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Tid Kl 14.00 – 16.35 

Plats Rum 538, kommunhuset 
Beslutande ordförande                                     ej § 118s Ewa Back  
 tjänstgörande ersättare                   ej § 116s Leif Nilsson 
 tjänstgörande ersättare                   ej § 114s Agneta Eng 
                                                        ej § 118v Habib Effati  
  m Magnus Sjödin 

                                      endast §§ 104-105 fp Lars Persson  
 tjänstgörande ordförande                  § 118kd Hans Brynielsson  
    

Övriga Peter Gavelin kommundirektör 
 Åke Svensson stadsjurist 
 Helena Sjöholm kommunsekreterare 
 Eric Carlsson ekonomidirektör 
 Lena Österlund ledamot utvecklingsutskottet             § 105
 Göran Dahlqvist ekonom                                              § 106
 Karin Jonsson boendechef, socialtjänsten,                § 106
 Inga Bengtsson  ekonomichef, barn- och 

utbildningsförvaltningen                  § 106
 Irene Sigfridsson dietist/kostkonsulent barn- och 

utbildningsförvaltningen                  § 106
 Margareta Frisentorp avdelningschef Sundsvalls Kök       § 106
 Birgitta Ehnström utredningssekreterare                       § 106
 Cecilia Ekhem kostekonom, fastighetskontoret       § 106
 Gunn Tjernblom ekonom                              § 107, 110-112
 Peter Palmqvist finanssekreterare                        § 108-109
 Mats Carlsson Wassum Investment Consulting § 109 
 Mats Gunnå Wassum Investment Consulting § 109 

Protokollet omfattar §§ 104 -- 127 
 
Justeras 
 
Ewa Back   Hans Brynielsson  
Ordförande   ordförande § 118  
 
 
 
Hans Brynielsson  Leif Nilsson 
Justerare   Justerare § 118 

 

Helena Sjöholm 

Sekreterare 
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§ 104 Justering 
 
Att jämte ordföranden Ewa Back justera dagens protokoll utses Hans 
Brynielsson. 
 
I paragraf 118 utses Leif Nilsson till justerare eftersom Hans 
Brynielsson tjänstgör som ordförande. 
 
– – – –  
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Dnr 68/05  822 
 

§ 105 Nybyggnad av äventyrsbad vid Sporthallen i 
Sundsvall 

 

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta 
 
att godkänna att Gärdehov Förvaltnings AB genomför nybyggnad 

av bland annat äventyrsbad, kombibassäng för motion och re-
habilitering vid Sporthallen i huvudsaklig överensstämmelse 
med det i ärendet redovisade förslaget benämnt etapp 1 och 
med en angiven ram på 130 miljoner kronor; 
 

att godkännandet är villkorat av att en ny detaljplan över det aktu-
ella markområdet antas av kommunfullmäktige; samt 
 

att Gärdehov Förvaltnings AB för finansiering av bygget av 
äventyrsbadet skall uppta lån i kommunens internbank. 

 
 
Finansutskottet beslutar dessutom  
 
att VD:n för Gärdehov Förvaltnings AB ska närvara vid 

kommunstyrelsens behandling av ärendet. 

Bakgrund 
Stadsbacken AB har hemställt att kommunfullmäktige beslutar  

att uttala att fullmäktige inte har något att erinra mot att projektet 
med äventyrsbad genomförs,  
att finansiering får ske genom lån i kommunens internbank, och  
att godkänna ändring av bolagsordningen för Gärdehov 
Förvaltnings AB vad avser paragraferna om verksamhetsföremål 
respektive ändamålet med bolagets verksamhet. 

 
I kommunstyrelsekontorets skrivelse redovisas hur ärendet tidigare har 
behandlats och i korthet för förslaget om nybyggnad av äventyrsbad. 
Under avsnittet om kommunstyrelsekontorets överväganden behandlas 
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bland annat de uppgifter om antalet besökare till badet som anges i 
förslaget och som används som underlag för ekonomiska beräkningar. 

Överläggning 
Stadsjuristen föredrar ärendet och redogör därvid för Gärdehov 
Förvaltning AB:s promemoria från den 24 januari 2005 och 
kommunstyrelsekontorets förvaltningsskrivelse. Han förklarar att 
kontoret ser äventyrsbadet som en satsning bland många för att öka 
Sundsvallsregionens attraktivitet.  
 
Under överläggningen ställer utskottet frågor om;  

- tillförlitligheten i de beräknade besökssiffrorna för 
äventyrsdelen och kombibassängen (vilka redovisas på s. 318 i 
handlingarna),  

- extrakostnaden för att genomföra etapp 2 (dvs. ombyggnad av 
entré och serveringsfunktion) om man väntar med 
genomförandet,  

- om de föreslagna öppethållandetiderna,  
- och om de ansökta EU-medlen för scenhusprojektet kan 

användas till finansiering av äventyrsbadet, 
- kostnad för att endast bygga en kombibassäng 

 
Hans Brynielsson (kd) och Lars Persson (fp) framför att de återkommer 
i kommunstyrelsen med sitt ställningstagande för förslaget. De övriga i 
utskottet uttalar att de är positiva till förslaget, men med anledning av 
dagens frågor enas de om att VD:n för Gärdehov Förvaltnings AB ska 
komma till kommunstyrelsens sammanträde den 16 maj 2005 för att 
besvara frågor.  

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-04-26 
• Finansutskottets protokoll 2005-01-25, § 8 
• Utvecklingsutskottets protokoll 2005-02-01, § 7 
• Finansutskottets protokoll 2005-02-08, § 44 
• Kommunstyrelsens protokoll 2005-02-14, § 43 
• Finansutskottets protokoll 2005-03-29, § 89 
• Stadsbacken AB:s skrivelse 2005-01-28 
• Gärdehov Förvaltnings AB:s PM 2005-01-24 med bilagor 
• Bolagsordning för Gärdehov Förvaltnings AB 
• Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Gärdehov För-

valtnings AB 
• Gärdehov Förvaltnings AB:s reviderade PM 2005-03-23 
– – – – 
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Dnr 249/03  042 
 

§ 106 Måltidsorganisationen 
 

Beslut 
Finansutskottet uttalar att kylmatssystemet ska utgöra inriktning i det 
fortsatta arbetet. Därutöver beslutar finansutskottet  
 
att godkänna kommunstyrelsekontorets komplettering av material 

för utredningen om måltidsorganisationen, samt  
  
att  uppdra till kommunstyrelsekontoret att till utskottets 

sammanträde den 24 maj ta fram beslutsförslag för hur dels 
införandet av kylmatssystemet kan ske, dels hur det fortsatta 
arbetet med måltidspolicyn bör ske.   

