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§ 210 

Justering 
 
Att jämte ordföranden Ewa Back justera protokollet utses Lars Persson 
med Hans Brynielsson som ersättare. 
 
- - - - 
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§ 211 Dnr 250/03  041 

Åtgärder i 2003 års budget 
 
Bakgrund 
Skatteintäkter, statsbidrag och utjämning beräknas sammantaget för år 
2003 bli 25 Mkr lägre än budgeterat. Orsaken till försämringen är den 
svaga konjunkturen med en vikande sysselsättning i år jämfört med 
bedömningarna när budgeten fastställdes. Kommunernas skatteintäkter 
kommer från de fysiska personernas inkomster, vilket innebär att 
sysselsättningsutvecklingen är av avgörande betydelse. 
 
För att möta minskade intäkter och minska det prognostiserade 
underskottet måste kostnadssänkande och/eller intäktsökade åtgärder 
vidtas. För 2003 gäller att nämnderna vidtar åtgärder som sänker 
kostnader och/eller ökar intäkter med tillhopa 25 Mkr. Inriktningen på 
åtgärderna framgår av förslaget. Justeringar i Barnomsorgstaxan kommer 
att behandlas i särskilt ärende. Det är viktigt att lagstadgade och 
prioriterade verksamheter skyddas så långt som möjligt är. 
 
Beslutsunderlag 
* Förslag av 2003-05-27 av (s) och (v) jämte en bilaga 
 
Överläggning 
Vid finansutskottets sammanträde den 2 juni 2003 förklarar Ewa Back att 
en femte punkt skall läggas till i bilagan under rubriken Ytterligare 
besparingar 2003: att även i övrigt vara sparsam inom övriga områden. 
 
Inlägg görs av Lars Persson (fp) och Hans Brynielsson (kd) och de 
förklarar att de eventuellt återkommer i kommunstyrelsen med förslag. 
 
Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
besluta 
 
att minska ramarna för budgeterade skatteintäkter med 25 Mkr och att 
motsvarande minskning av nämndernas ramar görs enligt redovisat 
förslag. 
 
- - - - 
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§ 212  Dnr 234/03  046 

Ansökan om bidrag ur kommunstyrelsens 
stiftelser för sommarverksamhet för 
behövande barn och ungdom  
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsekontoret har hittills erhållit tolv ansökningar om bidrag 
ur de 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. 
 
Kommunstyrelsekontoret har diskuterat med föreningar/förvaltningar 
hur stiftelsernas ändamål tillgodoses i den verksamhet som avses att 
bedrivas enligt ansökningarna. Vissa av verksamheterna har även 
tidigare år erhållit bidrag ur stiftelserna och utvärderingar har inlämnats 
till kommunstyrelsekontoret. Samråd har skett med ordförande i kultur- 
och fritidsnämnd och i socialnämnd som tillstyrker att 
föreningar/förvaltningar beviljas bidrag enligt nedan. 
 
Kommunstyrelsekontoret föreslår att följande föreningar/förvaltningar 
beviljas bidrag ur stiftelserna för meningsfull sommarverksamhet för 
barn och ungdom. 
 
