
 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens finansutskott 
 

2005-08-23  

 
 
 
Ärendeförteckning Sid nr 
 
§ 174 Justering ....................................................................................4 

§ 175 Lägesrapport från barn- och utbildningsnämnden ....................5 

§ 176 Nya lokaler för Teater Västernorrland......................................7 

§ 177 Lägesrapport från kultur- och fritidsnämnden ........................12 

§ 178 Händelser inom hemtjänsten under sommaren 2005 ..............14 

§ 179 Kreditframställan – Mitthem AB ............................................15 

§ 180 Kreditframställan – Sundsvalls Kommuns Parkerings AB.....16 

§ 181 Ekonomisk månadsuppföljning för nämnderna ......................17 

§ 182 Kommunens andelar i Selånger Folketshusförening upa........18 

§ 183 Överlåtelse av områden av Korsta 7:29 och 8:1, Skön...........19 

§ 184 Information om bolagsspecifika ägardirektiv .........................20 

§ 185 Information om säkerheten i kommunhuset ...........................21 

§ 186 Ny IT-driftsenhet - lägesrapport .............................................22 

§ 187 Information om revisionsrättens inspektion om mål-1 projekt
.................................................................................................23 

§ 188 Sundsvall – en 24-timmarskommun, handlingsplan för 
20052007 ..............................................................................24 

§ 189 Yttrande över ansökan från Accor Hotels Scandinavia AB om 
tillstånd till allmän kameraövervakning..................................26 

§ 190 Yttrande över ansökan från Coop Norden Sverige AB om 
tillstånd till allmän kameraövervakning..................................27 

§ 191 Yttrande över ansökan från Alnö Församling om tillstånd till 
allmän kameraövervakning.....................................................28 

§ 192 Svar på motion (m) om granskning av scenhusprojektet........29 

§ 193 Överenskommelse mellan Sveriges kommuner och landsting 
och de fackliga organisationerna - AkademikerAlliansen ......31 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens finansutskott 
 

2005-08-23 1 
 

§ 194 Överenskommelse mellan Sveriges kommuner och landsting 
och de fackliga organisationerna – 
kommunalarbetareförbundet ...................................................33 

§ 195 Överenskommelse mellan Sveriges kommuner och landsting 
och de fackliga organisationerna - Vårdförbundet..................35 

§ 196 Överenskommelse mellan Sveriges kommuner och landsting 
och de fackliga organisationerna – Lärarförbundets och 
Lärarnas Riksförbunds samverkansråd ...................................37 

§ 197 Överenskommelse mellan Sveriges kommuner och landsting 
och de fackliga organisationerna – OFRs förbundsområde 
Allmän kommunal verksamhet (SKTF, SSR och Ledarna)....39 

§ 198 Överenskommelse mellan Sveriges kommuner och landsting 
och de fackliga organisationerna – OFRs förbundsområde 
Läkare, Sveriges läkarförbund ................................................41 

§ 199 Överenskommelse mellan Sveriges kommuner och landsting 
och de fackliga organisationerna – personliga assisten och 
anhörigvårdare (PAN 05)........................................................43 

§ 200 Överenskommelse mellan Sveriges kommuner och landsting 
och de fackliga organisationerna – försäkringsvillkoren för 
AGS-KL..................................................................................45 

§ 201 För kännedom .........................................................................47 
 
 

Ordförandens sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

    
    

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens finansutskott 
 

2005-08-23 2 
 

 

Tid Kl 09.00-12.15, då § 176 behandlades, samt 14.00 – 16.40 

Plats Kommunstyrelsens sessionssal samt rum 538 A 
Beslutande s Ewa Back  ordförande 
 s Lars-Erik Nyberg  vice ordförande 
 s Martin Johansson  § 176 går kl. 10.00, ej §§ 185-201 
 v Habib Effati   
 m Magnus Sjödin   
 fp Lars Persson   

 kd Hans Brynielsson   
    
Övriga c Reinhold Hellgren  § 176 
 mp Lars  Hillerström  § 176 
    
 Peter Gavelin kommundirektör 
 Åke Svensson stadsjurist 
 Helena Sjöholm kommunsekreterare 
 Eric Carlsson ekonomidirektör ej § 176 
 Leif Nilsson ordförande barn- och 

utbildningsnämnden 
§ 175 

 Nils Öberg direktör barn- och 
utbildningsförvaltningen 

§ 175 

 Inga Bengtsson ekonomichef, barn- och 
utbildningsförvaltningen 

§ 175 

 Margareta Johansson ordförande kultur- och 
fritidsnämnden 

§§ 176- 177 

 Christin Strömberg direktör Kultur & Fritid §§ 176-177 
 Birgitta Gillgren kulturchef § 176 
 Stig Johansson miljöchef § 176 
 Christer Ersson fastighetsdirektör § 176 
 Tomas Melander Teater Västernorrland § 176 
 Tomas Eriksson Teater Västernorrland § 176 
 Bernt Jonsson Arbetsmiljöverket § 176 
 Ingrid Andersson Arbetsmiljöverket § 176 
 Sten-Olov Altin socialdirektör § 177 
 Arne Näsvik ekonomichef 

socialtjänsten 
§ 177 

 Helene Westerlund utredare § 188 
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Protokollet omfattar §§ 174 -- 201 
 
 
Justeras 
 
 
Ewa Back   Helena Sjöholm 
Ordförande   Sekreterare 
 

 

 
Lars Persson 
Justerare 
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§ 174 Justering 
 
Att jämte ordföranden Ewa Back justera dagens protokoll utses Lars 
Persson med Hans Brynielsson som ersättare. 
 
Det antecknas till protokollet att överläggningen om nya lokaler för 
Teater Västernorrland, § 175, hölls på förmiddagen i kommun-
styrelsens sessionssal. Till överläggningen var representanter från 
Teater Västernorrland, Landstinget, Arbetsmiljöverket, Kultur & Fritid, 
fastighetskontoret, miljökontoret samt gruppledarna för miljöpartiet och 
centerpartiet inbjudna. 
 
– – – –  
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Dnr 374/05  042 
 

§ 175 Lägesrapport från barn- och utbildnings-
nämnden 
 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att notera informationen. 

Bakgrund 
Nämndsordförandena och förvaltningscheferna inbjuds kontinuerligt 
till finansutskottet för att informera om sin verksamhet.  
 
Vid dagens sammanträde lämnas en lägesrapport från barn- och 
utbildningsnämnden. Nämnden informerar om det ökade trycket på 
förskoleplatser, intagningsstatistiken för gymnasieprogrammen och om 
större frågor som för närvarande hanteras inom nämnden. 
 

Överläggning 
Ekonomichefen informerar om att det i år finns 200 fler förskolebarn 
jämfört med förra året. 407 barn står i kö för en plats, men 
ekonomichefen konstaterar att förvaltningen klarar garantitiden. Hon 
konstaterar också att nuvarande personaltäthet kan bihållas men att det 
är svårare att öka personaltätheten genom att minska barngrupperna. Ett 
skäl till detta är svårigheten att få tag i lokaler. 
 
Direktören för barn- och utbildningsförvaltningen informerar om den 
omorganisation som kommer att inledas inom förvaltningen i 
september. Bland annat kommer kvalitetsenheten att förstärkas. 
Förvaltningen arbetar också med att förtydliga förvaltningens struktur 
för ledning och styrning.  
 
Ett annat stort projekt som pågår inom förvaltningen är förarbetet inför 
den nya gymnasieskolan som träder i kraft 2007. Direktören konstaterar 
att det i förarbetet även ingår att se över lokaler för gymnasieskolan.  
 
Han informerar också om de rapporter som har slutförts, vilka bland 
annat berör elevhälsan och elevers skriv- och läsutveckling. 
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Avslutningsvis nämner han att Skolverket har inspekterat 
förvaltningen. 
 