Bakgrund 
Den 16 juni 2003 fick kommunstyrelsen i uppdrag av kommun-
fullmäktige att utreda vilka effektiviseringar en samlad måltids-
organisation kan ge. Utredningen skulle också inventera serverings-
kökens utrustningsbehov och bemanningsförändring, samt belysa 
varmhållningsproblemet i måltidspolicyn och ta fram förslag till ny 
organisation. 
 
En utredning gjord av CCCG, Care Catering Consultants Group AB  
redovisades för finansutskottet den 16 juni 2004 och remitterades 
därefter till berörda parter.  
  
Den 31 augusti 2004, § 216, i samband med finansutskottets 
behandling av remissvaren beslutade utskottet att uppdra till 
kommunstyrelsekontoret att fortsätta utredningen och belysa hur 
måltidsorganisationen bör utformas om personalsammanläggning sker, 
respektive om personalsammanläggning inte sker. I uppdraget ingick 
också att redovisa för- och nackdelar med respektive organisations-
form, samt att redovisa om tilldelningen av Wärnersson-medel kan 
komma att påverkas av en organisationsförändring. 
 
Den 15 mars § 61 överlämnade kommunstyrelsekontoret för och 
nackdelar med en samlad måltidsorganisation, respektive med en delad 
måltidsorganisation. Utifrån den redovisningen uttalade finansutskottet 
att kylmatsystemet ska utgöra en inriktning i det fortsatta arbetet med 
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måltidsorganisationen. Utskottet önskade dock att kommunstyrelse-
kontoret till dagens sammanträde sammanställer organisations-
alternativens för- respektive nackdelar, lämnar ett förslag på hur 
måltidsserveringen kan ske på måndagar, redovisar hur socialnämndens 
resursförstärkning för heltidstjänster kan användas för att genomföra 
måltidspolicyn, samt redovisar merkostnaden att servera två rätter 
istället för en.  
 
Kommunstyrelsekontoret belyser i sin skrivelse daterad den 20 april 
2005 att i en samlad organisation är den viktigaste fördelen att 
investeringarna för kylmatssystemet klaras utan prishöjningar för 
skolorna. Kontoret konstaterar också att måltidsserveringen på 
måndagar kan klaras på flera sätt och ska överlåtas till verksamheten att 
genomföras med den metod som är bäst för respektive kök, samt att en 
ny måltidspolicy utan detaljer föreslås bli utarbetad och efter remiss 
beslutas av kommunfullmäktige. De tillhörande handlingsplanerna 
föreslås bli beslutade och genomförda av berörda nämnder. 
 
Kontoret lyfter också fram att idag kan skollunchen erbjuda två rätter 
varav en är laktovegetarisk och det har varit inriktningen under 
hittillsvarande arbete med måltidspolicyn och skolluncher. Det är ingen 
merkostnad för skolorna att erbjuda dessa alternativ. 

Överläggning 
Boendechefen inom socialtjänsten belyser socialnämndens kostnader 
om måltidspolicyn genomförs. Hon konstaterar att medlen för att inför 
heltidstjänster inte räcker för att även införa måltidspolicyn. 
 
Utskottet ställer frågor till de närvarande om deras uppfattning av 
kylmatssystemet och hur det påverkar matens kvalitet. De närvarande 
menar att de har goda erfarenheter av systemet. Representanterna för 
Sundsvalls Kök framför dock att kylmatsystemet innebär att 
mottagarsidan måste ändra sina arbetsrutiner så att de har utrymme att 
värma maten. De framför också att miljökontoret kan komma att ge 
särskilda instruktioner för vilken metod ett särskilt mottagningskök ska 
följa. Representanterna belyser också hur matserveringen kan ske på 
måndagarna. 
 
Utskottet ställer även frågan om vilket organisationsalternativ de 
närvarande förespråkar. De närvarande konstaterar att därom råder det 
delade meningar då Sundsvalls Kök förespråkar att matlagningen ska 
samlas på ett ställe menar representanterna från barn- och 
utbildningsförvaltningen menar att den ska vara delad. 
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Diskussion förs även om hur stor andel av skolmatspersonalen inom 
barn- och utbildningsförvaltningen som arbetar heltid och det 
konstateras att cirka 50 % gör detta. Det framförs även synpunkter på 
hur måltidspolicyn framöver bör hanteras samt att det vore gynnsamt 
om en controllerfunktion med ansvar för kvalitetssäkringen av 
mathanteringen utformades. 
 
Efter överläggningen konstaterar utskottet att måltidsorganisationen 
åter ska behandlas på finansutskottets sammanträde den 24 maj 2005. 
Utskottet uttalar återigen att kylmatssytemet ska utgöra inriktningen i 
det fortsatta arbetet och att kommunstyrelsekontoret till den 24 maj har 
att  ta fram ett beslutsförslag för införandet av kylmatssystemet. 
Utskottet uttalar också att kommunstyrelsekontoret i sitt underlag även 
ska ta fram beslutsförslag för hur det fortsatta arbetet med 
måltidspolicyn ska ske.   

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-04-20 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-03-03 med bilaga 
• Finansutskottets protokoll 2005-03-15, § 61 
• Barn- och utbildningskontorets skrivelse 2005-02-23 
• Fastighetskontorets skrivelse 2005-02-23 med bilagor 
• Kommunal Västernorrlands skrivelse 2005-02-22 
• Kommunal sektion 7:s skrivelse 2005-02-21 
 
– – – – 
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Dnr 203/05  060 
 

§ 107 Bokslut 2004 för Sundsvalls kommuns stiftel-
ser 

 

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att lägga årsredovisningen för Sundsvalls kommuns stiftelser till 

handlingarna. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsekontoret har överlämnat 2004 års bokslut för 
Sundsvalls kommuns stiftelser. 
 
