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Tid Kl  14.00—17.10 

Plats Rum 538 A 
Beslutande s Ewa Back  ordförande 
 s Lars-Erik Nyberg  vice ordförande 
 s Leif Nilsson tjänstgörande ersättare t o m             § 238
 v Habib Effati   
 m Åsa Möller   
 fp Lars Persson   

 kd Hans Brynielsson   
   
Övriga Peter Gavelin kommundirektör 
 Åke Svensson stadsjurist 
 Eric Carlsson ekonomidirektör 
 Helena Sjöholm kommunsekreterare 
 Sten-Olov Altin socialdirektör                           §§ 229-230
 Kjell Svensson upphandlingschef                     §§ 232-233
 Jan Eriksson avd chef för fastighetskontorets 

vägavdelning                             § 234 
 Kjell Andersson ordförande arbetsgivar- 

delegationen                              § 235 
 Rolf Bergbom personalchef                              § 235 
 Gunn Tjernblom ekonom                                      § 235-238
 Björn Magnusson ekonom                                      § 239 
 Per Skjutar samhällsplanerare                      § 241 

 

Protokollet omfattar §§ 229 -- 243 
 
 
Justeras 
 
 
 
Ewa Back   Helena Sjöholm 
Ordförande   Sekreterare 
 

 
Hans Brynielsson 
Justerare 
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§ 229 Justering 
 
Att jämte ordföranden Ewa Back justera dagens protokoll utses Hans 
Brynielsson med Lars-Erik Nyberg som ersättare. 
 
– – – –  
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Dnr 313/04  042 

§ 230 Information om socialnämndens ekonomiska 
utfall 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att notera informationen. 
 

Bakgrund 
Socialnämnden ska varje kvartal redovisa sitt ekonomiska resultat för 
finansutskottet. 
 
Prognosen för hela 2004 tyder på ett negativt resultat på 17 Mkr. 
Exklusive socialbidraget är socialtjänstens resultatprognos för 2004 på 
– 9 Mkr.  
 
Orsakerna till det befarade negativa resultatet går huvudsakligen att 
härleda till tre verksamheter: 
�� vård av barn och unga  
�� socialbidrag 
�� assistansersättning 
 
När det gäller vård av barn och unga har Sundsvalls kommun längre 
andel institutionsplaceringar jämfört med andra kommuner av 
Sundsvalls storlek. Kostnaderna för institutionsplaceringarna har dock 
ökat vilket främst beror på ökat antal placeringsdygn genom att 
vårdtiderna har blivit längre. 
 
För att komma tillrätta med budgetunderskottet fastställde 
socialnämnden den 23 juni 2004, § 118 ett åtgärdspaket som innebär 
förändringar inom följande områden: 
�� socialtjänstens ledning (ekonomi, kansli- och personalenhet) 
�� övertalighet/personalstrategi 
�� handläggning 
�� omsorg om funktionshindrade 
�� socialpsykiatri 
�� individ- och familjeomsorg 
�� äldreomsorg innebärande bl a att hemtjänstens områdesorganisation 

har förändrats och en ny handläggningsenhet har bildats. 
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Ovanstående förslag ger 15,5 Mkr i kostnadssänkning under 2004 och 
20 Mkr under 2005. Åtgärderna innebär omflyttning av personal och att 
vikarier sägs upp. Uppsägning av tillsvidareanställd personal kan inte 
uteslutas. De kostnadsuppföljningar som regelbundet kommer att 
redovisas för socialnämnden under hösten 2004 kommer att visa om 
ytterligare åtgärder behöver vidtas.  

Överläggning 
Socialdirektören går igenom den ekonomiska prognosen för nämnden.  
 
Han informerar om att den största kategorin av socialbidragstagare är i 
åldern 25 år och yngre. Nämnden samverkar därför med andra aktörer 
så som arbetsförmedlingen och nämnden för arbetsmarknad, 
vuxenutbildning och integration för att hitta en lösning på detta. Den 2 
november 2004 kommer finansutskottet att få en rapport om detta.  
 
Socialdirektören lämnar också information om att socialnämnden är 
representerad i en utredningsgrupp som ser över om en gemensam 
nämnd med landstinget m. fl. ska bildas för att förbättra 
rehabiliteringsinsatserna.  
 
Ledamöterna ställer frågor om kostnaderna för personliga assistenter 
och nedläggning av äldreboenden. 