Ordföranden tackar för informationen och önskar samtidigt direktören 
lycka till då han i höst går i pension. Det antecknas till protokollet att 
den blivande förvaltningschefen tillträder den 1 september 2005. 
   
– – – – 
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Dnr 565/04  045 
 

§ 176 Nya lokaler för Teater Västernorrland 
 

Beslut 
Utifrån dagens diskussion konstaterar finansutskottet inledningsvis 
att det hos Teater Västernorrland och Sundsvalls kommun pågår ett 
arbete med att till Arbetsmiljöverket ta fram en handlingsplan för att 
hantera arbetsmiljöproblemen.  
 
När det gäller planeringen för att finna en långsiktig lösning för 
teaterverksamheten konstaterar utskottet:  
 
att teaterverksamheten bör samlas, 
 
att det principiellt är fel att investera i inhyrda lokaler, 
 
att förutsättningarna för att bebygga tomten Kassören 6 först måste 
klargöras innan permanent bebyggelse kan planeras där, 
 
att kultur- och fritidsnämnden har att se över hur projektet ska 
förankras politiskt men att nämnden vid sina kontinuerliga 
lägesrapporter till finansutskottet bör informera om projektet.  
 
Därutöver föreslår finansutskottet föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige att besluta 
 
att uppdra åt fastighetsnämnden och kultur- och fritidsnämnden att 
utreda en långsiktig lösning för teaterverksamhetens lokaler. 
Nämnderna har att i utredningen beakta eventuella lokalbehov för ett 
scenkonstbolag. 
 
 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade den 21 juni 2004, § 252, att genomföra 
projekt Nya scenhuset. Projektets totala budgetram fastställdes till 120 
Mkr varav kommunens andel av kostnaderna var 42 Mkr.  
 
Ett av syftena med projektet var att lösa de fysiska arbetsmiljöproblem 
som finns på teatern.  
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Under våren 2005 framkom vid borrningar att den mark på Kassören 6 
som scenhuset skulle byggas på var förorenad av diesel- eller brännolja. 
Oljan förekom på cirka 7-9 meter under markytan och rör sig med 
grundvattnet. Kostnaderna för att sanera marken beräknas uppgå till 
cirka 10 Mkr men uppgiften är osäker då det saknas kunskap om källan 
samt om storleken och gränserna för oljeförekomsterna. Miljökontoret 
har därför inlett en utredning för att ta fram dessa uppgifter. 
Utredningen beräknas vara klar i september 2005.   
 
Med anledning av oljeförekomsterna på Kassören 6 höll finansutskottet 
den 1 juli 2005, § 173, ett extra utskott där frågan diskuterades. 
Utskottet beslutade då dels att föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att avbryta genomförandet av projekt Nya 
scenhuset, dels att bjuda in representanter för Teater Västernorrland    
m fl för att diskutera tidsbegränsade och permanenta lösningar på 
teaterns arbetsmiljöproblem. 
 

Samråd 
Till detta samråd som hålls i anslutning till dagens sammanträde är 
representanter från Teater Västernorrland, Landstinget, Arbetsmiljö-
verket, Kultur & Fritid, fastighetskontoret, miljökontoret samt grupp-
ledarna för miljöpartiet och centerpartiet inbjudna. 
 
Samrådet har följande upplägg; 

• information från miljökontoret om saneringsarbetet 
• Arbetsmiljöverkets syn på situationen 
• Teater Västernorrlands syn på situationen 
• Kultur- och fritidsnämndens syn på situationen 
• Vad som behöver göras på lång respektive kort sikt 

 
Information från miljökontoret om saneringsarbetet 
Miljöchefen inleder med att konstatera att marken har höga halter av 
petroleum och att marken måste saneras innan den kan bebyggas. Han 
informerar också om att kontoret i dagsläget inte vet vem som har 
ansvaret för föroreningen utan att en utredning pågår vilken beräknas 
vara färdig i september 2005. 
 
På fråga från ordföranden konstaterar han att det går att placera ut 
tillfälliga baracker på tomten.  
 
Arbetsmiljöverkets syn på situationen 
Arbetsmiljöverkets representant informerar om att verket förra veckan 
inspekterade lokalerna och gjorde en riskbedömning. Verket har 

Ordförandens sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

    
    

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens finansutskott 
 

2005-08-23 9 
 

uppdragit till Teater Västernorrland och Sundsvalls kommun att fram 
till den andra september 2005 ta fram en ny handlingsplan på hur 
arbetsmiljöproblemen ska åtgärdas. Han konstaterar att om inget görs 
kan verket vara tvungen att förbjuda vissa verksamheter.  
 
På fråga från en ledamot konstaterar han att lokalerna har fysiska som 
sociala arbetsmiljöproblem vilka relateras till fukt, ergonomi och 
lokalernas utformning. Men representanten vill inte rangordna 
problemen.  
 
Teater Västernorrlands syn på situationen 
Även om teaterchefen lyfter fram att scentillgängligheten, logistik- och 
kommunikationsproblemen är viktiga att lösa, instämmer han i 
Arbetsmiljöverkets syn att det inte går att rangordna arbetsmiljö-
problemen.  
 
Han betonar att parterna inom två månader måste komma överens om 
en lokalisering för teaterverksamheten. Han anser att arbetet för att 
finna en lokal måste vara strategiskt och utgår från ett helhets-
perspektiv. Han framför också att teatern i det läge som nu är behöver 
kommunens stöd och uppbackning. Kommunledningen bör, enligt hans 
mening, visa att de vill ha en aktiv teaterverksamhet i kommunen.  
 
På fråga från en ledamot konstaterar teaterchefen att teatern behöver 
mer än en scen med koppling till sidoscener. Han konstaterar också att 
Sveateatern i sin nuvarande utformning är ofunktionell.  
 
Margareta Johansson (s), och tillika ledamot i teaterstyrelsen, tillägger 
att lokalerna även måste anpassas så att de möjliggör för att gästspels-
produktioner och egna produktioner kan spelas samtidigt. Detta kan 
inte göras med endast en scen. Den andra aspekten som också måste 
beaktas i planeringen är kommunens eventuella ansvar för ett 
Scenkonstbolag.  
 
Teaterchefen frågar ordföranden när teaterns styrelse kan få svar på sitt 
brev daterat den 16 augusti 2005. Ordföranden informera om att brevet 
ska behandlas av kommunstyrelsen den 12 september 2005. 
 
Kultur- och fritidsnämndens syn på situationen 
Kulturdirektören menar att det i planeringsarbetet är viktigt att se 
teaterverksamheten som en helhet. Hon instämmer också i att teatern 
behöver mer än en scen. 
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Vad som behöver göras på lång respektive kort sikt 
Gruppledarna uttalar inledningsvis att arbetsmiljöproblemen måste 
lösas. Därefter förs en diskussion om det är möjligt att finna en lösning 
norr om Köpmangatan, om investeringar ska göras i inhyrda lokaler 
och om det är praktiskt möjligt att bebygga nuvarande tomt. 
 
Efter att varje gruppledare fått möjlighet att ge sin syn konstaterar 
ordföranden att partierna vill finna en lösning på arbetsmiljöproblemen 
men att det kan variera hur mycket resurser man är beredd att lägga ner. 
Oppositionen uttalar exempelvis att överenskommelsen med Land-
stinget om ansvarsfördelningen ska följas men att man i planerings-
arbetet också måste se till resurserna. Hon konstaterar också att 
verksamheten bör samlas i ett kvarter innebärande att verksamhet norr 
om Köpmangatan ska avvecklas, att finansutskottet samt gruppledarna 
för centerpartiet och miljöpartiet principiellt anser det fel att investera i 
inhyrda lokaler samt att förutsättningarna för att bebygga tomten 
Kassören 6 måste klaras ut innan projektet fortskrider.  
 