Bokslutet består av: 
• Huvudbok 
• Balansräkning 
• Resultaträkning 
• Sammanställning över stiftelsernas egna kapital med specifikation 

av respektive stiftelses ändamål 
• Årsredovisning 2004 för stiftelserna gemensamt 
• Separat årsredovisning för respektive stiftelse 

 
De separata årsredovisningarna för respektive stiftelse utgör underlag 
för revision samt skickas till Länsstyrelsen för granskning i de fall 
stiftelsens tillgångar överstiger 10 basbelopp. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-04-13 med en samman-

ställning 2004 på ”Sundsvalls kommuns Stiftelser” 
 
– – – – 
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Dnr 204/05  058 
 

§ 108 Hyresavtal mellan Korstaverkets Förvalt-
nings AB och Sundsvall Energi AB 

 

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta 
 
att godkänna föreslagen ändring av hyresavtal mellan Korsta-

verkets Förvaltning AB, 556503-2173, och Sundsvall Energi 
AB, 556478-6647, avseende fastigheten Korsta 8:10 jämte därå 
befintliga kraftvärmeverk, fjärrvärmeverk och byggnader. 

Bakgrund 
Sundsvalls kommun, i egenskap av fastighetsägare, och Sundsvall 
Energi AB, i egenskap av hyresgäst, ingick den 25 oktober 1994 ett 
hyresavtal där hyresobjektet var fastigheten Korsta 8:3 med därå upp-
fört kraftvärmeverk, fjärrvärmeverk m.m. 
 
I enlighet med kommunfullmäktiges beslut den 28 november 1994 för-
värvades fastigheten Korsta 8:3 av Korstaverkets Förvaltning AB och 
bolaget inträdde som följd därav i hyresavtalet i stället för Sundsvalls 
kommun. I ett till hyresavtalet den 5 oktober 1995 daterat tillägg anges 
att Korstaverkets Förvaltning AB och Sundsvall Energi AB är ense om 
att ändringar i hyresavtalet skall anses utgöra frågor av större vikt var-
över kommunfullmäktiges yttrande skall inhämtas.  
 
I arbetet med finansieringen av projektet VARM.NU har avtal träffats 
mellan Sundsvalls kommun och en bank avseende en del av det belopp 
som behöver lånas. Finansieringsavtalet avser panna och rökgasrening 
samt även den turbin som ingår i Projekt Energikombinat Sundsvall. 
 
Det aktuella hyresavtalet har en hyrestid om endast ett kvartal, medan 
finansieringsavtalets löptid är 15 år med möjlighet till förlängningar om 
två år och sedan ett år. Under den tid som finansieringsavtalet löper 
kommer kommunen att till Sundsvall Energi AB hyra ut den nya 
pannan, rökgasreningen och turbinen, varför det krävs att bolaget i 
egenskap av hyresgäst har rådighet över fastigheten Korsta 8:10 under 
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samma tid som finansieringsavtalet omfattar. Hyrestiden i hyresavtalet 
måste därför anpassas till finansieringsavtalets löptid. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-04-18 
• Hemställan om godkännande av hyresavtal mellan Korstaverkets 

Förvaltning AB och Sundsvall Energi AB 2005-04-18 
• Förslag på hyresavtal mellan Korstaverkets Förvaltning AB och 

Sundsvall Energi AB 
• Hyresavtal mellan Sundsvalls kommun (genom affärsverksstyrelse) 

och Sundsvall Energi AB, daterat 1994-10-25, med tillägg daterat 
1995-10-25 

 
– – – – 
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Dnr 206/05  046 
 

§ 109 Ny placeringspolicy för kommunstyrelsens 
donationsmedelsförvaltning 

 

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att fastställa Placeringspolicy för Sundsvalls kommuns donations-

medelsförvaltning; 
 

att placeringspolicyn gäller fr.o.m år 2005; 
 

att Delegation av kommunstyrelsens beslutanderätt, punkt 1.2, 
Kommunens samförvaltade donationsfonder, ändras enligt 
föreliggande förslag; samt 
 

att ändringen i Delegation av kommunstyrelsens beslutanderätt 
gäller fr.o.m den 1 juni 2005. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsekontoret har arbetat fram en reviderad Placerings-
policy för medelsförvaltningen inom kommunstyrelsens donations-
stiftelser. Placeringspolicyn föreslås gälla fr.o.m år 2005 och ersätter 
den tidigare från 1994. Som en följd av att placeringspolicyn anpassats 
till det arbetssätt som nu används inom finansmarknaden behöver även 
Delegation av kommunstyrelsens beslutanderätt, punkt 1.2 Kommu-
nens samförvaltade donationsfonder ändras.  

Överläggning 
Konsulter från Wassum Investment Consulting redogör för 
tankegångarna kring placeringsstrategin och de förändringar som har 
gjorts i placeringspolicyn. 
 
Ambitionen är att ha en real avkastning på 3,5 procent. Idag är den 5 
procent. Detta för att minska risktagandet. Utifrån detta mål föreslår de 
att andelen aktier bör uppgå till 35 procent av portföljning, att riskerna i 
portföljning sprids genom internationella investeringar, samt att 
portföljen ska utökas med realränteobligationer. En viktig förändring i 
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placeringspolicyn som konsulterna framhäver är att portföljen ska 
förvaltas som specialistuppdrag, dvs. policyn medger ej att extern 
kapitalförvaltare ska kunna besluta om strategiska allokeringar.  

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-04-27 med bilagor inkl 

föreslagen ny delegation 
• Placeringspolicy för Sundsvalls kommuns donationsmedelsförvalt-

ning 2005-04-27 
 
– – – – 
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Dnr 207/05  046 
 

§ 110 Ersättning till kommunstyrelsekontoret för 
förvaltning av kommunstyrelsens stiftelser 

 

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att kommunstyrelsekontoret år 2005 erhåller en förvaltningsersätt-

ning med 450 000 kr exkl. moms för förvaltning av kommun-
styrelsens donationsstiftelser. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen förvaltar genom s.k. anknuten förvaltning kommu-
nens 88 donationsstiftelser. För ekonomisk förvaltning, löpande redo-
visning och upprättande av årsredovisningar ansvarar kommunstyrelse-
kontoret. I Placeringspolicy för kommunens donationsmedelsförvalt-
ning, punkt 2.2 anges att arvodet för förvaltningen ska fastställas år-
ligen. 
 
Nuvarande ersättning till kommunstyrelsekontoret regleras i kommun-
styrelsens beslut från 1993-08-31 § 113. Beloppet är 200 000 kr exkl. 
moms och skulle vara en skälig ersättning motsvarande verkliga kost-
nader för en 60 % del av tjänst inkl kringkostnader samt datakostnader. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-04-27 
 
– – – – 
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Kommunstyrelsens finansutskott 
 

2005-05-03 15 
 

 
 
Dnr 209/05  002 
 

§ 111 Attestanter och ersättare år 2005 inom kom-
munstyrelsens stiftelseförvaltning 

 

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att fastställa attestantförteckning för kommunstyrelsens stiftelse-

förvaltning för år 2005 och tills vidare. 

