligt nedanstående 
punkter 1-3. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen förvaltar ett antal stiftelser som har ändamålet ”för 
kommunen nyttiga ändamål”. De stiftelser som föreslås användas i 
detta beslut är Makarna Altins fond, LF och MB Berns donationsfond, 
O Elimelins fond, AP Hedbergs fond, JA och M Hedbergs fond och J af 
Sandebergs fond. Disponibel avkastning uppgår till ca 1 mkr. 
 
Stiftelser med ändamål ”för kommunen nyttiga ändamål” bör i så stor 
utsträckning som möjligt användas så att många kommunmedborgare 
kan ges möjlighet att ta del/få nytta av de satsningar som bidrag från 
stiftelserna skapar samt att det också bör vara värdebeständigt och 
långsiktigt. 
 
Kommunstyrelsekontoret konstaterar att utifrån ovanstående har under 
2007 har ett antal ansökningar samlats hos kommunstyrelsekontoret i 
avvaktan på beslut.  
 
Nedan redovisas de ansökningar som kommunstyrelsekontoret föreslår 
ska beviljas bidrag ur ovanstående stiftelser. 
 

1. Kultur- och fritidsnämnden, Sundvalls Museum ansöker om 
bidrag till uppbyggnad av industrihistorisk basutställning. 
Upparbetade kostnader under 2007 uppgår till 682.000 kr. 
Bidrag har erhållits från länsstyrelsen med 50.000 kr. 
Kommunstyrelse-kontoret föreslår att kultur- och 
fritidsnämnden för 2007 beviljas ett bidrag på 632.000 kr för 
de kostnader som uppstått under 2007. För det fortsatta arbetet 
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under 2008 och ev under 2009 föreslås att bidrag beviljas när 
den totala kostnaden och fördelningen på år kan redovisas. 

2. Kommunstyrelsen, kommunarkivet ansöker om bidrag på 
30.000 kr för år 2006-2010 för inköp av mikrofilm. 
Kommunstyrelsekontoret föreslår att kommunarkivet beviljas 
ett bidrag på 30.000 kr för 2007 samt att beslut om kommande 
år får fattas under det aktuella året. 

3. Stödekult ansöker om bidrag på 15.000 kr för inköp av bärbar 
dator och skrivare som ska användas i förberedelser m m inför 
bl a Stöde Musikvecka. Kultur och Fritid stödjer 
arrangemanget Stöde musikvecka och har för 2007 beviljat ett 
bidrag på 65.000 kr. Kommunstyrelsekontoret föreslår att 
föreningen beviljas ett bidrag på 10.000 kr för inköp av bärbar 
dator med tillhörande utrustning. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontoret skrivelse 2007-12-04 
 
– – – – 
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Dnr 7/07  006 
 

§ 301 För kännedom 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att lägga kännedomsärendena till handlingarna. 

Kännedomsärenden 

LÄNSSTYRELSEN I VÄSTERNORRLANDS LÄN 
• Beslut den 23 november 2007 om tillstånd till allmän 

kameraövervakning hos L & T i Sundsvall AB vid restaurang Ming 
Palace på Esplanaden 10 i Sundsvalls kommun (Ks dnr 306/07  
308) 

• Beslut den 26 november 2007 om tillstånd till allmän 
kameraövervakning hos Media Markt Sundsvall TV Hifi Elektro 
AB vid butiken på Gesällvägen i Birsta, Sundsvalls kommun (Ks 
dnr 485/07  308) 

• Beslut den 26 november 2007 om tillstånd till allmän 
kameraövervakning hos Granlo Bensin & Närbutik AB vid Statoil 
Granlo, Sundsvalls kommun (Ks dnr 484/07  308) 

• Beslut den 26 november 2007 om tillstånd till allmän 
kameraövervakning hos ICA Maxi Stormarknad vid butiken på 
Antennvägen 11 i Sundsbruk, Sundsvalls kommun (Ks dnr 454/07  
308) 

• Förordnande (daterat den 3 december 2007) som vigselförrättare 
och registreringsförrättare enligt lagen om registrering av 
partnerskap (Ks dnr 566/07  112) 

LIVSMEDELSVERKET 
• Föreläsning med temat ”Torka och översvämning – 

dricksvattenförsörjningens sårbarhet” den 22-23 maj i Visby, 
Gotland 

 
– – – – 
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Dnr 4/06 253 
 

§ 302 Fråga om stadshuset 

Beslut 
Finansutskottet beslutar  
 
att bibehålla beslutad inriktning för stadshuset och att inte ta upp 

frågan igen för bredare politisk diskussion. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 2006-02-27, § 611, bland annat att bilda 
ett utvecklingsbolag för fastigheten Stadshuset 1 och att ge kommun-
styrelsen 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. 
 

Överläggning 
Vid dagens sammanträde yrkar Magnus Sjödin (m) att stadshusets 
framtid ska diskuteras i ett bredare politiskt sammanhang nu när det 
finns fler intressenter. Lars Persson (fp) instämmer. 
 
Ordföranden yrkar avslag på Magnus Sjödins mfl yrkande. 
 
Fastighetsdirektören redovisar tidplanen och bolagsordningen för 
stadshuset.  
 
Efter avslutad diskussion ställer ordföranden proposition på Magnus 
Sjödins mfl yrkande kontra sitt eget avslagsyrkande och finner att 
utskottet beslutar att avslå Magnus Sjödins mfl yrkande. 

Reservation 
Magnus Sjödin (m) och Lars Persson (fp) reserverar sig mot beslutet. 
 
– – – – 
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Dnr 577/07  105 
 

§ 303 Information om representation 

Beslut 
Finansutskottet beslutar  
 
att uppdra till kommunstyrelsekontoret att ta fram förslag till hur 

reglerna för värdskap, jubileer och representation kan 
förtydligas. 

Bakgrund 
Sundsvalls kommun bidrar ibland med medel för värdskap, jubileer och 
representation.  
 
Idag finns olika konton för dessa arrangemang. Kommundirektören 
föreslår att reglerna för hur dessa medel ska hanteras, och av vem, ska 
förtydligas. Han föreslår att utskottet ska uppdra åt kontoret att 
återkomma med ett förslag om detta.  
 
Utskottet instämmer i förslaget med det tillägget att ett representations-
konto för kommunstyrelsens ordförande också ska ses över.  
 
– – – – 
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