Matfors IF, bidrag på 100.000 kr för sommarverksamhet i Matfors 
(bilaga 1), 
Kultur & Fritid, fritidsgårdarna, bidrag på 277.700 kr för sysselsättning 
av 85 ungdomar (bilaga 2), 
Kultur & Fritid, Distrikt Njurunda-Matfors-Stöde, bidrag på 175.000 kr 
för dagaktiviteter, läger (bilaga 3), 
Kultur & Fritid, bidrag på 101.000 kr för kommunövergripande 
sommarverksamhet för funktionshindrade ungdomar (bilaga  4), 
Kultur & Fritid, Opalen, bidrag på 47.000 kr för funktionshindrade 
ungdomar på Opalen (bilaga 5), 
Kultur & Fritid, Njurunda Simsällskap och Nivrenaskolan; BRÅ 
Njurunda, bidrag på 14.000 kr för aktivitet genom byggande av flyttbar 
skateboardramp (bilaga 6), 
Barn- o utbildning, Öppna förskolan Granloholm, bidrag på 7.800 kr 
för dagkolloverksamhet i samarbete med Selångers församling (bilaga 
7), 
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Barn- o utbildning, bidrag på 5.500 kr för avslutningsresa i projekt 
Hästen som socialt redskap (bilaga 8), 
Socialtjänsten, korttidshemmet Solrosen, bidrag på 31.000 kr för 
utflykter m.m. m för de som vistas i korttidsboendet (bilaga 9), 
Pingstkyrkan, bidrag på 42.000 kr för mobil fritidsgård i Sundsvalls 
centrum varje fredagskväll (bilaga 10), 
Kvartersteatern, bidrag på 25.200 kr för barn- och ungdomsteaterläger 
på Norra Berget (bilaga 11), 
Verdandi Sundsvall, bidrag på 54.700 kr för resa till Junsele alt 
Hälsingland för barn i Nacksta (bilaga 12). 
 
 
Beslutsunderlag 
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-05-19 jämte tolv bilagor 
 
Överläggning 
Vid finansutskottets överläggning den 2 juni 2003 görs inlägg av Lars 
Persson (fp), Martin Johansson (s) och Hans Brynielsson (kd). 
 
Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att bevilja bidrag på 880.900 kr ur kommunstyrelsens stiftelser för  
”meningsfull sommarverksamhet för barn och ungdom”, 
 
att uppdra åt kommunstyrelsekontoret att begära in redovisningar över  
genomförda sommarverksamheter. 
 
- - - - 
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§ 213 Dnr 232/03  623 

Skolbusskort 
 
Bakgrund 
Enligt gällande konsortialavtal från den 1 januari 2003 mellan 
Landstinget och kommunerna i Västernorrlands län skall respektive 
kommun betala i nivå med gällande månadskortspris för 9,5 månader 
per skolår för de elever som kommunen påtagit sig skolskjutsansvar och 
som åker med Länstrafiken linjetrafik. 
 
Ursprungligen gällde skolkorten enbart resor till/från skolan för 
grundskoleelever. För gymnasieelever fanns ingen begränsning. Rätt 
snart kom kravet på att samma regler skulle gälla för skolkortet. Start 
och sluttiderna hade förändrats inom skolan och dispenser från gällande 
giltighet fick införas. En undersökning genomfördes därför av vad en 
utökad giltighet skulle medföra. Plats fanns på bussarna på övrig tid 
utan att förstärkningar behövdes och grundskolekorten fick därför 
samma giltighet som gymnasiekorten, dvs. obegränsad. 
 
Rätt snart uppkom diskussionen om det orättvisa i att skolan betalade 
fritidsresor för vissa elever, medan de som inte fick skolkort själva 
måste betala på fritiden. Sådana synpunkter har inkommit främst från 
Njurunda och Matfors. 
 
Skolan har ett ansvar för att skolbarn ska komma till och från skolan. 
Enligt skolans regler ska skolan ansvara för skolskjuts om skolbarn har: 
 
• Längre än 2 km för skolbarn tom åk 3 
• Längre än 3 km för skolbarn tom åk 9 
• Längre än 6 km för gymnasieelever 
 
Undantag från detta kan ske för skolbarn som har trafikfarlig väg. 
 
Skolan har alltså en skyldighet att se till att barnen kommer till/från 
skolan. Någon skyldighet att ge skolbarn skolkort för fritiden föreligger 
inte. Utnyttjandet på fritiden är relativt högt och enligt Länstrafiken 
gjordes resor för ca 1 Mkr på skolkort på kvällar och helger under 2001. 
 
Kollektivtrafikenheten, i samråd med barn- och 
utbildningsförvaltningen, föreslår att giltigheten på skolkortet ska 
begränsas till att gälla skoldagar mellan kl. 06.00 - 18.00. Om enstaka 
skolor har undervisning vid senare tidpunkter kan dispenser utfärdas. 
 