Bakgrund 
I Placeringspolicy för kommunens donationsmedelsförvaltning punkt 
2.3 Beslutanderätt/befogenheter anges att kommunstyrelsen i särskilt 
beslut ska utse attestanter och ersättare. Under punkt 2.2 Organisation 
och ansvarsfördelning, Kommunstyrelsekontoret anges att kontoret 
ansvarar för ekonomisk förvaltning, löpande redovisning samt upp-
rättande av årsredovisningar för stiftelserna. 
 
Kommunstyrelsen är i egenskap av kommunens högsta verkställande 
organ förvaltare för kommunens stiftelser. Förvaltningen sker genom  
s k anknuten förvaltning och omfattar för närvarande 88 stiftelser. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-04-27 med bilaga 

Protokollsanteckning 
Vid protokollsskrivningen noteras att ärendet ska stanna i 
kommunstyrelsen. 
 
– – – – 
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Dnr 140/05  046 
 

§ 112 Ansökan om permutation för stiftelserna 
Hilda Berggrens donation och Ana Braathens 
fond 

 

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att uppdra till kommunens ombud i ärendet att till Kammarkolle-

giet inge ansökan om permutation för ändringar i stadgar för 
stiftelserna Hilda Berggrens donation och Anna Braathens 
fond; 
 

att ändring i stadgar för Stiftelsen Hilda Berggrens donation, av-
seende fond till föreningen Sundsvalls skollovskolonier, skall 
avse att bestämmelsen om kapitalisering upphävs och att hela 
det kvarvarande kapitalet ställs till föreningen Sundsvalls 
skollovskoloniers förfogande för att delas ut av denna i sam-
band med att föreningen avslutar sin verksamhet; 
 

att ändring i stadgar för Stiftelsen Anna Braathens fond skall avse 
att stiftelsens ändamål får fullgöras genom bidrag till projekt 
och verksamheter för funktionshindrade barn samt att Kam-
markollegiet godkänner att den disponibla avkastning som inte 
delats ut under senare år ställs till föreningen Sundsvalls skol-
lovskoloniers förfogande för att delas ut som bidrag till projekt 
och verksamheter för funktionshindrade barn i samband med att 
föreningen avslutar sin verksamhet; 
 

att ansökan skall ha det innehåll som framgår av förslag till skri-
velse till Kammarkollegiet, daterad 2005-04-11, dock att om-
budet skall äga rätt att underhand justera ansökan om det under 
handläggningens gång visar sig erforderligt och 
 

att utse kommunjuristen Gunwor Swenning, med stadsjuristen Åke 
Svensson såsom ersättare, till förvaltarens ombud i permuta-
tionsärendena. 
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens finansutskott 
 

2005-05-03 17 
 

 

Bakgrund 
Den ideella föreningen Sundsvalls skollovskolonier bildades år 1900 
med ändamål ”att bereda vård och fostran åt Sundsvalls samhälle till-
hörande tuberkulösa eller eljest med sjukdom behäftade fattiga barn”. 
Föreningen har därefter bedrivit verksamhet med olika former av stöd 
till handikappade och sjuka barn och därtill även verksamheter för 
friska barn och ungdomar. Med anledning av att de tre personer som 
företräder föreningen har aviserat att föreningen har för avsikt att av-
veckla sin verksamhet finns behov av att permutera de två stiftelserna 
Hilda Berggrens donation och Anna Braathens fond som har, respek-
tive haft, föreningen som mottagare av avkastning. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-04-19 
• Förslag på skrivelse till Kammarkollegiet 2005-04-19 
 
– – – – 
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Dnr 138/04  006 
 

§ 113 Arbetsordning – uppsikt över de kommunala 
bolagen 

 

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att godkänna arbetsordning för uppsikt över de kommunala bola-

gen. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade den 28 februari 2005 om ägardirektiv 
och ägarpolicy. Med anledning av detta finns det skäl att närmare 
precisera hur kommunstyrelsen i praktiken ska fullgöra sin 
uppsiktsplikt över de kommunala bolagen. Kommunstyrelsekontoret 
har mot den bakgrunden tagit fram en arbetsordning för fullgörandet av 
kommunens uppsiktsplikt. 
 
Uppsikten av bolagen ska sammantaget bilda ett underlag till finans-
utskottet inför beslut om direktiv till stämmoombudet inför bolags-
stämman. 

Överläggning 
Under ärendets behandling informerar kommundirektören utskottet om 
att kommunstyrelsekontoret för närvarande arbetar med att ta fram 
förslag på bolagsspecifika ägardirektiv och förslag på reviderade 
bolagsordningar. Förslagen beräknas att behandlas av finansutskottet i 
augusti 2005 och av kommunfullmäktige månaden därpå.   

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-04-12 
• Kommunstyrelsekontorets PM 2005-04-12 
 
– – – – 
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Dnr 165/05  107 
 

§ 114 Årsredovisning år 2004 för Sundsvall-Timrå 
Räddningstjänstförbund 

 

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta 
 
att bevilja förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda i 

Sundsvall-Timrå räddningstjänstförbund ansvarsfrihet enligt 
revisorernas förslag i revisionsberättelsen; och 
 

att godkänna årsredovisning 2004 för Sundsvall-Timrå räddnings-
tjänstförbund. 

Bakgrund 
Sundsvall-Timrå räddningstjänstförbund har överlämnat sin årsredo-
visning för 2004 till kommunen. 
 
Ändamålet med förbundet är att hålla en för Sundsvalls och Timrå 
kommuner gemensam räddningstjänst som enligt lag eller annan för-
fattning åvilar var och en av medlemskommunerna. Under 2004 har 
Sundsvalls kommun svarat för 79,25 % och Timrå kommun för 20,75 
% av bidraget till förbundet. 
 
Årets resultat för räddningstjänstförbundet är ett överskott på 2,4 Mkr. I 
resultatet ingår bidrag från medlemskommunerna  avseende ökade 
pensionsavsättningar med 1,8 Mkr. 
 
Det egna kapitalet uppgår till 4,7 Mkr. Räddningstjänstförbundet har 
under 2004 uppfyllt kravet på en ekonomi i balans och redovisar för 
första gången på många år ett positivt eget kapital. 
 