Lars Hillerström (mp) föreslår att Sundsvalls Vattens gamla lokaler bör 
användas för att utforma en tillfällig lösning och på så sätt undvika att 
Arbetsmiljöverket stänger ner vissa verksamheter. Han uttalar också att 
han ställer sig bakom skrivelsen från Teater Västernorrlands styrelse. 
 
Sammanfattande kommentarer 
Avslutningsvis konstaterar ordföranden att färdiga lösningar på teaterns 
lokaler inte kan presenteras vid dagens möte då det skulle vara att 
förbigå den demokratiska processen. Men de närvarande instämmer i 
fastighetsdirektörens förslag om att ett seminarium ska hållas för 
kommunfullmäktiges ledamöter, innan kommunfullmäktiges samman-
träde i september. På seminariet ska alla tidigare framarbetade 
lösningar på teaterns lokalisering gås igenom.  
 
Därefter lägger ordföranden fram ett förslag till uttalanden av vilket det 
framgår att teaterverksamheten bör samlas, att det principiellt är fel att 
investera i inhyrda lokaler, att förutsättningarna för att bebygga tomten 
Kassören 6 först måste klargöras innan permanent bebyggelse kan 
planeras där, att kultur- och fritidsnämnden har att se över hur projektet 
ska förankras politiskt men att nämnden vid sina kontinuerliga 
lägesrapporter till finansutskottet bör informera om projektet.  
 
Hon föreslår därefter att finansutskottet ska föreslå kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta att uppdra åt fastighetsnämnden 
och kultur- och fritidsnämnden att utreda en långsiktig lösning för 
teaterverksamhetens lokaler. Nämnderna har att i utredningen beakta 
eventuella lokalbehov för ett scenkonstbolag. 
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Överläggning 
Vid finansutskottet överläggning fastställer utskottet det föreslagna 
uttalandet och beslutsförslaget som framlades på förmiddagens samråd.  

Beslutsunderlag 
• Skrivelse från styrelsen för Teater Västernorrland 2005-08-16 
• Finansutskottets protokoll 2005-07-01, §§172-173 
 
– – – – 
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Dnr 137/05  105 
 

§ 177 Lägesrapport från kultur- och fritids-
nämnden 
 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att notera informationen. 

Bakgrund 
Nämndsordförandena och förvaltningscheferna inbjuds kontinuerligt 
till finansutskottet för att informera om sin verksamhet.  
 
Vid dagens sammanträde lämnar kultur- och fritidsnämnden en 
lägesrapport om sin verksamhet. Nämnden informerar om biblioteks-
översynen, samverkan med Folkets hus och om samarbetet med barn- 
och utbildningsnämnden samt socialnämnden. 
 

Överläggning 
Nämndens ordförande inleder med att säga att nämnden har påbörjat 
arbetet att rekrytera en ny förvaltningschef, då nuvarande 
förvaltningschef från och med förste september 2005 blir skoldirektör. 
Nuvarande idrottschef kommer vara tjänstgörande förvaltningschef 
fram till dess att en ny chef har rekryterats. 
 
Direktören lämnar därefter information om den samverkansöversyn 
som pågår om distriktsbiblioteken. Hon informerar också om det arbete 
som har inletts för att se över förvaltningens samarbete med Folketshus 
rörelsen och hur Folketshus verksamheten kan förstärkas. 
 
Bland de interna organisationsfrågor förvaltningen för närvarande 
arbetar med nämner hon framarbetandet av ett målprogram för 
ungdomsverksamheten och förvaltningens samarbete med barn- och 
utbildningsnämnden samt socialnämnden kring sociala frågor. Övriga 
frågor som också nämns är renoveringen av Alnöbadet, etableringen av 
ett Kunskapsrum på Kulturmagasinet och ett eventuellt bildande av ett 
personalkooperativ för Södra Berget och Sidsjön.  
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Avslutningsvis tackar utskottet direktören för hennes tid som 
förvaltningschef för Kultur & Fritid 
 
– – – – 
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Dnr 137/05  105 
 

§ 178 Händelser inom hemtjänsten under 
sommaren 2005 

 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att notera informationen 

Bakgrund 
Under sommaren 2005 inträffade tre händelser inom hemtjänsten som 
föranledde socialtjänsten att säga upp fyra arbetstagare och utfärda tre 
skriftliga varningar till tre arbetstagare.  
 
Vid dagens sammanträde redogör socialdirektören under cirka 50 
minuter för de åtgärder förvaltningen vidtagit.  

Överläggning 
Socialdirektören inleder med att säga att förvaltningen kommer att göra 
en egen analys och översyn av rutinerna och förhållningssättet inom 
hemtjänsten, men att förvaltningen även engagerat en extern utredare 
som under november kommer att genomföra en analys av hemtjänstens 
organisation, rutiner, kommunikation, dokumentation m m. Han 
informerar också om att förvaltningen håller på att arbeta fram en 
handlingsplan som ska vara färdig i oktober.  
 
Ledamöterna ställer frågor om en översyn av hela socialtjänstens 
verksamhetsområde kommer att göras och om pensionärsföreningarna 
kommer involveras i utredningarna. Frågorna besvaras av 
socialdirektören.  
 
Avslutningsvis tackar ordföranden socialdirektören för hans tid som 
förvaltningschef och önskar honom lycka till i sin befattning som 
länsråd. 
 
 
– – – – 
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Dnr 347/05  045 
 

§ 179 Kreditframställan – Mitthem AB 
 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att bevilja Mitthem AB lån om 40 Mkr. 

Bakgrund 
För att finansiera nybyggnationen i inre hamnen samt den ombygg-
nation som genomförs på kv. Paletten på Västra Radiogatan behöver 
Mitthem låna 40 Mkr. 
 
Kommunstyrelsekontoret har inte något att invända mot denna kredit-
framställan. Kontoret föreslår därför finansutskottet besluta att god-
känna Mitthem AB:s kreditframställan. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-08-08 
• Mitthems skrivelse om kreditframställan 2005-06-30 
 
– – – – 
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Dnr 348/05  045 
 

§ 180 Kreditframställan – Sundsvalls Kommuns 
Parkerings AB 

 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att bevilja lån till Sundsvalls Kommuns Parkerings AB om 12 

Mkr. 

Bakgrund 
Parkera har idag drygt 200 parkeringsplatser i hamnområdet som på 
sikt kommer att försvinna vid exploateringen av hamnen. Det kommer 
krävas ytterligare parkeringsplatser för både boende och de som arbetar 
i hamnområdet. För att lösa en del av parkeringssituationen i hamn-
området köper Parkera fastigheten Stuvaren 2. 
 
Fastigheten har en stor tomt där det i framtiden går att bygga ett 
parkeringsdäck med drygt 300 parkeringsplatser. Parkeringsdäcket kan 
samnyttjas både som arbetsplatsparkering på dagtid och som boende 
parkering nattetid. 
 
Beslut om köp har varit uppe för beslut i Stadsbackens styrelse 
2005-06-13. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-08-08 
• PARKERA:s skrivelse om kreditframställan 2005-06-16 
 
– – – – 
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Dnr 151/05  042 
 

§ 181 Ekonomisk månadsuppföljning för nämn-
derna 

 

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att lägga rapporten till handlingarna. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsekontoret har överlämnat en ekonomisk månadsupp-
följning för nämnderna. 
 
Av uppföljningen framgår att flera nämnder signalerar underskott mot 
budget i likhet med läget per april. Resultatet är totalt sett relativt stabilt 
och prognosen är i linje med delårsrapporten per april. Medparten av 
nämndernas beräknade underskott utgörs av planerad användning av 
sparade medel. Underskottet i prognosen uppvägs av visst överskott på 
de finansiella posterna samt budgetmarginal  
 

Överläggning 
Lars Persson (fp) önskar att en kolumn införs i redovisningen av vilken 
det framgår hur mycket av nämndernas prognostiserade avvikelse mot 
budget som härrör sig till planerad förbrukning av tidigare sparade 
medel. 
 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-08-15 med månads-

rapport för juni 2005 
 
– – – – 
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Dnr 285/05  040 
 

§ 182 Kommunens andelar i Selånger Folketshus-
förening upa 

 

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta 
 
att till Föreningen Folkets Hus & Park  i Sundsvall upa överlåta 

3.000 andelar i Selångers Folketshusförening upa för 5.000 
kronor. 