 
Ordförandes sign Sekreterares sign Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 



 Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsens finansutskott 2003-06-02 7 
 

 
 

Kollektivtrafikenhetens förslag är följande:  
 
• Fritidsgiltigheten på skolkorten tas bort  
• Skolkortet begränsas till att gälla skoldagar fram till 18.00 
• Skolan betalar samma pris som tidigare för skolkortet 
 
Kommunstyrelsekontoret och barn- och utbildningsförvaltningen har 
diskuterat det förslag som framtagits. Att ta bort fritidsgiltigheten 
innebär att dagens orättvisa system försvinner. 
 
I konsortialavtalet står att kommunen ska betala 9,5 ggr 
periodkortspriset för varje skolkort. Trafiken kostar och var pengarna 
tas, är en intern budgetfråga för kommunen. I och med att möjligheten 
tas bort för resor på kvällar och helger bör kommunen och Länstrafiken 
ta upp förhandling med Linjebuss om reducering av ersättningen av 
skolkort. Denna reducering skulle i så fall ge skolan lägre priser för 
skolkorten. 
 
Kommunstyrelsekontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
 
att skolkortens giltighet förändras från höstterminen 2003 enligt 
kommunstyrelsekontorets förslag 
 
Beslutsunderlag 
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-04-19 
 
Överläggning 
Kollektivtrafikchefen lämnar information vid finansutskottets 
sammanträde den 2 juni 2003. 
 
Lars Persson (fp) anser att det som i första hand skall göras är att 
förhandla med Linjebuss om reducering av ersättning av skolkort om 
tiderna för skolkortets giltighet förändras. 
 
Inlägg görs därefter av Ewa Back (s), Andreas Jonsson (m), Martin 
Johansson (s), Hans Brynielsson (kd), Lars Erik Nyberg (s) samt 
kollektivtrafikchefen. 
 
När överläggningen avslutas är ledamöterna eniga om att återremittera 
ärendet till kommunstyrelsekontoret och att det kan finnas skäl för 
kommunstyrelsen att vid ett kommande sammanträde besluta att delegera 
till finansutskottet att ta slutlig ställning i ärendet.  
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Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att återremittera ärendet till kommunstyrelsekontoret som får i uppdrag att 
med Linjebuss förhandla om reducering av ersättning av skolkort om 
tiderna för skolkortets giltighet förändras; och  
 
att om ärendet inte kan behandlas av kommunstyrelsen vid det extra 
sammanträdet den 16 juni 2003 så bör det föreslås att kommunstyrelsen 
genom beslut delegerar till finansutskottet att ta ställning i ärendet. 
 
- - - - 
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§ 214 Dnr  

Ramavtal - skolbusstransporter 
 
Bakgrund 
Nuvarande ramavtal för skolbusstransporter utgår den 31 juli 2003 och 
är tecknat med Bohmans Busstrafik AB, Ceris Resor AB, Medelpads 
Buss & Resetjänst AB, Anna Norbergs Buss AB, Taxi Sundsvall AB 
och Mittbuss AB.  
 
Kommunens kostnader för skolbusstransporter uppgick år 1999/2000 
till ca 4 813 kkr/år. 

 
Kommunens kostnader för skolbusstransporter för 2003/2004 kommer 
att kosta ca 5 420 kkr/år. 
 
Kontraktsvärdet för en 7-årig avtalsperiod uppgår således till 
ca 37 940 kkr.  
 
En upphandlingsgrupp bestående av personal från 
kollektivtrafikenheten och upphandlingsenheten har deltagit i 
anbudsbedömningen. Sundsvalls kommun har upphandlat detta på 
uppdrag åt länstrafiken. 
 