Räddningstjänstförbundets revisorer har den 11 april 2005 avlämnat en 
revisionsberättelse för verksamheten 2004. Revisorerna tillstyrker att 
förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda i räddningstjänst-
förbundet beviljas ansvarsfrihet. 
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Jäv 
Det noteras i protokollet att Agneta Eng (s) anmäler jäv och av den 
anledningen inte deltar i ärendets handläggning. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-04-15 
• Sundsvall-Timrå Räddningstjänsts årsredovisning 2004 
• Sundsvall-Timrå Räddningstjänsts revisionsberättelse 2005-04-11 
• Skrivelse från revisorerna för Sundsvall-Timrå Räddningstjänst-

förbund 2005-04-11 
• Revisionsrapport 2005-04-05 från revisorerna för Sundsvall-Timrå 

Räddningstjänstförbund 
 
– – – – 
 

Ordförandens sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

    
    

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens finansutskott 
 

2005-05-03 21 
 

 
 
Dnr 164/05  107 
 

§ 115 Årsredovisning år 2004 för Sundsvalls 
Kammarorkester 

 

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta 
 
att bevilja förbundsdirektionen i Kommunalförbundet Sundsvalls 

kammarorkester ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2004 enligt 
revisorernas förslag i revisionsberättelsen; och 
 

att godkänna årsredovisning 2004 för Kommunalförbundet Sunds-
valls Kammarorkester. 

Bakgrund 
Kommunalförbundet Sundsvalls Kammarorkester har överlämnat sin 
årsredovisning för 2004 till kommunen. Året har varit kommunal-
förbundets andra hela verksamhetsår. Sundsvalls kommun och Lands-
tinget Västernorrland är medlemmar i förbundet. Kommunens andel 
uppgår till 68 % och landstingets andel till 32 %. 

 
Resultatet uppgår till -336 tkr. Kommunalförbundets egna kapital upp-
gick till 1 458 tkr i bokslutet för 2004. Budgeten för 2004 var under-
balanserad och underskottet var därför planerat. 

 
Kommunalförbundets syfte är att, till gagn för invånarna i Västernorr-
lands län, bredda och berika möjligheterna till musikupplevelser av hög 
kvalité och att befästa musikverksamheten som uttrycksmedel och 
konstform. 

 
Kommunalförbundets revisorer har den 4 april 2005 avlämnat en revi-
sionsberättelse för verksamheten 2004. Revisorerna tillstyrker att 
kommunalförbundets verksamhet godkänns och att förbundsdirektionen 
beviljas ansvarsfrihet. 
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Överläggning 
Utskottet diskuterar grunden till orkesterns underfinansiering. 
Ordföranden förklarar att underfinansieringen beror på att statsbidragen 
är lägre än vad som tidigare hade aviserats. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-04-15 
• Kommunalförbundet Sundsvalls Kammarorkesters årsredovisning 

2004 
• Revisionsberättelse 2005-04-04 
• KPMG:s rapport över granskning av bokslut 2004, 2005-04-04 
 
– – – – 
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Dnr 185/05  107 
 

§ 116 Sundsvalls Sjöfolksstiftelse – årsredovisning 
år 2004 

 

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att godkänna Sundsvalls Sjöfolksstiftelses årsredovisning för 

2004; och 
 

att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2004. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsekontoret har erhållit årsredovisning för 2004 för 
Sundsvalls Sjöfolksstiftelse för yttrande. 
 
Stiftelsens revisorer har avgivit en revisionsberättelse och konstaterat 
att årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen 
och att styrelseledamöterna inte har handlat i strid med stiftelselagen 
eller stiftelseförordnandet 

Jäv 
Det noteras i protokollet att Leif Nilsson (s) anmäler jäv och av den 
anledningen inte deltar i ärendets handläggning. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-04-25 
• Sundsvalls Sjöfolksstiftelsens skrivelse 2005-04-30 
• Sundsvalls Sjöfolksstiftelsens årsredovisning för räkenskapsåret 

2004 
• Revisionsberättelse 2005-04-05 
 
– – – – 
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Dnr 188/05  107 
 

§ 117 Val av stämmoombud till Sundsvalls Hamn 
 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att utse ett Magnus Sjödin till ombud till Sundsvalls Hamn AB:s 

bolagsstämma. 

Bakgrund 
Sundsvalls Hamn AB håller bolagsstämma den 13 juni 2005, kl. 11.00 
på Villa Marieberg. 
 
Finansutskottet har att vid dagens sammanträde utse ett ombud och en 
ersättare som har att företräda Sundsvalls kommun vid bolagsstämman. 
 
Frågan om eventuella direktiv till ombudet föreslås behandlas på ett 
kommande finansutskott då kommunen tillställts föredragningslistan 
för bolagsstämman. 

Överläggning 
Utskottet enas om att utse Magnus Sjödin till ombud. Frågan om 
ersättare får hanteras om det framkommer att Magnus Sjödin har 
förhinder. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-04-26 
• Sundsvalls Hamns AB:s kallelse 2005-04-21 
 
– – – – 
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Dnr 193/05  107 
 

§ 118 Val stämmoombud till Svenska Kommun 
Försäkrings AB 

 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att utse Lars-Erik Nyberg till stämmoombud med Lars Persson 

som ersättare; samt 
 

att stämmoombudet ska tillstyrka ansvarsfrihet. 

Bakgrund 
Svenska Kommun Försäkring AB har upprättat årsredovisning 2004 
inför bolagsstämman som äger rum den 11 maj 2005. 
Kommunstyrelsens finansutskott har att besluta om direktiv till det 
valda ombudet inför bolagsstämman. 
 
Kommunstyrelsekontoret har inga erinringar mot den upprättade års-
redovisningen för år 2004. 
 
Bolagen är organ för kommunal verksamhet och har att följa av kom-
munen utfärdade direktiv för verksamheten. Utfärdade direktiv ska om 
annat ej anges lända till omedelbar efterrättelse och således utan av-
vaktan av fastställelse. Såvitt vi kan bedöma har Svenska Kommun 
Försäkring AB följt gällande ägardirektiv. 
 
Kommunstyrelsekontoret föreslår att stämmoombudet bör bevilja an-
svarsfrihet. 

Jäv 
Det noteras i protokollet att Ewa Back (s) och Habib Effati (v) anmäler 
jäv och inte deltar i ärendets beredning.  
 