Beslutsunderlag 
�� Bokslut augusti 2004 med helårsprognos, socialnämnden (utdelas) 
 
– – – – 
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Dnr 415/04  050 
 

§ 231 Ramavtal – kontorsmateriel 04-1592 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att uppdra åt upphandlingsenheten att teckna ramavtal med 

 
Corporate Express Svenska AB 
 
för perioden 2004-09-21—2006-08-31 med förlängningsklausul 
på ett (1) år t o m 2007-08-31. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsekontoret har överlämnat förslag till ramavtal för 
kontorsmateriel. 
 
Nuvarande ramavtal för kontorsmateriel är tecknat med: 
�� Svanströms AB 
�� Kontorsvaruhuset 
�� Accidenstryckeriet 
 
Elva leverantörer har erhållit förfrågningsunderlaget för anbud. Vid 
anbudstidens utgång hade sex leverantörer inkommit med anbud. 
 
I förfrågningsunderlaget angavs att kommunen kommer att anta det 
anbud som bedöms vara det ekonomiskt mest fördelaktiga. 
 
En upphandlingsgrupp bestående av personal från fastighetskontoret 
och upphandlingsenheten har deltagit i anbudsbedömningen. 

Överläggning 
Upphandlingschefen föredrar ärendet och förklarar att avtalsperioden 
ska börja gälla från dagens datum.  

Beslutsunderlag 
�� Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-09-03 (utdelas) 
�� Utvärderingsprotokoll ref nr 04-1592 (utdelas) 

 
– – – – 
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Dnr 416/04  050 
 

§ 232 Ramavtal - telefonitjänster 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att ge ekonomidirektören delegation avseende beslut att antaga 

ramavtalsleverantörer för telefonitjänster. 

Bakgrund 
Sundsvalls kommun ingår i ett upphandlingssamarbete med länets 
samtliga kommuner samt Landstinget Västernorrland avseende 
telefonitjänster för perioden 2005-01-01—2006-12-31 med 
förlängningsklausul på 1 + 1 år t o m 2008-12-31. Upphandlingen 
omfattar ett värde som överstiger tröskelvärdet (ca 1,8 Mkr).  
 
Tidigare erfarenheter av motsvarande upphandlingssamarbete har visat 
att de upphandlande myndigheterna måste kunna fatta beslut inom en 
kort tid för att klara av beslutsprocessen i upphandlingen. Motivet till 
att ge ekonomidirektören delegation i föreliggande upphandling är att 
det ska gå att genomföra beslut och avtalstecknade under september 
månad. 

Beslutsunderlag 
�� Kommunstyrelsekontorets skrivelse 

 
– – – – 
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Dnr 437/04  002 

§ 233 Diskussion om utökad delegation av 
upphandlingsbeslut 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att uppdra till kommunstyrelsekontoret att återkomma med ett 

förslag till utökad delegation av upphandlingsbeslut. 

Bakgrund 
Nuvarande delegation för ramavtal och upphandling av varor och 
tjänster har följande gränsvärden: 

�� årsinköp värde > tröskelvärdet vid förenklad upphandling fattar 
finansutskottet beslut om 

�� årsinköp värde 10 basbelopp till tröskelvärde vid förenklad 
upphandling fattar ekonomidirektören beslut om 

�� årsinköp < 10 basbelopp fattar inköpschefen beslut om 
 

Överläggning 
Ekonomidirektören föreslår att delegationen för ramavtal och 
upphandling av varor och tjänster utökas. Detta dels för att fler 
samordnade upphandlingar sker vilka kräver snabbt beslutsförfarande, 
dels för att kommunen vid avtalstecknande har små möjligheter att 
förkasta det anbudet som är bäst enligt utvärderingsprotokollet.   
 
Ledamöterna instämmer i förslaget men understryker att de vill vara 
informerade om de upphandlingar som görs samt att ha möjlighet att 
påverka kvalificeringsunderlaget i kontroversiella upphandlingar. 
 
Efter överläggningen enas utskottet om att uppdra åt kommunstyrelse-
kontoret att återkomma med ett förslag till utökad delegation av 
upphandlingsbeslut i vilket det även redovisas hur information om 
beslutade upphandlingar ska ske.   
 