Beslutsunderlag 
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-05-14 (det står 2002-05-14 i 
handlingen) 
 
Överläggning 
Finansutskottet beslutade den 20 maj 2003 att återremittera ärendet till 
kommunstyrelsekontoret för kompletterande beredning och att redovisning 
skall ske vid ett extra sammanträde med finansutskottet den 2 juni 2003. 
 
Vid finansutskottets sammanträde den 2 juni 2003 lämnar 
kollektivtrafikchefen och inköparen information om upphandlingen och 
besvarar frågor.  
 
Hans Brynielsson (kd) yrkar att avtal skall tecknas med tre av de fyra 
företag som upphandlingsgruppen föreslår, men inte med Medelpads Buss 
& Resetjänst AB. 
 
Inlägg görs av Ewa Back (s), Martin Johansson (s) och Lars Persson (fp). 
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Ordföranden förklarar att det finns två förslag till beslut, dels 
upphandlingsgruppens förslag och dels Hans Brynielssons (kd) förslag. 
 
Beslut 
Finansutskottet beslutar enligt upphandlingsgruppens förslag 
 
att uppdra åt upphandlingsenheten att teckna ramavtal med 
 
Mittbuss AB, Medelpads Buss & Resetjänst AB, Ceris Resor AB och 
Bohmans Busstrafik AB 
 
för tiden 2003-08-01—2008-07-31 med en förlängningsklausul på två år 
t.o.m. 2010-07-31. 
 
- - - - 
Hans Brynielsson (kd) reserverar sig mot beslutet. 
 
- - - - 
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§ 215 Dnr 245/03  042 

Årsredovisning för insamlingsstiftelsen 
Sundsvalls Naturskyddsfond 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsekontoret har upprättat årsredovisning för 
Insamlingsstiftelsen Sundsvalls Naturskyddsfond år 2002. 
 
Genom förvaltningsåtagande av Sundsvalls kommun föreligger så 
kallad anknuten förvaltning. Det innebär att årsredovisningen ska 
upprättas och skrivas under av förvaltaren. 
 
Beslutsunderlag 
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-05-27 
* Årsredovisning år 2002 för Insamlingsstiftelsen Sundsvalls 
Naturskyddsfond  
 
Överläggning 
Vid finansutskottets sammanträde den 2 juni 2003 uppger ekonomen att 
det i förvaltningsberättelsen står Lillhällom men att det rätteligen skall stå 
Fagerviken. 
 
Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att fastställa upprättad årsredovisning år 2002 för Insamlingsstiftelsen 
Sundsvalls Naturskyddsfond. 
 
- - - - 
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§ 216 Dnr 249/03  042 

Utredningsuppdrag i budgetprocessen 2004-
2006 

   
Bakgrund 
Vid finansutskottet den 20 maj 2003 överlämnade socialdemokraterna 
och vänsterpartiet ett förslag till utredningsuppdrag i budgetprocessen 
2004-2006 daterat den 19 maj 2003. Kommunstyrelsekontoret fick i 
uppdrag att se över förslagen och föreslå ansvar för genomförande. 
Kommunstyrelsekontoret har, efter samråd inom Kommundirektionen, 
lämnat förslag.  
 
Enligt kommunstyrelsekontorets förslag skall för genomförande av de 
15 utredningsuppdragen följande gälla för samtliga uppdrag: 
 

��Utredningarna fokuseras på att redovisa kostnadsminskningar 
men bör även ta upp konsekvenser både för den aktuella 
verksamheten och eventuellt andra verksamheter i kommunen. 
Vidare uppmärksammas om kostnader flyttas mellan olika 
verksamheter. 

��Nya uppslag till kostnadsminskningar eller utredningar om 
sådana som noteras under utredningarna redovisas också. 

��Utredningarna redovisas för finansutskottet fortlöpande 
allteftersom de är klara, dock senast den 21 oktober 2003. 

 
Beslutsunderlag 
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-05-27 
 
Överläggning 
Vid finansutskottets sammanträde den 2 juni 2003 lämnas information av 
kommundirektören. Av hans information noteras till protokollet att 
fortlöpande redovisning skall ske till finansutskottet utan att kommande 
nämndsammanträden först avvaktas samt att MBL-information kommer 
att ske före kommunfullmäktiges sammanträde den 16 juni 2003. 
 