Hans Brynielsson inträder som ordföranden och Leif Nilsson utses till 
justerare för denna paragraf.  
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Överläggning 
Utskottet enas om att utse Lars-Erik Nyberg till stämmoombud med 
Lars Persson som ersättare. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-04-26 
• Svenska Kommun Försäkrings AB:s kallelse 2005-04-26 
• Årsredovisning 2004 
• Granskningsrapport från Gävle kommun och Sundsvalls kommun 

2005-04-27 
• Revisionsberättelse 2005-05-11 
• Svenska Kommun Försäkrings AB:s PM 2005-04-26 om arvode till 

auktoriserad revisor 
• Svenska Kommun Försäkrings AB:s PM 2005-04-26 om årsarvo-

den 
• Kommunledningskontorets PM 2005-04-25 om förslag på tillför-

delning av ledamöter och suppleanter till styrelsen 
• Svenska Kommun Försäkrings AB:s PM 2005-04-26 om förslag val 

av revisor och ledamöter, suppleanter och lekmannarevisorer, aktu-
arie 

 
– – – – 
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Dnr 520/04  253 
 

§ 119 Försäljning av fastigheten juni 94:1 och om-
råde av fastigheten juni 6:67, Njurunda - åter-
remiss 

 

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta 
 
att bemyndiga stadsbyggnadsnämnden att försälja fastigheten Juni 

94:1 och område av fastigheten Juni 6:67 i Njurunda till Pär 
Ahlberg och Johanna Sahlman, för 985 000 kronor; 

Bakgrund 
Stadsbyggnadsnämnden har träffat preliminärt köpeavtal med Pär 
Ahlberg och Johanna Sahlman, Sundsvall, om försäljning av fastig-
heten Juni 94:1 och område av Juni 6:67 för en köpeskilling om 
985.000 kronor. 
 
Ärendet har av kommunfullmäktige återremitterats till stadsbyggnads-
nämnden för att den skall inhämta yttrande från miljönämnden om 
naturvårdsintressena och rekreation i området. 
 
Stadsbyggnadskontoret har konstaterat att det i dagsläget inte finns 
några gällande byggrätter inom det aktuella området och eftersom 
kommunen beslutar om detaljplaneläggning vid frågor som rör exploa-
tering finns alla möjligheter att ta hänsyn till miljönämndens beslut 
 
Kommunstyrelsekontoret tillstyrker stadsbyggnadsnämndens förslag 
till köpeavtal. 
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Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-04-18 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2005-04-06, § 80 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2005-03-08 
• Miljönämndens protokoll 2005-02-16, § 2 
• Miljökontorets skrivelse 2005-02-16 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2004-12-20, § 355 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-11-16 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2004-11-09, § 253 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2004-10-07 med karta och köpe-

avtal 
 
– – – – 
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Dnr 542/02  106 
 

§ 120 Finansiering av ett permanent SRC (Sunds-
valls Registreringscentral) 

 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att frågan om finansieringen av ett permanentat SRC överlämnas 

till budgetberedningen för år 2006. 

Bakgrund 
Sundsvalls registreringscentral (SRC), som startades i projektform år 
1998, har sedan år 2000 utgjort produktionsanläggning för Internet-
portalen Sundsvallsminnen. I uppdraget ligger att bearbeta och svara 
för publicering av material från Sundsvallsområdets arkiv och museer. 
SRC:s arbetsmarknadsuppdrag är att sysselsätta främst unga funktions-
hindrade samt svara för rehabiliterande arbetsträning. 
 
Kommunstyrelsekontoret uttrycker i skrivelse daterad den 25 april 
2005 att verksamheten bör permanentas och föreslår att frågan om 
finansiering av ett permanent SRC överlämnas till budgetberedningen 
för ställningstagande.  

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-04-25 med bilaga 1-4 
 
– – – – 
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Dnr 408/04  058 
 

§ 121 Avknoppning av kommunal verksamhet 
 

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att godkänna av kommunstyrelsekontoret upprättad promemoria 

rörande möjligheten för kommunens personal att överta verk-
samhet genom s.k. avknoppning, samt 

 
 
  
att promemorian efter att kommunstyrelsen behandlat den ska 

tillkänna göras i kommunorganisationen. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade den 11 oktober 2004, § 178, att uppdra till 
kommunstyrelsekontoret att belysa möjligheter för kommunens 
personal att överta verksamhet. 

Överläggning 
Finansutskottet konstaterar att utredningen har överlämnats och lägger 
som beslutsförslag att promemorian ska tillkänna göras i kommun-
organisationen efter det att kommunstyrelsen behandlat den.  

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-04-25 
• Kommunstyrelsekontorets PM 2005-04-25 
• Kommunstyrelsens protokoll 2004-10-11, § 178 
 
– – – – 
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Dnr 344/04  060 
 

§ 122 Ansökan om medel till Polarnas verksamhet i 
Sundsvall för tiden 28/2 2005 – 28/2 2006 

 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att för tiden mars 2005 – december 2005 bevilja Polarna 83 tkr i 

grundstöd för att bl.a. genomföra kvälls- och nattvandringar, 
samt 62 tkr i bidrag till Polarlördagar; 
 

att 2005 års bidrag på 145 tkr finansieras ur kommunstyrelsens 
anslag för oförutsedda kostnader; 
 

att Polarna för 2006 beviljas 100 tkr i grundstöd samt 75 tkr i bi-
drag till Polarlördagar, under förutsättning att verksamhetens 
omfattning inte minskar och att Kultur & Fritids ram utökas 
med 175 tkr (jmf att-sats nr. sex); 
 

att Polarna, för att erhålla fortsatt bidrag fr.o.m. 2006, ska komma 
in med en verksamhets- och ekonomisk redovisning för före-
gående år; 
 

att fr.o.m. 2006 handläggs bidrag till Polarna av Kultur & Fritid; 
samt 
 

att frågan om utökad ram för Kultur & Fritid med 175 tkr hän-
skjuts till budgetberedningen för 2006-2008 årsbudget. 

Bakgrund 
Föreningen Polarna i Sundsvall har i ansökan till kommunstyrelsen 
ansökt om medel för verksamhet under tidsperioden 28 februari 2005 
till 28 februari 2006. Enligt den budget som är bifogad ansökan, an-
söker föreningen om totalt 342 177 kronor till verksamhet och inve-
steringar. 
 
Kultur & Fritid har fått uppgiften att handlägga ansökan i kommun-
styrelsekontorets ställe. 
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Vid ett möte med anledning av ansökan, beskriver Polarnas företrädare 
att föreningen för det kommande året planerar att fortsätta med sina 
Polarlördagar, kvällsvandringar framför allt i samband med helger, och 
dessutom en nystartad eftermiddagsverksamhet. 
 