– – – – 
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Dnr 465/03  041 

§ 234 Information om utredning av och tidsplanen 
för besparingskrav för vägavdelningen 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att 
 
 
att  

fastighetsnämnden ska hantera besparingarna inom 
gångbanerehållningen, samt 
 
fastighetsnämnden får återkomma till kommunfullmäktige om 
hanteringen av de av kommunfullmäktige beslutade 
besparingarna för enskilda vägar där skötseln föreslås 
överlämnas till andra väghållare. 

Bakgrund 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december, § 156, 
beslutades att besparingar skulle göras inom snöröjning, enskilda vägar 
och gångbanerenhållningen.   
 
Vid dagens sammanträde redogör chefen för fastighetskontorets 
vägavdelning för den tidsplan och de frågeställningar genomförandet 
av besparingarna väcker. 

Överläggning 
Avdelningschefen förklarar inledningsvis att det är svårt att uppnå 
besparingarna inom den beslutade tidsplanen avseende överlämnandet 
av enskilda vägar till andra väghållare. 
 
Avdelningschefen menar att besparingarna för mindre bortforsning av 
snö och gångbanerenhållningen kan genomföras. Men vad gäller 
besparingarna för enskilda vägar genom att skötseln överlämnas till 
andra väghållare bedöms de vara svåra att nå inom den av 
kommunfullmäktige beslutade tidplanen och tidplanen bör därför 
förlängas. Han menar också att det finns tre frågeställningar att beakta 
då sparkraven ska genomföras: 

1. Vilka vägar ska kommunen börja med att överlämna till andra  
väghållare? 

2. Att överlämna vägar till andra väghållare medför en 
initialkostnad på ca 4 Mkr p g a kostnader för bildande 
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samfällighetsföreningar. Diskussion bör föras hur denna 
kostnad ska finansieras. 

3. Kommunen säljer idag tjänster till privata aktörer när det gäller 
gångbanerenhållning. Detta strider mot andra principer inom 
fastighetsnämnden och diskussion bör därför föras om 
kommunen ska fortsätta med att tillhandahålla denna tjänst. 
Vidare är kostnaderna för tjänstens utförande högre än 
intäkterna vilket innebär att en översyn av uppdragets 
utformning bör göras i sin helhet.  

 
Utskottet framför att fastighetsnämnden ska hantera hur besparingarna 
inom gångbanerenhållningen genomförs. Detta då fastighetskontoret 
gör den bedömningen att besparingarna kan inhämtas.  
 
Men för de besparingar som fastighetsnämnden bedömer att den inte 
kan uppnå på sätt som kommunfullmäktige beslutat, ska nämnden 
återkomma med en skrivelse till kommunfullmäktige som beskriver de 
besparingar som är möjliga att genomföra, förslag på andra besparingar 
och tidplanen för genomförandet av samtliga besparingar. 
 
Utskottet ställer också frågor om planläggningen för vissa vägar och 
personalstyrkan inom snöröjningen.  
 
– – – – 
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Dnr 151/04  105 
 

§ 235 Information från arbetsgivardelegationen 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att notera informationen. 

Bakgrund 
Arbetsgivardelegationen ska en gång i kvartalet lämna en rapport om 
sitt arbete. 
 
De frågor som delegationen för närvarande arbetar med är: 

�� löne- och anställningsvillkor för chefer 
�� personalkostnadsutvecklingen i ett vidare perspektiv 
�� uppföljning av arbetet med självstyrande grupper och andra 

medarbetaraktiviteter 
�� intern platsförmedling (IPF) 
�� lönekartläggning 
�� kommunens företagshälsovård 

 
När det gäller företagshälsovården avser arbetsgivardelegationen att 
återkomma med konkreta förslag till förändringar som innebär att 
företagshälsovården får ökade möjligheter att arbeta med rehabilitering 
och sjukskrivningar.  

Överläggning 
Personalchefen redovisar statistik för frisknärvaron och sjukfrånvaron.  
 
Kommundirektören förklarar att kommundirektionen stödjer tanken att 
företagshälsovården blir mer involverad i rehabilitering och arbetet för 
att minska sjukskrivningarna. Utskottet instämmer också i förslaget.  
 
Frågor ställs om hur många anställda som är sjukskrivna för att de 
väntar på en operation. Personalchefen besvarar att det inte är många. 
Frågor ställs också om hur tanken om kommunhälsans förändrade roll 
har initierats.  
 