Lars Persson (fp) förklarar att han i kommunstyrelsen återkommer med 
eventuella tillägg. 
 
Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
besluta  
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att uppdra till styrelsen och nämnderna att genomföra utredningsuppdrag 
enligt kommunstyrelsekontorets förslag. 
 
- - - - 
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§ 217 Dnr 22/03  107 

Bolagisering av verksamhet inom Kultur & 
Fritid   
 
Bakgrund 
I kommunstyrelsens direktiv för årsbudget 2003 med plan för 2004-2005 
fick Stadsbacken AB i uppdrag att i samråd med Kultur & Fritid redovisa 
på vilket sätt kultur- och fritidsverksamhet skulle kunna inordnas i 
bolagskoncernen. 
 
Stadsbacken AB har i skrivelse den 13 maj 2003 lämnat redogörelse och 
förslag till beslut enligt följande: 

 
Kommunen säljer sporthallsanläggningen till Gärdehov Förvaltnings 
AB. Bolagets uppgift är att äga och förvalta mäss-, evenemangs- och 
idrottsfastigheter. Bolaget äger sedan tidigare anläggningarna i Gärde. 
Verksamhetens inriktning i dessa anläggningar, dvs. kombinationen av 
föreningsverksamhet och kommersiell verksamhet samt 
samverkansbehovet med kommunen vid anläggningarna, liknar i stort 
förhållandena som kommer att gälla för sporthallsanläggningen. Av 
detta skäl bedöms det vara relativt lätt att kombinera ägandet och 
driften med varandra och att skapa en kostnadseffektiv organisation. 

 
Kommunen överlåter anläggningen till bokfört värde samt ger i 
samband med överlåtelsen direktiv till bolaget att arbeta för att 
utveckla anläggningen i syfte att öka de kommersiella intäkterna.  
 
Gärdehov Förvaltnings AB erbjuder den fast anställda personalen vid 
sporthallen anställning i bolaget. Den fritidsinformation inkl. personal, 
som idag är integrerad i sporthallsorganisationen, behålls inom 
förvaltningen Kultur & Fritid. 

 
Vid finansutskottets behandling av ärendet den 20 maj 2003 beslutades att 
remittera ärendet till kultur- och fritidsnämnden samt fastighetsnämnden 
för yttrande. 
 
Efter utskottets sammanträde kom först frågor om remisstidens längd och 
därefter om behovet av denna remiss. När dessutom kommunens budget 
för år 2003 baseras på att en anläggning överförs från kommunen 
(kulturnämnden) till Stadsbackenkoncernen per den 1 juli 2003 och vidare 
att utredningsuppdraget även haft denna tidpunkt som inriktning på 
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överförandet av verksamheten, har frågan om behovet av remiss än mer 
aktualiserats.  
 
Av det förslag som lämnats av Stadsbacken AB följer att förhandlingar 
enligt MBL måste hållas om bl.a. personalfrågor och om hur 
verksamheten skall drivas. Det är svårt att ha någon uppfattning om hur 
lång tid sådana förhandlingar kan ta. 
 
Kommunstyrelsekontoret anser att en överlåtelse av 
sporthallsanläggningen kan ske per den 1 juli 2003 om beslut om 
överlåtelse fattas av kommunfullmäktige den 16 juni 2003. Om MBL-
förhandlingarna inte har avslutats före den 16 juni 2003 kan i så fall 
Kultur & Fritid fortsätta att ha ansvaret för driften av 
sporthallsanläggningen fram till dess MBL-förhandlingarna avslutats 
och datum för en ändring av driften bestämts.  
 
Beslutsunderlag 
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-05-30 
* Missivskrivelse 2003-05-13 från Stadsbacken AB 
* Förslag 2003-05-13 från Stadsbacken AB 
 
Överläggning 
Vid finansutskottets sammanträde den 2 juni 2003 lämnas information av 
stadsjuristen. 
 