Bakgrund 
Sundsvalls kommun löste 1965 2 500 andelar i Selångers Folketshus-
förening upa för 25 000 kronor. 1970 löstes ytterligare 500 andelar för 
5 000 kronor. Kommunen äger nu 3 000 andelar. Andelarna är inte 
upptagna till något bokfört värde i kommunens balansräkning. 
 
Föreningen Folkets Hus & Park i Sundsvall upa har etablerat ett nära 
samarbete med Selångers Folkets Husförening upa och har därför 
beslutat att bli andelsägare i den föreningen. 
 
Föreningen Folkets Hus & Park i Sundsvall upa erbjuder sig att från 
kommunen förvärva de 3 000 andelarna i Selångers Folketshus-
föreningen upa, för en köpeskilling på 5 000 kronor. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-06-23 
• Folkets Hus & Parks skrivelse 2005-06-16 
 
– – – – 
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Dnr 224/05  253 
 

§ 183 Överlåtelse av områden av Korsta 7:29 och 
8:1, Skön 

 

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta 
 
att bemyndiga stadsbyggnadsnämnden att överlåta tre områden om 

23 500 m2 av fastigheterna Korsta 7:29 och 8:1 till Korsta-
verkets Förvaltning AB för en köpeskilling om 3 067 000 
kronor och i övrigt på de villkor som anges i upprättad 
överenskommelse. 

Bakgrund 
Stadsbyggnadsnämnden har träffat överenskommelse om fastighets-
reglering med Korstaverkets Förvaltning AB om överlåtelse av tre 
områden om ca 23 500 m2 av fastigheterna Korsta 7:29 och 8:1 för en 
köpeskilling om 3 067 000 kronor. 
 
Bakgrund till försäljningen är detaljplanen för utbyggnad av Korsta-
verket. De av kommunen överlåtna områdena ska ingå i tomtmarken 
för värmeverket. 
 
Värdet av den överlåtna marken har överenskommits till 100 kr/m2.. 
Utöver ersättning för förvärvet av kvartersmark ersätter företaget 
kommunen för kostnader för förvärv av mark för området natur/skydd 
med 577 000 kronor och kostnader för fastighetsbildningar och plan-
ändring med 140 000 kronor. Marken har ett bokfört värde på 5 500 
kronor i kommunens markreserv. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-06-23 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2005-05-13 med överens-

kommelse om fastighetsreglering och karta 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2005-03-18 med översiktskarta 
 
– – – – 
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Dnr 138/04  006 

§ 184 Information om bolagsspecifika ägardirektiv 
 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att notera informationen. 

Bakgrund 
Den 28 februari 2005, § 400, fastställde kommunfullmäktige ägarpolicy 
och generella ägardirektiv för de kommunala bolagen.  
 
Kommunstyrelsekontoret arbetar nu med att ta fram särskilda ägar-
direktiv för varje bolag. Planeringen är att kommunfullmäktige till 
hösten 2005 ska behandla direktiven.  
 
Vid dagens sammanträde lämnar ekonomichefen en kort information 
om hur arbetet har fortskridit. Förra gången information i ärendet 
lämnades var på finansutskottets sammanträde den 21 juni 2005, § 157. 
 

Överläggning 
Ekonomichefen informerar om att samråd har skett med bolagscheferna 
inom kommunens helägda bolag, med revisorerna, Stadsbackens VD 
och med kommundirektören samt kommunstyrelsens ordförande. 
 
 
– – – – 
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Dnr 70/05  167 
 

§ 185 Information om säkerheten i kommunhuset 
 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att notera informationen. 

Bakgrund 
Vid finansutskottet sammanträde den 21 juni 2005 diskuterades 
säkerheten i kommunhuset. Under överläggningen framfördes att 
frågan åter borde diskuteras vid utskottets sammanträde den 23 augusti 
2005.  
 

Överläggning 
Kommundirektören lämnar information om hur arbetet med att 
förstärka säkerheten i kommunhuset kommer hanteras. 
 
Utskottet noterar informationen.  
 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2005-06-21, § 168 
 
– – – – 
 

Ordförandens sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

    
    

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens finansutskott 
 

2005-08-23 22 
 

Dnr 137/05  105 
 

§ 186 Ny IT-driftsenhet - lägesrapport 
 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att notera informationen.  

Bakgrund 
Kommunen har sedan några år tillbaka arbetat med en rad 
samordningsfrågor inom IT-verksamheten. Syftet har bland annat varit 
att få tydligare mål, mer central styrning, säkrare driftmiljö samt att 
förstärka kompetensen i organisationen. 
 
Som ett led i detta arbete beslutade finansutskottet den 8 februari 2005, 
§ 31, att uppdra åt kommunstyrelsekontoret att utreda lämplig driftform 
– entreprenad eller egen regi – för kommunens hela IT-verksamhet. 
Utredningen leds av kommunens miljödirektör tillsammans med 
representanter från kommunens IT-råd.  
 
Vid dagens sammanträde lämnar kommundirektören en kort 
information om gruppens förslag till organisationsförändringar. 
Ärendet kommer åter behandlas på finansutskottet den 6 september 
2005.  
 

Överläggning 
Kommundirektören går igenom det förslag till ny IT-driftsenhet som 
arbetats fram. Han nämnder att MBL-förhandlingar kommer att hållas 
inom de närmsta veckorna. 
 
Utskottet ställer frågor om eventuella bemanningsförändringar. 
Kommundirektören besvarar frågorna. 
 
– – – – 
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Dnr 137/05  105 
 

§ 187 Information om revisionsrättens inspektion 
om mål-1 projekt 

 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att notera informationen.  

Bakgrund 
I december 2004 hade kommunen besök av revisionsrätten från 
Luxemburg som har granskade två EU-projekt, Jobbprojektet inom 
socialtjänsten och Skola-Närsamhälle-Företag i Sundsvall inom 
BoU/KS.  
 
Revisionsrätten är en extern myndighet utanför EU som har till uppdrag 
att granska EU-kommissionen och hur kommissionens beslut 
implementeras i medlemsländerna. Objekt för denna granskning var de 
ansvariga myndigheterna d v s länsstyrelsen i Östersund och Härnösand 
och Sundsvalls kommuns projekt granskades utifrån detta.  
 
Våren 2005 kom revisionsrättens rapport efter besöket i Sundsvall. 
Rapporten påtalade vissa brister inom projektet Skola-Närsamhälle-
Företag i Sundsvall. Därefter har de kompletteringar som efterfrågats 
av revisionsrätten lämnats in.  
 

Överläggning 
Kommundirektören informerar om att revisionsrättens anmärkningar 
kan innebära att kommunen blir återbetalningsskyldig på sammanlagt 
1,7 Mkr. 
 
Utskottet noterar informationen.  
 
– – – – 
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Dnr 258/04  005 
 

§ 188 Sundsvall – en 24-timmarskommun, hand-
lingsplan för 20052007 

 

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att lägga uppföljningen av handlingsplanen 2002-2004 till hand-

lingarna; 
 

att anta föreslagen handlingsplan; 
 

att anta föreslagen organisation för genomförande av handlings-
plan; 
 

att uppdra till kommunstyrelsekontoret att lämna en årlig uppfölj-
ning av handlingsplanen; 
 

att ansöka om medlemskap i intresseföreningen Sambruk; samt 
 

att betala inträdesavgiften och årsavgiften enligt föreslagen modell 
och att kostnaden belastar kommunstyrelsens anslag för olika 
medlemsavgifter. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen antog i maj 2002 handlingsplanen Sundsvall – en 24-
timmarskommun. Handlingsplanen hade ett treårigt perspektiv, 2002 – 
2004 och uppföljningar har lämnats till kommunstyrelsen för 2002 och 
2003. Inledningen till denna handlingsplan är också en utvärdering av 
den tidigare handlingsplanens resultat. 
 