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens finansutskott 
 

2004-09-21 11 
 

Beslutsunderlag 
�� Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-09-13 
 
– – – – 
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Dnr 417/04  042 

§ 236 En första diskussion om budget 2005 för 
kommunstyrelsekontoret och 
kommungemensamt 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att kommunstyrelsekontoret under hösten 2004 ska redovisa hur 

partierna har använt bidraget för ungdomspolitisk verksamhet. 

 

Bakgrund 
Kommundirektören redovisar ett första förslag till hur de beslutade 
ramarna som gäller för 2005 års budget för kommunstyrelsekontoret 
och kommungemensamt skall kunna nås. Detta då kommunstyrelse-
kontorets ram har minskat med 6,7 Mkr och ramen för kommun-
gemensamt har minskat med 3,0 Mkr.  

Överläggning 
Åsa Möller (m) menar att budgetförslaget för kommunstyrelsekontoret 
kunde ha innehållit fler besparingsförslag. Hon förklarar att 
oppositionen återkommer med sina synpunkter vid budgetens formella 
hantering.  
 
För att få belyst hur bidraget för att främja ungdomspolitisk verksamhet 
används enas utskottet om att uppdra åt kommunstyrelsekontoret att 
redovisa detta under hösten 2004. 
 
Kommundirektören förklarar att då inga invändningar gjorts mot det 
redovisade budgetförslaget för kommunstyrelsekontoret kommer han 
nu att informera kontoret om förslaget och MBL-förhandla detta.  
 
– – – – 
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Dnr 417/04  042 

§ 237 Information om budgetpropositionen 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att notera informationen. 
 

Bakgrund 
Den 20 september 2004 överlämnade regeringen 2005 års budget-
proposition till riksdagen. Riksdagen kommer att behandla 
propositionens förslag under hösten för att fatta de formella besluten 
under december månad. 
 
Av propositionen framgår bl a att Sveriges bruttonationalprodukt 
(BNP) förutses växa med 3,0 procent 2005. Den öppna arbetslösheten 
beräknas minska till 5,1 procent. 
 
De förslag som berör kommunerna i propositionen är bl a: 

�� att det generella sysselsättningsstödet till kommuner och 
landsting höjs med 1,5 miljarder kronor 2004, 6 miljarder 
kronor 2005 och 7 miljarder kronor 2006.  

 
�� att en flerårig nationell satsning på personalen i äldreomsorgen 

inleds. Från 2005 till 2007 beräknar regeringen tillföra 
sammanlagt 1 050 miljoner kronor för att ge anställda inom 
vård och äldreomsorg möjlighet till kompetensutveckling. 

 
�� att ytterligare 200 miljoner avsätts under 2005 för att genomföra 

den nationella handlingsplanen för att förebygga alkoholskador 
och den nationella narkotikahandlingsplanen. 

Överläggning 
Ekonomidirektören redogör för propositionens innehåll. 
 
Han understryker vikten av att värna om den tidigare politiskt antagna 
finansiella målsättningen om att tillskapa en buffert i ekonomin på 1-2 
procent. Genom de nya statsbidragen skapas möjligheten till buffert 
redan i 2005 års ekonomi. 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens finansutskott 
 

2004-09-21 14 
 

 
Dnr 344/04  060 
 

§ 238 Bidragsansökan - Polarna 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att bevilja bidrag på 20.000 kr till Föreningen Polarna ur stiftelsen 

JA och Maria Hedbergs fond, samt 
 

att ansökan ska tas upp för förnyad behandling vid årsskiftet för 
prövning av bidrag för perioden mars – augusti 2005. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen har erhållit en ansökan från Polarna i Sundsvall på 
totalt 342.177 kronor till verksamhet och investeringar under perioden 
1 september 2004 – 30 augusti 2005. Ärendet har remitterats till 
Brottsförebyggande Rådet och Kultur & Fritid. Båda är i sina remissvar 
positiva till ansökan men saknar möjlighet att ge ekonomiskt bidrag till 
Polarnas verksamhet. 
 
Ansökan har därefter remitterats till kommunstyrelsekontorets 
ekonomiavdelning för prövning om bidrag kan beviljas ur kommunens 
donationsstiftelser och eventuellt andra möjligheter till bidrag. 
 
Kontoret har efter beredning av ärendet lämnat förslag på donations-
finansiering. Det noteras också i protokollet att kommunstyrelsens 
ordförande beviljat ett bidrag på 25.000 kr för verksamheten under 
perioden september 2004 – februari 2005 inom sin budgetram. 