Eftermiddagsverksamheten innebär att föreningens lokaler i Bark-
skeppet är öppna för ungdomar mellan kl. 15 och 19 varje dag, med 
syftet att erbjuda en alternativ plats för dem i stället för att vistas ute på 
Navet. Verksamheten är en bit av föreningens ambitioner att i ett tidigt 
skede kunna fånga upp ungdomar och exempelvis motivera dem till 
fortsatt skolarbete. 

Överläggning 
Finansutskottet konstaterar att frågan om utökat bidrag måste villkoras 
om i fall att Kultur & Fritids hemställan om utökad ram inte beviljas.  

Beslutsunderlag 
• Kultur & Fritids skrivelse 2005-04-04 
• Ansökan om medel från Polarna i Sundsvall 2005-02-09 med 

bilagor 
• Årsberättelse 2003 från Polarna i Sundsvall 
• Finansutskottets protokoll 2005-09-21, § 238 
 
– – – – 
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Dnr 136/05  308 
 

§ 123 Yttrande över ansökan från Securitas Värde 
AB om tillstånd till kameraövervakning på 
Torggatan5, Sundsvall 

 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att tillstyrka ansökan från Securitas Värde AB både beträffande 

övervakning och inspelningsrätt, men länsstyrelsen bör ställa 
villkor om begränsning av kamerornas upptagningsområde. 

Bakgrund 
Länsstyrelsen har till Sundsvalls kommun översänt ansökan från 
Securitas Värde AB (Securitas) om tillstånd till allmän kamera-
övervakning. Sundsvalls kommun får enligt skrivelsen tillfälle att yttra 
sig över ansökan, av vilken det framgår att Securitas vill överta den 
kameraövervakning som tidigare bedrivits av Pengar i Sverige AB. 
 
Av ärendet framgår att Pengar i Sverige AB har meddelat länsstyrelsen 
att dess verksamhet i Sundsvall har överlåtits till Securitas. Därför har 
Securitas av länsstyrelsen beretts tillfälle att meddela om bolaget har 
behov av kameraövervakning. Securitas har i en skrivelse meddelat 
länsstyrelsen att bolaget bedriver en liknande verksamhet som Pengar i 
Sverige AB gjorde på Torggatan 5. Securitas meddelar i skrivelsen 
även att bolaget bedömer att det har ett stort behov av kameraöver-
vakning och önskar att den tidigare handläggningen kan ligga till grund 
för ett nytt beslut. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-04-11 
 
– – – – 
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Dnr 11/05  112 
 

§ 124 Fråga om borgerliga vigselförrättare - åter-
remiss 

 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att rekommendera länsstyrelsen att utse Per Larsson till borgerlig 

vigselförrättare. 

Bakgrund 
Den 15 februari 2005 behandlade finansutskottet Per Larssons hem-
ställan om att bli borgerlig vigselförrättare. Finansutskottet beslutade då 
att återremittera ärendet till kommunstyrelsekontoret för att få belyst 
behovet av fler borgerliga vigselförrättare och kostnaderna för borger-
liga vigslar. 
 
Det noteras att det är länsstyrelsen som har att utse borgerliga vigsel-
förrättare efter samråd med respektive kommun.  
 
Björn Norell har varit i kontakt med advokaten Per Larsson om förut-
sättningarna för ett uppdrag som borgerlig vigselförrättare. Därutöver 
har han varit i kontakt med en referensperson (advokaten Lars Eng). 
Samråd har även skett med övriga borgerliga vigselförrättare (Mona 
Pallander och Fred Sandberg). 
 
Det har inte, vare sig vid samtal med Per Larsson, referenserna eller i 
övrigt framkommit något som leder till att Per Larsson inte skulle 
kunna fungera som borgerlig vigselförrättare. 
 
I årsbudgeten avsätts 5 000 kronor för genomförandet av borgerliga 
vigslar. Medlen används bland annat till inköp av dekorationsblommor 
till vigselakten och till inköp av mindre gåva till brudparet.  
 
Den ekonomiska ersättningen till vigselförrättaren står länsstyrelsen 
för. 
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Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-04-20 
• Björn Norells skrivelse 2005-04-08 
• Finansutskottets protokoll 2005-02-22, § 53 
• Advokatfirman Aberstens skrivelse 2005-01-16 
 
– – – – 
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Dnr 208/05  046 
 

§ 125 Tillkommande ansökningar om bidrag ur 
kommunstyrelsens stiftelser för sommar-
verksamhet för behövande barn och ungdom 

 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att bevilja bidrag på 330 300 kr ur kommunstyrelsens stiftelser för 

”meningsfull sommarverksamhet för behövande barn och ung-
dom” till föreningar/förvaltningar enligt nedanstående förslag; 
samt 
 

att uppdra åt kommunstyrelsekontoret att begära in redovisningar 
över genomförda sommarverksamheter. 

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. 
 
Kommunstyrelsekontoret har erhållit ytterligare 6 ansökningar om 
bidrag ur ovannämnda stiftelser. Kommunstyrelsekontoret har 
diskuterat med föreningar/förvaltningar hur stiftelsernas ändamål 
tillgodoses i den verksamhet som avses att bedrivas enligt 
ansökningarna. Samtliga har tidigare erhållit bidrag ur stiftelserna och 
utvärderingar har inlämnats till kommunstyrelsekontoret. Samråd har 
skett med ordförande i socialnämnd, kultur- och fritidsnämnd och barn- 
och utbildningsnämnd som tillstyrker att föreningar/förvaltningar 
beviljas bidrag i enlighet med nedanstående förslag: 
 

- Föreningen Folkets Hus och Park, bidrag på 50.000 kr (sökt 
belopp 60.000 kr) för dagkolloverksamhet i Folkets Park, 

- Pingstkyrkan, bidrag på 35.000 kr för projekt UTURN Mobile, 
mobil fritidsgård i centrum, 
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- Ljusta Aktivitets Centrum, bidrag på 50.000 kr (sökt belopp 
67.000 kr) för sysselsättning av 10 ungdomar i åk 8 och 9, 

- Kultur & Fritid, Skönsbergs fritidsgård, bidrag på 25.300 kr för 
sommaraktivitet som fortsättning på projekt om 
attitydförändring och förståelse för handlingars konsekvenser,  

- Kultur & Fritid, Opalen och Bredsands fritidsgård, bidrag på 
140.000 kr (sökt belopp 182.700 kr) för sommaraktiviteter och 
läger för ungdomar i Bredsand och Kvissleby, 

- Kultur & Fritid, Eftis Opalen, bidrag på 30.000 kr (sökt belopp 
40.700 kr) för sommarverksamhet för funktionshindrade 
ungdomar. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-04-27 med bilagor 
 
– – – – 
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Dnr 212/05  045 
 

§ 126 Kovlands ishall – ansökan om internlån 
 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att bevilja kultur- och fritidsnämnden ett internlån på 4 333 000 

kronor för inköp av Kovlands ishall. 
 