Redan 2003 konstaterades att flera av de större projekten inte genom-
förts då organisation saknades för att samordna och kraftsamla inför 
utmaningarna. Kommunstyrelsen beslutade i juni 2004 att uppdra till 
kommunstyrelsekontoret att utarbeta ett förslag till handlingsplan för 
Sundsvalls satsning på att bli en e-kommun 2005-2007. 
 
Under hösten/våren 2004/05 har kommunstyrelsekontoret tillsammans 
med framför allt förvaltningarnas kvalitetsansvariga utarbetat ett för-
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slag till handlingsplan för 2005-2007. Handlingsplanen är konkret ut-
formad med tolv tydliga projekt och genom förvaltningarnas med-
verkan också förankrad. 
 

Överläggning 
Utskottet frågar varför bolagen inte omfattas av handlingsplanen. 
Utredaren besvarar frågan. 
 
Stadsjuristen föreslår att medlemskapet i intresseföreningen Sambruk 
bör finansieras från kommunstyrelsens konto för olika medlems-
avgifter.  
 
Utskottet godtar förslaget.  
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-08-09 med en ny uppfölj-

ning- och handlingsplan 2005-2007 
 
– – – – 
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Dnr 298/05  308 
 

§ 189 Yttrande över ansökan från Accor Hotels 
Scandinavia AB om tillstånd till allmän 
kameraövervakning 

 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att tillstyrka ansökan från Accor Hotels Scandinavia AB om till-

stånd till allmän kameraövervakning både beträffande över-
vakning och inspelningsrätt. Som villkor för tillståndet bör 
anges att 
 
– kamerornas upptagningsområde endast får utgöras av entrén 
och området framför receptionen. 

Bakgrund 
Länsstyrelsen har till Sundsvalls kommun översänt ansökan från Accor 
Hotels Scandinavia AB, 556305-6562, om tillstånd till allmän kamera-
övervakning. Av länsstyrelsens skrivelse framgår att Sundsvalls 
kommun får tillfälle att yttra sig över ansökan. Det framgår därutöver 
att kommunen i första hand bör redovisa lokala synpunkter på risken 
för integritetsintrång vid kameraövervakning på platsen. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-06-21 
 
– – – – 
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Dnr 320/05  308 
 

§ 190 Yttrande över ansökan från Coop Norden 
Sverige AB om tillstånd till allmän 
kameraövervakning 

 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att tillstyrka ansökan från Coop Norden Sverige AB om tillstånd 

till allmän kameraövervakning. 

Bakgrund 
Länsstyrelsen har till Sundsvalls kommun översänt ansökan från Coop 
Norden Sverige AB, 556030-5921, om tillstånd till kameraövervakning 
vid personalentré.  
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-07-13 
 
– – – – 
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Dnr 331/05  308 
 

§ 191 Yttrande över ansökan från Alnö Församling 
om tillstånd till allmän kameraövervakning 

 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att tillstyrka Alnö Församlings ansökan om allmän kameraöver-

vakning. 

Bakgrund 
Länsstyrelsen har till Sundsvalls kommun översänt en ansökan från 
Alnö Församling, 252002-3744, om tillstånd till allmän kameraöver-
vakning. Av länsstyrelsens skrivelse framgår att kommunen i första 
hand bör redovisa lokala synpunkter på risken för integritetsintrång vid 
kameraövervakning på platsen. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-07-13 
 
– – – – 
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Dnr 153/05  030 
 

§ 192 Svar på motion (m) om granskning av scen-
husprojektet 

 

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta 
 
att avslå motionen. 

Bakgrund 
Moderaterna har i en motion till kommunfullmäktige 2005-04-27 yrkat 
att: 
 
• Låta tillsätta en parlamentarisk grupp som får i uppdrag att granska och 

återrapportera ärendets hela hantering till fullmäktige 
• Låta revisorerna granska och rapportera projektets ekonomi samt att låta göra en 

opartisk konsekvensbeskrivning där effekterna för övriga verksamheter i 
Sundsvalls kommun redovisas till fullmäktige. 

• Frysa scenhusprojektet tilldess revisorerna och den parlamentariska gruppen 
redovisat sina slutrapporter. 

 
Fastighetsdirektören har fått i uppdrag att samordna och sammanställa 
remissyttrande från Kultur & Fritid, stadsbyggnadskontoret, 
stadsjuristen och fastighetskontoret. 
 
Mot bakgrund av att finansutskottet vid ett extra sammanträde den 1 
juli 2005, § 173 (dnr 565/02  045) beslutat föreslå kommunfullmäktige 
att avbryta scenhusprojektet och att fastighetsnämnden har fått i 
uppdrag att redovisa de totala utredningskostnaderna för projekt Nya 
scenhuset för kommunfullmäktige föreslår beredningsinstanserna att 
motionen avslås i sin helhet. 
 

Överläggning 
Magnus Sjödin (m) yrkar bifall till motionens första att-sats.  
 
Ordföranden yrkar avslag till Magnus Sjödins yrkande. 
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Lars Persson (fp) framför att folkpartiet återkommer i kommun-
fullmäktige med sina synpunkter. 
 
Efter avslutad överläggning ställer ordförande proposition på Magnus 
Sjödins yrkande kontra sitt eget och finner att utskottet avslår Magnus 
Sjödins yrkande. 
 

Reservation 
Magnus Sjödin (m) reserverar sig mot beslutet. 
 

Beslutsunderlag 
• Fastighetskontorets skrivelse 2005-08-05 
• Motion från moderaterna 2005-04-27 
 
– – – – 
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Dnr 178/05  021 
 

§ 193 Överenskommelse mellan Sveriges kommu-
ner och landsting och de fackliga 
organisationerna - AkademikerAlliansen 

 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att 
 
 
 
att 

i anledning av träffad överenskommelser med de fackliga 
huvudorganisationerna anta bestämmelserna i 
Huvudöverenskommelse (HÖK) 05 samt, 
 
efter framställan från respektive riksorganisation teckna lokalt 
kollektivavtal i enlighet med de centrala 
förhandlingsprotokollen.  

Bakgrund 
När parterna (Sveriges kommuner och landsting och Svenska 
kommunalarbetareförbundet) svarade ja på medlarnas hemställan den 
14 april innebar detta att Huvudöverenskommelse har träffats med 
samtliga huvudorganisationer.  
 
Överenskommelserna gäller för tiden 2005-04-01—2007-06-30 utom 
för Vårdförbundet och Akademikeralliansen där överenskommelserna 
gäller tillsvidare. 
 
Överenskommelserna innehåller sedvanliga bilagor till protokollen 
innefattande löneavtal, allmänna bestämmelser, centrala och lokala 
protokollsanteckningar samt de centrala parternas syn på 
förutsättningar för en väl fungerande individuell lönesättning. 
 
Avtalen innehåller ett garanterat utfall på 2 % för 2005 och 2006 för 
tjänstemannaorganisationerna (för SKTF/Ledarna/SSR ytterligare 0,5 
% för löner under 18 500), för Vårdförbundet och Akademikeralliansen 
finns dock inget garanterat utrymme för 2006. 
För Kommunalarbetareförbundet är utrymmet lägst 510 kr/arbetstagare 
för 2005 och 500 kr/arbetstagare för 2006. 
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I Kommunals avtal finns en individuell garanti på 175 kr för 2005 resp 
2006, de övriga avtalen saknar individgaranti. 
 