Beslutsunderlag 
�� Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-09-13 
�� Sundsvalls Brottsförebyggande Råd:s skrivelse 2004-08-13 
�� Kultur & Fritids skrivelse 2004-08-13 
�� Polarnas ansökan 2004-06-23 
 
– – – – 
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Dnr 408/04  058 
 

§ 239 Rapport om för- och nackdelar med 
intraprenader 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att 
 

utan förslag överlämna rapporten till kommunstyrelsen för 
ställningstagande.  

Bakgrund 
Finansutskottet beslutade den 17 februari 2004, § 50 att uppdra åt 
kommunstyrelsekontoret att i samråd med fastighetskontoret belysa 
fördelar och nackdelar med intraprenad jämfört med externa anbud. 
 
Till dagens sammanträde överlämnas kommunstyrelsekontorets 
rapport.   

Överläggning 
Diskussion förs om kommunen ska avstå från intrapenadupphandlingar. 
Med anledning av diskussionen enas utskottet om att utan förslag 
överlämna ärendet till kommunstyrelsen för ställningstagande i denna 
fråga.  
 
Habib Effati (v) önskar också att stadsjuristen till kommunstyrelsens 
sammanträde den 11 oktober 2004 redovisar innebörden av 
kommunfullmäktiges beslut den 17 april 2000, § 2 83 om att högst  
20 procent av städ- och kökstjänster skulle konkurrensutsättas.  

Beslutsunderlag 
�� Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-08-15 
�� Rapport intraprenader för- och nackdelar, augusti 2004 
 
– – – – 
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Dnr 412/03  514 
 

§ 240 Utredningen om parkeringsverksamheten 

Beslut 
Finansutskottet hemställer att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta 
 
att uppdra åt stadsbyggnadsnämnden att genomföra en utredning 

avseende hur trafikplanering och parkering skall formas för att 
stödja de övergripande målen för stadens utveckling, 
 

att uppdra åt stadsbyggnadsnämnden att göra en översyn och föreslå 
riktlinjer för kommunens medverkan vid tillkomsten av nya 
parkeringsanläggningar; dessa nya riktlinjer bör ersätta beslut 
från 1977 och 1990 om parkeringsköp. 

Bakgrund 
Den 20 januari 2004, § 22 beslutade finansutskottet att utreda 
parkeringsverksamheten.  
 
Utredningen genomfördes under våren 2004 och vid finansutskottets 
sammanträde den 6 april § 107 diskuterades delar av utredningen. 
Finansutskottet beslutade då att när utredningen om parkerings-
verksamheten hade fått sin slutgiltiga utformning skulle den remitteras 
till SKIFU, Parkera, Stadsbacken, fastighetsnämnden och 
stadsbyggnadsnämnden. 
 
Vid finansutskottets sammanträde den 31 augusti, § 215, diskuterades 
remissinstansernas synpunkter och olika alternativ för ärendets fortsatta 
handläggning. Finansutskottet beslutade då att kommunstyrelsekontoret 
till utskottets sammanträde den 21 september 2004 ska ta fram ett 
beslutsförslag utifrån den diskussion som fördes under överläggning. 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 
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Kommunstyrelsens finansutskott 
 

2004-09-21 17 
 

Överläggning 
Kommundirektören informerar att stadsbyggnadskontoret framfört att 
det kan ta tid att färdigställa utredningarna.   

Beslutsunderlag 
�� Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-09-15 
�� Utredning avseende organisation av parkeringsverksamheten i 

Sundsvalls kommun, april 2004 
 
– – – – 
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Dnr 122/04  100 
 

§ 241 Yttrande över ”äldrepolitik för framtiden” 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att anta förslaget till yttrande efter att de redaktionella ändringarna 

har gjorts och att därefter översända yttrandet till 
socialdepartementet.  

Bakgrund 
Regeringen har remitterat betänkandet ”Äldrepolitik för framtiden, 100 
steg till trygghet och utveckling med en åldrande befolkning” (SOU 
2003:91) Betänkandet är omfattande, 6 volymer inkl den separata 
sammanfattningen. 
 
Betänkandet har remitterats till socialnämnden och nämnden för arbets-
marknad, vuxenutbildning och integration samt till pensionärsrådet. 
Alla tre har yttrat sig. Synpunkterna har tagits till vara i 
kommunstyrelsekontorets förslag till yttrande. 
 