Bakgrund 
Sundsvalls kommun, Kovlands IF och Skanska har gemensamt planerat 
och skapat förutsättningar för uppförandet av Kovlands ishall. Ishallen 
togs i bruk under 1999. 
 
Skanska äger ishallen i Kovland. Sundsvalls kommun hyr idag ishallen 
och hyr sedan ut den till Kovlands IF. Sundsvalls kommun äger genom 
optionsavtal från den 15 september 1999, rätt att förvärva byggnaden 
från Skanska. Ishallen står på ofri grund och kan därför säljas som 
lösöre. Marken ägs av Kovlands IF. 
 
Utgångspunkten i samarbetet har från första början varit att Kovlands 
IF ska köpa hallen under 2004. Samtal har under 2004 och 2005 förts 
mellan parterna och den gemensamma inställningen är att ägandet av 
ishallen ska övergå från Skanska till Sundsvalls kommun och därefter 
till Kovlands IF så snart som möjligt. 
 
Kultur och fritidsnämnden begär nu ett internlån på 4 333 000 kronor 
för att köpa ishallen från Skanska. Ishallen kommer sedan att säljas 
vidare till Kovlands IF för 800 000 kronor. Den realisationsförlust som 
därmed uppstår kommer att belasta kultur- och fritidsnämnden. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-05-03 
 
– – – – 
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§ 127 FÖR KÄNNEDOM 
 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att lägga kännedomsärendena till handlingarna.  
 

Kännedomsärenden 
 
SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTINGS CIRKULÄR 
• 2005:23 Hantering av barn- och skolhälsovårdsjournaler 
• 2005:24 Vårpropositionen 2005 
• 2005:25 Beslut om särskild sjukfrånvaroavgift 
 
LÄNSSTYRELSEN 
• Missiv-skrivelse från Länsstyrelsen den 9 april 2005 om ”RTP – 

Nyhetsbrev i ny form” 
 
– – – – 
 

Ordförandens sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

    
    

 


	§ 104 Justering 
	§ 105 Nybyggnad av äventyrsbad vid Sporthallen i Sundsvall 
	Beslut 
	Bakgrund 
	Överläggning 
	Beslutsunderlag 
	§ 106 Måltidsorganisationen 
	Beslut 
	Bakgrund 
	Överläggning 
	Beslutsunderlag 

	§ 107 Bokslut 2004 för Sundsvalls kommuns stiftel ser 
	Beslut 
	Bakgrund 
	Beslutsunderlag 

	§ 108 Hyresavtal mellan Korstaverkets Förvalt nings AB och Sundsvall Energi AB 
	Beslut 
	Bakgrund 
	Beslutsunderlag 

	§ 109 Ny placeringspolicy för kommunstyrelsens donationsmedelsförvaltning 
	Beslut 
	Bakgrund 
	Överläggning 
	Beslutsunderlag 

	§ 110 Ersättning till kommunstyrelsekontoret för förvaltning av kommunstyrelsens stiftelser 
	Beslut 
	Bakgrund 
	Beslutsunderlag 

	§ 111 Attestanter och ersättare år 2005 inom kom munstyrelsens stiftelseförvaltning 
	Beslut 
	Bakgrund 
	Beslutsunderlag 
	Protokollsanteckning 

	§ 112 Ansökan om permutation för stiftelserna Hilda Berggrens donation och Ana Braathens fond 
	Beslut 
	 
	Bakgrund 
	Beslutsunderlag 

	§ 113 Arbetsordning – uppsikt över de kommunala bolagen 
	Beslut 
	Bakgrund 
	Överläggning 
	Beslutsunderlag 

	§ 114 Årsredovisning år 2004 för Sundsvall-Timrå Räddningstjänstförbund 
	Beslut 
	Bakgrund 
	Jäv 
	Beslutsunderlag 

	§ 115 Årsredovisning år 2004 för Sundsvalls Kammarorkester 
	Beslut 
	Bakgrund 
	Överläggning 
	Beslutsunderlag 

	§ 116 Sundsvalls Sjöfolksstiftelse – årsredovisning år 2004 
	Beslut 
	Bakgrund 
	Jäv 
	Beslutsunderlag 

	§ 117 Val av stämmoombud till Sundsvalls Hamn 
	Beslut 
	Bakgrund 
	Överläggning 
	Beslutsunderlag 

	§ 118 Val stämmoombud till Svenska Kommun Försäkrings AB 
	Beslut 
	Bakgrund 
	Jäv 
	Överläggning 
	Beslutsunderlag 

	§ 119 Försäljning av fastigheten juni 94:1 och om råde av fastigheten juni 6:67, Njurunda - åter remiss 
	Beslut 
	Bakgrund 
	 Beslutsunderlag 

	§ 120 Finansiering av ett permanent SRC (Sunds valls Registreringscentral) 
	Beslut 
	Bakgrund 
	Beslutsunderlag 

	§ 121 Avknoppning av kommunal verksamhet 
	Beslut 
	Bakgrund 
	Överläggning 
	Beslutsunderlag 

	§ 122 Ansökan om medel till Polarnas verksamhet i Sundsvall för tiden 28/2 2005 – 28/2 2006 
	Beslut 
	Bakgrund 
	Överläggning 
	Beslutsunderlag 

	§ 123 Yttrande över ansökan från Securitas Värde AB om tillstånd till kameraövervakning på Torggatan5, Sundsvall 
	Beslut 
	Bakgrund 
	Beslutsunderlag 

	§ 124 Fråga om borgerliga vigselförrättare - åter remiss 
	Beslut 
	Bakgrund 
	Beslutsunderlag 

	§ 125 Tillkommande ansökningar om bidrag ur kommunstyrelsens stiftelser för sommar verksamhet för behövande barn och ungdom 
	Beslut 
	Bakgrund 
	Beslutsunderlag 

	§ 126 Kovlands ishall – ansökan om internlån 
	Beslut 
	Bakgrund 
	Beslutsunderlag 

	§ 127 FÖR KÄNNEDOM 
	Beslut 
	Kännedomsärenden 