Det är värt att notera att överenskommelserna är gemensamma för 
landsting/regioner, kommuner och företag tillhörande Pacta. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-06-07 
• Sveriges kommuner och landstings cirkulär 2005:22 om ”Huvud-

överenskommelse med AkademikerAlliansen” 
• Förhandlingsprotokoll HÖK 05, 2005-04-05 med bilaga 1-5 
 
– – – – 
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Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens finansutskott 
 

2005-08-23 33 
 

 
 
Dnr 217/05  021 
 

§ 194 Överenskommelse mellan Sveriges kommu-
ner och landsting och de fackliga 
organisationerna – 
kommunalarbetareförbundet 

 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att 
 
 
 
att 

i anledning av träffad överenskommelser med de fackliga 
huvudorganisationerna anta bestämmelserna i 
Huvudöverenskommelse (HÖK) 05 samt, 
 
efter framställan från respektive riksorganisation teckna lokalt 
kollektivavtal i enlighet med de centrala 
förhandlingsprotokollen.  

Bakgrund 
När parterna (Sveriges kommuner och landsting och Svenska 
kommunalarbetareförbundet) svarade ja på medlarnas hemställan den 
14 april innebar detta att Huvudöverenskommelse har träffats med 
samtliga huvudorganisationer.  
 
Överenskommelserna gäller för tiden 2005-04-01—2007-06-30 utom 
för Vårdförbundet och Akademikeralliansen där överenskommelserna 
gäller tillsvidare. 
 
Överenskommelserna innehåller sedvanliga bilagor till protokollen 
innefattande löneavtal, allmänna bestämmelser, centrala och lokala 
protokollsanteckningar samt de centrala parternas syn på 
förutsättningar för en väl fungerande individuell lönesättning. 
 
Avtalen innehåller ett garanterat utfall på 2 % för 2005 och 2006 för 
tjänstemannaorganisationerna (för SKTF/Ledarna/SSR ytterligare 0,5 
% för löner under 18 500), för Vårdförbundet och Akademikeralliansen 
finns dock inget garanterat utrymme för 2006. 
För Kommunalarbetareförbundet är utrymmet lägst 510 kr/arbetstagare 
för 2005 och 500 kr/arbetstagare för 2006. 

Ordförandens sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

    
    

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens finansutskott 
 

2005-08-23 34 
 

 
I Kommunals avtal finns en individuell garanti på 175 kr för 2005 resp 
2006, de övriga avtalen saknar individgaranti. 
 
Det är värt att notera att överenskommelserna är gemensamma för 
landsting/regioner, kommuner och företag tillhörande Pacta. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-06-07 
• Sveriges kommuner och landstings cirkulär 2005:35 om ”Huvud-

överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor – HÖK 
05 med Svenska Kommunalarbetareförbundet” 

• Förhandlingsprotokoll HÖK 05, 2005-04-14 med bilaga 1 och 3-7a 
samt E, E:1-2, G, G:1-4 och H (till AB 05) 

 
– – – – 
 

Ordförandens sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

    
    

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens finansutskott 
 

2005-08-23 35 
 

 
 
Dnr 604/04  021 
 

§ 195 Överenskommelse mellan Sveriges kommu-
ner och landsting och de fackliga 
organisationerna - Vårdförbundet 

 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att 
 
 
 
att 

i anledning av träffad överenskommelser med de fackliga 
huvudorganisationerna anta bestämmelserna i 
Huvudöverenskommelse (HÖK) 05 samt, 
 
efter framställan från respektive riksorganisation teckna lokalt 
kollektivavtal i enlighet med de centrala 
förhandlingsprotokollen.  

Bakgrund 
När parterna (Sveriges kommuner och landsting och Svenska 
kommunalarbetareförbundet) svarade ja på medlarnas hemställan den 
14 april innebar detta att Huvudöverenskommelse har träffats med 
samtliga huvudorganisationer.  
 
Överenskommelserna gäller för tiden 2005-04-01—2007-06-30 utom 
för Vårdförbundet och Akademikeralliansen där överenskommelserna 
gäller tillsvidare. 
 
Överenskommelserna innehåller sedvanliga bilagor till protokollen 
innefattande löneavtal, allmänna bestämmelser, centrala och lokala 
protokollsanteckningar samt de centrala parternas syn på 
förutsättningar för en väl fungerande individuell lönesättning. 
 
Avtalen innehåller ett garanterat utfall på 2 % för 2005 och 2006 för 
tjänstemannaorganisationerna (för SKTF/Ledarna/SSR ytterligare 0,5 
% för löner under 18 500), för Vårdförbundet och Akademikeralliansen 
finns dock inget garanterat utrymme för 2006. 
För Kommunalarbetareförbundet är utrymmet lägst 510 kr/arbetstagare 
för 2005 och 500 kr/arbetstagare för 2006. 
 

Ordförandens sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

    
    

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens finansutskott 
 

2005-08-23 36 
 

I Kommunals avtal finns en individuell garanti på 175 kr för 2005 resp 
2006, de övriga avtalen saknar individgaranti. 
 
Det är värt att notera att överenskommelserna är gemensamma för 
landsting/regioner, kommuner och företag tillhörande Pacta. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-06-07 
 
– – – – 
 

Ordförandens sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

    
    

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens finansutskott 
 

2005-08-23 37 
 

 
 
Dnr 160/05  021 
 

§ 196 Överenskommelse mellan Sveriges kommu-
ner och landsting och de fackliga 
organisationerna – Lärarförbundets och 
Lärarnas Riksförbunds samverkansråd 

 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att 
 
 
 
att 

i anledning av träffad överenskommelser med de fackliga 
huvudorganisationerna anta bestämmelserna i 
Huvudöverenskommelse (HÖK) 05 samt, 
 
efter framställan från respektive riksorganisation teckna lokalt 
kollektivavtal i enlighet med de centrala 
förhandlingsprotokollen.  

Bakgrund 
När parterna (Sveriges kommuner och landsting och Svenska 
kommunalarbetareförbundet) svarade ja på medlarnas hemställan den 
14 april innebar detta att Huvudöverenskommelse har träffats med 
samtliga huvudorganisationer.  
 
Överenskommelserna gäller för tiden 2005-04-01—2007-06-30 utom 
för Vårdförbundet och Akademikeralliansen där överenskommelserna 
gäller tillsvidare. 
 
Överenskommelserna innehåller sedvanliga bilagor till protokollen 
innefattande löneavtal, allmänna bestämmelser, centrala och lokala 
protokollsanteckningar samt de centrala parternas syn på 
förutsättningar för en väl fungerande individuell lönesättning. 
 
Avtalen innehåller ett garanterat utfall på 2 % för 2005 och 2006 för 
tjänstemannaorganisationerna (för SKTF/Ledarna/SSR ytterligare 0,5 
% för löner under 18 500), för Vårdförbundet och Akademikeralliansen 
finns dock inget garanterat utrymme för 2006. 
För Kommunalarbetareförbundet är utrymmet lägst 510 kr/arbetstagare 
för 2005 och 500 kr/arbetstagare för 2006. 

Ordförandens sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

    
    

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens finansutskott 
 

2005-08-23 38 
 

 
I Kommunals avtal finns en individuell garanti på 175 kr för 2005 resp 
2006, de övriga avtalen saknar individgaranti. 
 
Det är värt att notera att överenskommelserna är gemensamma för 
landsting/regioner, kommuner och företag tillhörande Pacta. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-06-07 
 
– – – – 
 

Ordförandens sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

    
    

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens finansutskott 
 

2005-08-23 39 
 

 
 
Dnr 177/05  021 
 

§ 197 Överenskommelse mellan Sveriges kommu-
ner och landsting och de fackliga 
organisationerna – OFRs förbundsområde 
Allmän kommunal verksamhet (SKTF, SSR 
och Ledarna) 

 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att 
 
 
 
att 

i anledning av träffad överenskommelser med de fackliga 
huvudorganisationerna anta bestämmelserna i 
Huvudöverenskommelse (HÖK) 05 samt, 
 
efter framställan från respektive riksorganisation teckna lokalt 
kollektivavtal i enlighet med de centrala 
förhandlingsprotokollen.  