Kommunstyrelsen beslutade vid sin beredning av ärendet den 13 
september 2004, § 170 att uppdra till finansutskottet att avge svar på 
remissen. Detta eftersom redaktionella ändringar borde göras i 
yttrandet.  

Överläggning 
Utskottet enas om att stryka meningarna: ”Lagen om anställningsskydd 
måste ses över och ändras. Lagen innebär i praktiken regler som 
bidrar till att arbetsgivare är tveksamma till att anställa personer över 
45 år” på s. 1.  
 
Åsa Möller (m) med instämmande av Lars Persson (fp) och Hans 
Brynielsson (kd) yrkar att stycket under rubriken förslag i reservation 
om subventioner för hushållsnära tjänster ska återinföras i yttrandet. 
Stycket lyder enligt följande: 
 

Det finns i betänkandet ett antal reservationer och yttranden som tar 
upp behov av att införa skattesubventioner för hushållsnära tjänster. 
Detta har prövats bland annat i Finland och har fått ett bra utfall. 
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Hushållsnära tjänster ger arbetstillfällen som kan vara lämpliga för 
såväl unga som inleder sin yrkeskarriär och för äldre arbetskraft. Det 
behöver inte handla enbart om lokalvård, utan med ett vidare synsätt 
kan det vara många olika servicetjänster i anslutning till hushållen 
som kan genomföras. Sverige har ett behov av att utveckla 
servicenäringarna och här är en väg väl värd att pröva. 

 
Eva Back (s) yrkar att stycket om subventioner för hushållsnära tjänster 
ska omformuleras till följande: 
 

”För att underlätta äldres situation och möjliggöra nya krafttag mot 
arbetslösheten borde en skattesubvention för hushållsnära tjänster 
införas, förutsatt att den endast gäller för personer som fyllt 65 år. 
Det är viktigt att äldre kan få hjälp i hemmet. Sverige är dessutom i 
behov av åtgärder som stärker arbetsmarknaden, främst för de unga 
som ska inleda sin yrkeskarriär, men även för äldre arbetskraft. 
Skattesubventioner för hushållsnära tjänster har införts i Finland 
med gott resultat. ” 

 
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på hennes 
eget yrkande kontra Åsa Möllers yrkande och finner att utskottet 
bifaller ordförandens yrkande.  

Reservationer 
Åsa Möller (m), Lars Persson (fp) och Hans Brynielsson (kd) reserverar 
sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Beslutsunderlag 
�� Yttrande över ”äldrepolitik för framtiden – 100 steg till trygghet 

och utveckling med en åldrande befolkning” (SOU 2003:91) 
2004-09-20 

 
– – – – 
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Dnr 436/04  105 

§ 242 Information om utredningen ”Scenkonsten 
och filmen” samt utseende av representanter 
till utredningen 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att 
 
 
 
att 
 

utse Christin Strömberg, kultur och fritidschef, Birgitta Gillgren, 
kulturintendent och Lennart Andersson, utvecklingschef, till 
kommunens representanter i utredningsgruppen, samt  
 
gruppen ska lämna lägesrapporter till finansutskottet och 
kulturnämndens arbetsutskott om utredningen. 

Bakgrund 
Landstingets kultur-, utbildnings- och forskningsdelegation har beslutat 
att genomföra en utredning för att nå en sammanhållen organisation för 
scenkonsten och filmen. 

Överläggning 
På förslag från kommundirektören beslutar utskottet om att utse 
Christin Strömberg, kultur och fritidschef, Birgitta Gillgren, kultur-
intendent och Lennart Andersson, utvecklingschef, till kommunens 
representanter i utredningsgruppen, samt att gruppen ska lämna 
lägesrapporter till finansutskottet och kulturnämndens arbetsutskott om 
utredningen. 

Beslutsunderlag 
�� Protokollsutdrag från kultur-, utbildnings- och 

forskningsdelegationens sammanträde 2004-08-27 (utdelas) 
�� Kulturutredningen: Lägesrapport och förslag till inriktning av 

det fortsatta arbetet (utdelas)  
 

– – – – 
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens finansutskott 
 

2004-09-21 21 
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

Dnr 151/04  105 

§ 243 Information om Europaforum 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att notera informationen.  
 

Bakgrund 
Åsa Möller (m) informerar utskottet om att Europaforum i år kommer 
att hållas i Sundsvall.   
 
– – – – 
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