Lars-Erik Nyberg (s), med instämmande av Ewa Back (s), yrkar bifall till 
kommunstyrelsekontorets förslag med det tillägget att en ny, sista att-sats 
om uppdrag till kultur- och fritidsnämnden i enlighet med sista stycket i 
förslagsskrivelsen från Stadsbacken AB bör formuleras 
 
Reinhold Hellgren (c), Lars Persson (fp), Andreas Jonsson (m) och Hans 
Brynielsson (kd) förklarar att de vill avvakta med ställningstagandet. 
 
Inlägg görs av Habib Effati (v). 
 
Beslut 
Finansutskottet beslutar  
 
att återkalla sitt beslut den 20 maj 2003 om remiss av ärendet till 
kultur- och fritidsnämnden samt fastighetsnämnden. 
 
 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
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att Sundsvalls kommun per den 1 juli 2003 säljer 
sporthallsanläggningen till Gärdehov Förvaltnings AB för bokfört 
värde, ca 22 Mkr; 
 
att uppdra till kommunstyrelsen att vidta de åtgärder som krävs för 
genomförandet av försäljningen och då bl.a. hur verksamheten i 
fortsättningen skall drivas;  

 
att uppdra till kommunstyrelsen att utforma direktiv till Gärdehov 
Förvaltnings AB med uppdrag att bl.a. arbeta för att utveckla 
sporthallsanläggningen i syfte att öka de kommersiella intäkterna; samt 
 
att uppdra till kulturnämnden att med Gärdehov Förvaltnings AB träffa 
överenskommelser som avser föreningslivets eller allmänhetens nyttjande 
av sporthallsanläggningens olika delar. 
 
- - - - 

 
Ordförandes sign Sekreterares sign Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 



 Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsens finansutskott 2003-06-02 17 
 

 
 

§ 218 Dnr 246/03  045 

Lån till Gärdehov Förvaltnings AB  
 
Bakgrund 
Gärdehov Förvaltnings AB avser att förvärva Sundsvalls Sporthall. Köpet 
sker till bokfört värde, ca 22 Mkr (jämför § 217 ovan). För att kunna 
finansiera förvärvet bör bolaget få låna motsvarande belopp via 
kommunens internbank.  
 
Beslutsunderlag 
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-06-02 
 
Beslut 
Finansutskottet beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag 
 
att bevilja Gärdehov Förvaltnings AB ett lån motsvarande köpeskillingen 
för Sundsvalls Sporthall. 
 
- - - - 

 
Ordförandes sign Sekreterares sign Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 



 Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsens finansutskott 2003-06-02 18 
 

 
 

 
Ordförandes sign Sekreterares sign Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 

 
 

Ärendeförteckning 
§ 210  Justering 
§ 211  Åtgärder i 2003 års budget 
§ 212  Ansökan om bidrag ur kommunstyrelsens stiftelser för 
sommarverksamhet för behövande barn och ungdom 
§ 213  Skolbusskort 
§ 214  Ramavtal - skolbusstransporter 
§ 215  Årsredovisning för insamlingsstiftelsen Sundsvalls 
Naturskyddsfond 
§ 216  Utredningsuppdrag i budgetprocessen 2004-2006 
§ 217  Bolagisering av verksamhet inom Kultur & Fritid 
§ 218  Lån till Gärdehov Förvaltnings AB 

 
 


	Justering
	Åtgärder i 2003 års budget
	Ansökan om bidrag ur kommunstyrelsens stiftelser�
	Skolbusskort
	Ramavtal - skolbusstransporter
	Årsredovisning för insamlingsstiftelsen Sundsval
	Utredningsuppdrag i budgetprocessen 2004-2006
	Bolagisering av verksamhet inom Kultur & Fritid
	Lån till Gärdehov Förvaltnings AB
	Ärendeförteckning