Bakgrund 
När parterna (Sveriges kommuner och landsting och Svenska 
kommunalarbetareförbundet) svarade ja på medlarnas hemställan den 
14 april innebar detta att Huvudöverenskommelse har träffats med 
samtliga huvudorganisationer.  
 
Överenskommelserna gäller för tiden 2005-04-01—2007-06-30 utom 
för Vårdförbundet och Akademikeralliansen där överenskommelserna 
gäller tillsvidare. 
 
Överenskommelserna innehåller sedvanliga bilagor till protokollen 
innefattande löneavtal, allmänna bestämmelser, centrala och lokala 
protokollsanteckningar samt de centrala parternas syn på 
förutsättningar för en väl fungerande individuell lönesättning. 
 
Avtalen innehåller ett garanterat utfall på 2 % för 2005 och 2006 för 
tjänstemannaorganisationerna (för SKTF/Ledarna/SSR ytterligare 0,5 
% för löner under 18 500), för Vårdförbundet och Akademikeralliansen 
finns dock inget garanterat utrymme för 2006. 

Ordförandens sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

    
    

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens finansutskott 
 

2005-08-23 40 
 

För Kommunalarbetareförbundet är utrymmet lägst 510 kr/arbetstagare 
för 2005 och 500 kr/arbetstagare för 2006. 
 
I Kommunals avtal finns en individuell garanti på 175 kr för 2005 resp 
2006, de övriga avtalen saknar individgaranti. 
 
Det är värt att notera att överenskommelserna är gemensamma för 
landsting/regioner, kommuner och företag tillhörande Pacta. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-06-07 
 
– – – – 
 

Ordförandens sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

    
    

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens finansutskott 
 

2005-08-23 41 
 

 
 
Dnr 179/05  021 
 

§ 198 Överenskommelse mellan Sveriges kommu-
ner och landsting och de fackliga 
organisationerna – OFRs förbundsområde 
Läkare, Sveriges läkarförbund 

 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att 
 
 
 
att 

i anledning av träffad överenskommelser med de fackliga 
huvudorganisationerna anta bestämmelserna i 
Huvudöverenskommelse (HÖK) 05 samt, 
 
efter framställan från respektive riksorganisation teckna lokalt 
kollektivavtal i enlighet med de centrala 
förhandlingsprotokollen.  

Bakgrund 
När parterna (Sveriges kommuner och landsting och Svenska 
kommunalarbetareförbundet) svarade ja på medlarnas hemställan den 
14 april innebar detta att Huvudöverenskommelse har träffats med 
samtliga huvudorganisationer.  
 
Överenskommelserna gäller för tiden 2005-04-01—2007-06-30 utom 
för Vårdförbundet och Akademikeralliansen där överenskommelserna 
gäller tillsvidare. 
 
Överenskommelserna innehåller sedvanliga bilagor till protokollen 
innefattande löneavtal, allmänna bestämmelser, centrala och lokala 
protokollsanteckningar samt de centrala parternas syn på 
förutsättningar för en väl fungerande individuell lönesättning. 
 
Avtalen innehåller ett garanterat utfall på 2 % för 2005 och 2006 för 
tjänstemannaorganisationerna (för SKTF/Ledarna/SSR ytterligare 0,5 
% för löner under 18 500), för Vårdförbundet och Akademikeralliansen 
finns dock inget garanterat utrymme för 2006. 
För Kommunalarbetareförbundet är utrymmet lägst 510 kr/arbetstagare 
för 2005 och 500 kr/arbetstagare för 2006. 

Ordförandens sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

    
    

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens finansutskott 
 

2005-08-23 42 
 

 
I Kommunals avtal finns en individuell garanti på 175 kr för 2005 resp 
2006, de övriga avtalen saknar individgaranti. 
 
Det är värt att notera att överenskommelserna är gemensamma för 
landsting/regioner, kommuner och företag tillhörande Pacta. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-06-07 
 
– – – – 
 

Ordförandens sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

    
    

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens finansutskott 
 

2005-08-23 43 
 

 
 
Dnr 218/05  021 
 

§ 199 Överenskommelse mellan Sveriges kommu-
ner och landsting och de fackliga 
organisationerna – personliga assisten och 
anhörigvårdare (PAN 05) 

 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att 
 
 
 
att 

i anledning av träffad överenskommelser med de fackliga 
huvudorganisationerna anta bestämmelserna i 
Huvudöverenskommelse (HÖK) 05 samt, 
 
efter framställan från respektive riksorganisation teckna lokalt 
kollektivavtal i enlighet med de centrala 
förhandlingsprotokollen.  

Bakgrund 
När parterna (Sveriges kommuner och landsting och Svenska 
kommunalarbetareförbundet) svarade ja på medlarnas hemställan den 
14 april innebar detta att Huvudöverenskommelse har träffats med 
samtliga huvudorganisationer.  
 
Överenskommelserna gäller för tiden 2005-04-01—2007-06-30 utom 
för Vårdförbundet och Akademikeralliansen där överenskommelserna 
gäller tillsvidare. 
 
Överenskommelserna innehåller sedvanliga bilagor till protokollen 
innefattande löneavtal, allmänna bestämmelser, centrala och lokala 
protokollsanteckningar samt de centrala parternas syn på 
förutsättningar för en väl fungerande individuell lönesättning. 
 
Avtalen innehåller ett garanterat utfall på 2 % för 2005 och 2006 för 
tjänstemannaorganisationerna (för SKTF/Ledarna/SSR ytterligare 0,5 
% för löner under 18 500), för Vårdförbundet och Akademikeralliansen 
finns dock inget garanterat utrymme för 2006. 
För Kommunalarbetareförbundet är utrymmet lägst 510 kr/arbetstagare 
för 2005 och 500 kr/arbetstagare för 2006. 

Ordförandens sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

    
    

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens finansutskott 
 

2005-08-23 44 
 

 
I Kommunals avtal finns en individuell garanti på 175 kr för 2005 resp 
2006, de övriga avtalen saknar individgaranti. 
 
Det är värt att notera att överenskommelserna är gemensamma för 
landsting/regioner, kommuner och företag tillhörande Pacta. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-06-07 
 
– – – – 
 

Ordförandens sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

    
    

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens finansutskott 
 

2005-08-23 45 
 

 
 
Dnr 127/05  021 
 

§ 200 Överenskommelse mellan Sveriges kommu-
ner och landsting och de fackliga 
organisationerna – försäkringsvillkoren för 
AGS-KL 

 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att 
 
 
 
att 

i anledning av träffad överenskommelser med de fackliga 
huvudorganisationerna anta bestämmelserna i 
Huvudöverenskommelse (HÖK) 05 samt, 
 
efter framställan från respektive riksorganisation teckna lokalt 
kollektivavtal i enlighet med de centrala 
förhandlingsprotokollen.  

Bakgrund 
När parterna (Sveriges kommuner och landsting och Svenska 
kommunalarbetareförbundet) svarade ja på medlarnas hemställan den 
14 april innebar detta att Huvudöverenskommelse har träffats med 
samtliga huvudorganisationer.  
 
Överenskommelserna gäller för tiden 2005-04-01—2007-06-30 utom 
för Vårdförbundet och Akademikeralliansen där överenskommelserna 
gäller tillsvidare. 
 
Överenskommelserna innehåller sedvanliga bilagor till protokollen 
innefattande löneavtal, allmänna bestämmelser, centrala och lokala 
protokollsanteckningar samt de centrala parternas syn på 
förutsättningar för en väl fungerande individuell lönesättning. 
 
Avtalen innehåller ett garanterat utfall på 2 % för 2005 och 2006 för 
tjänstemannaorganisationerna (för SKTF/Ledarna/SSR ytterligare 0,5 
% för löner under 18 500), för Vårdförbundet och Akademikeralliansen 
finns dock inget garanterat utrymme för 2006. 
För Kommunalarbetareförbundet är utrymmet lägst 510 kr/arbetstagare 
för 2005 och 500 kr/arbetstagare för 2006. 

Ordförandens sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

    
    

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens finansutskott 
 

2005-08-23 46 
 

 
I Kommunals avtal finns en individuell garanti på 175 kr för 2005 resp 
2006, de övriga avtalen saknar individgaranti. 
 
Det är värt att notera att överenskommelserna är gemensamma för 
landsting/regioner, kommuner och företag tillhörande Pacta. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-06-07 
 
– – – – 
 

Ordförandens sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

    
    

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens finansutskott 
 

2005-08-23 47 
 

 
 

§ 201 För kännedom 
 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att utskottets ledamöter bör delta på seminarierna ”Kampen om 

naturens makter” (Sundsvalls kommun m fl) samt ”reflektioner 
angående regionaliseringen och bildandet av 
Samverkansorgan” (Kommunförbundet Västernorrland), övrig 
information läggs till handlingarna 

 
 
 
 
Vid dagens sammanträde överlämnas följande information: 
 
SUNDSVALLS KOMMUNS SÄKERHETSENHET, SOS ALARM 
OCH LÄNSSTYRELSEN VÄSTERNORRLAND 
• Inbjudan till seminarium ”Kampen om naturens makter” den 28 
oktober 2005, Sundsvalls Konferenscenter (Filmstaden), Esplanaden 29 
i Sundsvall 
 
SACC-USA 
• Svenskamerikanska Handelskammaren (SACC-USA) inbjuder till 
E-days på Folkets Hus i Umeå den 29-31 augusti 2005, då Miljölänet 
Västernorrland kommer att marknadsföra länet tillsammans med några 
andra företag (detta görs den 30 augusti kl 16.00 i anslutning med den 
monter som Miljölänet Västernorrland har) 
 
SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTINGS CIRKULÄR 
• 2005:53 Samverkan mellan kommuner i vatten- och avloppsfrågor 
• 2005:54 Arbetsmarknadspolitiska insatsen - Yrkesbedömning 
• 2005:55 Särskild lärarutbildning (SÄL) – lärare för undervisning i 
yrkesämnen – under åren 2005-2008 
• 2005:57 Kommunal Personal 2004 
• 2005:59 Kommunalekonomisk utjämning – ny skrift 
• 2005:62 Ändringar i arbetstidslagen, vilka kommer att gälla för 
kommuner och landsting fr.o.m. den 1 januari 2007 

Ordförandens sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

    
    

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens finansutskott 
 

2005-08-23 48 
 

• 2005:63 Ett förtydligat kommunalt uppföljningsansvar för ung-
domar under 20 år 
• 2005:64 Fastställande av föräldraskap och faderskap – information 
om ändringar i föräldrabalken m.m. 
• 2005:65 Lönejämförelser och löneutveckling i kommuner och 
landsting 
• 2005:66 Arbetsdomstolens dom 2005 nr 33 Arbetstagarbegreppet – 
en skorstensfejarmästare som utfört sotningsverksamhet åt kommunen 
ansågs inte vara arbetstagare 
• 2005:67 Planering för gymnasieskolan inför 2007 
• 2005:68 Ändringar i LVM och LVU m.m. 
• 2005:69 Avtal som inte omfattas av Huvudöverenskommelse – 
AFH, LTT och LTJ på landstingssektorn 
• 2005:70 Arbetsdomstolens dom 2004 nr 102 om det funnits 
vägande skäl för stadigvarande förflyttning av en tandläkare 
• 2005:71 Reviderad preliminär kostnadsutjämning 2006 
• 2005:72 Nytt avtal om skolkopiering – med utökade rättigheter – 
läsåren 2005-2006 och 2006-2007 
• 2005:73 Vad kostar verksamheten i din kommun? Bokslut 2004 
 
SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING 
• Avtal om bibehållet kostnadsansvar för LSS-insatser för person 
bosatt i annan kommun – översyn av lagstiftningen behövs 
• Hushållning i lagens namn – att sköta ekonomin med mål, upp-
följning och åtgärdsplaner 
• Fler jobb i näringslivet ger välfärd 
• Arbetsgivarrollen i politik och verksamhet den 5-6 oktober i Folkets 
Hus, Stockholm 
• Inbjudan till medlemsdialog 2005 den 15/9 (Sundsvall), 16/9 (Göte-
borg), 27/9 (Luleå), 13/10 (Stockholm) och 25/10 (Kristianstad) 
• Kvarboende+tillgänglighet=god ekonomi?, den 30 september 2005 
i Stockholm 
• Grundkurs i Elektronisk handel den 27-28 september 2005 i Stock-
holm 
 
KOMMUNFÖRBUNDET VÄSTERNORRLAND 
• Inbjudan till seminarium om erfarenheter och reflektioner angående 
regionaliseringen och bildandet av Samverkansorgan den 28 september 
2005 i Örnsköldsvik 
 
KOMMUNFÖRBUNDET GÄVLEBORG 
• Miljöbedömningar av planer och program, den 28 september, Gävle 

Ordförandens sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

    
    

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens finansutskott 
 

2005-08-23 49 
 

Ordförandens sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

    
    

 

• Äldrevård kan få mycket mer hjälp till lägre kostnad, den 6 oktober, 
Stockholm 
 
LÄNSSTYRELSEN 
• Länsstyrelsens beslut den 7 juli 2005 om ”Tillstånd till allmän 
kameraövervakning hos Sundsvalls Hamn, Tunadalshamnen” (dnr 
103/05 308) 
• Länsstyrelsens beslut den 7 juli 2005 om ”Tillstånd till allmän 
kameraövervakning hos Sundsvalls Hamn, Oljehamnen” (dnr 104/05 
308) 
• Länsstyrelsens beslut den 7 juli 2005 om ”Tillstånd till allmän 
kameraövervakning hos Clas Ohlsson” (dnr 553/04 308) 
• Länsstyrelsens beslut den 13 juli 2005 om ”Tillstånd till allmän 
kameraövervakning hos First Hotel Strand” (dnr 600/04 308) 
 
REGERINGSKANSLIET 
• Utvärdering av kasinoverksamheten i Sverige (dnr 280/05 141) 
• Betänkandet Vårdnad, boende, umgänge – Barnets bästa, föräldrars 
ansvar, SOU 2005:43         (dnr 283/05 100) 
 
KRISBEREDSKAPSMYNDIGHETEN 
• Samhällets krisberedskap 2004 – Förmåga och genomförd verk-
samhet 
• Påminnelse Mötesplats krisberedskap 2005, den 15-16 november 
 
SJÖFARTSVERKET 
• Underrättelse den 4 juli 2005 om att Sundsvalls Hamn inskrivits 
som ägare till bogsermotorskeppet SDRO/BULL (dnr 455/04  550) 
 
24-TIMMARSDELEGATIONEN 
o Inbjudan till ”En effektivare service med e-tjänster” den: 
o 6 september 2005 i Kristianstad 
o 7 september 2005 i Gävle 
o 9 september 2005 i Umeå 
o 13 september 2005 i Linköping 
o 14 september 2005 i Karlstad och 
o 16 september 2005 i Västerås 
 
KAMMARKOLLEGIET 
• Kammarkollegiets beslut den 1 augusti 2005 om permutation – 
Stiftelsen Hilda Berggrens donation (dnr 140/05  046) 
 
– – – – 
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