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Beslutande Martin Johansson, (s)                   tjänstgörande ordförande 
 K Lennart Andersson (s)              tjänstgörande ersättare 
 Claes Stockhaus (v) 
 Ingrid Möller (mp) 
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Justering 
 
Att jämte ordföranden Martin Johansson justera dagens protokoll utses 
Claes Stockhaus med Ingrid Möller som ersättare. 
 
– – – –  
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Dnr 468/06  048 
 

§ 10 Vidgning av ägarkretsen i Svenska Kommun 
Försäkrings AB - överlåtelse av aktier till 
Jönköpings kommun 

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta 
 
att godkänna bilaga till aktieägaravtal med Jönköpings kommun 

(bilaga 2 till denna skrivelse) och uppdra åt kommunstyrelsen att 
underteckna avtalet för kommunens räkning; 
 

att överlåta 762 aktier i Svenska Kommun Försäkrings AB till en 
köpeskilling av 1 295 400 kr; 
 

att förklara sig inte ha något att erinra mot att Jönköpings kommun 
upptas som ny delägare i Svenska Kommun Försäkrings AB; 
 

att uppkommen realisationsvinst vid försäljning av aktierna bokförs 
på kommunens finansförvaltning; samt 
 

att beslutet gäller under förutsättning dels av att beslut om förvärv 
enligt ovan fattas av Jönköpings kommun, dels av att mot-
svarande beslut om försäljning av aktier och antagande av del-
ägare fattas av Gävle kommun samt dels av att en säkerhets-
revision för Jönköpings kommun redovisas för SKFAB:s 
styrelse vid tidpunkt som styrelsen finner lämplig. 

Bakgrund 
Svenska Kommun Försäkrings AB (SKFAB) ägs 2006 av åtta kommu-
ner. Dessa är Sundsvall, Gävle, Kiruna, Piteå, Uppsala, Trollhättan, 
Helsingborgs och Trondheims kommuner. Från och med den 1 januari 
2007 kommer även Örnsköldsviks kommun att vara delägare i bolaget.  
 
I Jönköpings kommun pågår för närvarande en upphandling av för-
säkringstjänster i vilken SKFAB har givit in anbud. För det fall 
SKFAB:s anbud går vinnande ur upphandlingen fordras att beslut fattas 
dels av styrelsen i SKFAB att godkänna Jönköpings kommun som del-

Ordförandens sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

    
    

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens finansutskott 
 

2006-11-28 4 
 

ägare i SKFAB samt att beslut fattas av Gävle och Sundsvalls kommu-
ner om att överlåta aktier i bolaget till Jönköpings kommun. 
 
Styrelsen i SKFAB har den 26 oktober 2006 beslutat att godkänna Jön-
köpings kommun som delägare i SKFAB samt att rekommendera 
kommunstyrelserna i Gävle och Sundsvall att sälja aktier till Jön-
köpings kommun under förutsättning att SKFAB:s försäkringser-
bjudande antas och att kommunfullmäktige i Jönköping beslutar om 
delägarskap i SKFAB samt att en säkerhetsrevision för kommunen 
presenteras till SKFAB:s styrelsemöte den 6 december 2006. 

Överläggning 
Magnus Sjödin (m) frågar om andelen aktier hänger ihop med 
befolkningsstorlek, och om priset per aktie är detsamma som tidigare. 
K Lennart Andersson (s) frågar om gränsen för antalet medlemmar. 
 
Frågorna besvaras av stadsjuristen. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-11-07 med bilaga 1 

”Vidgning av ägarkretsen i Svenska Kommun Försäkrings AB 
(SKAFAB) – överlåtelse av aktier till Jönköpings kommun” och 
bilaga 2 ”bilaga till Aktieägaravtal mellan aktieägare i Svenska 
Kommun Försäkrings AB” 

 
– – – – 
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Dnr 507/06  406 
 

§ 11 Förslag till taxa för offentlig livsmedels-
kontroll 

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
att, under förutsättning att regeringen fattar beslut om en avgifts-
förordning för livsmedelskontroll, besluta 
 
att fastställa miljönämndens förslag till taxa för kommunens offent-

liga livsmedelskontroll; 
 

att taxan skall gälla från och med den 1 januari 2007; samt 
 

att bemyndiga miljönämnden göra de justeringar i taxan som kan 
bli erforderliga med anledning av regeringens avgiftsförordning. 

Bakgrund 
Den 1 januari 2006 trädde ett antal EG-förordningar på livsmedels-
området i kraft. En ny svensk livsmedelslag, som ska komplettera EG-
förordningarna har trätt ikraft vid halvårsskiftet 2006. Av lagen följer 
att regeringen får meddela föreskrifter om skyldighet att betala avgift 
för bl.a. den offentliga kontrollen enligt livsmedelslagen och de före-
skrifter som har meddelats med stöd av lagen. Bemyndigandet inne-
fattar rätt att meddela föreskrifter om skyldighet för kommunerna att ta 
ut sådan avgift. 
 
I livsmedelslagen finns således bemyndiganden för regeringen att med-
dela föreskrifter om kommunala avgifter för livsmedelskontrollen. 
Regeringen har aviserat att den under hösten 2006 skall besluta om en 
förordning i vilken kommunerna bemyndigas och åläggs en skyldighet 
att ta ut avgifter för livsmedelskontrollen enligt en taxa som kommunen 
ska fastställa. 
 
Föreliggande förslag bygger på att kommunerna kommer att åläggas en 
skyldighet att ta ut avgifter för den kommunala livsmedelskontrollen. 
De avgifter som kontrollmyndigheterna ska ta ut är dels årlig kontroll-
avgift för livsmedelskontrollen dels avgifter för extraordinär kontroll 
och dels avgifter för godkännande och registrering av livsmedelsan-
läggningar. 
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Överläggning 
Magnus Sjödin (m) frågar hur taxan påverkar småföretagarna och om 
avgifterna kan tas ut på ett annat sätt. 
 
Lars Persson (fp) frågar om taxan ligger på självkostnadsnivån. 
 
Frågorna besvaras av biträdande miljöchefen. Av det senare svaret 
framgår att taxan motsvarar kostnaderna för kontrollnivån. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-11-16 
• Miljökontorets skrivelse 2006-11-15 med förslag till taxa för 

offentlig livsmedelskontroll 
 
– – – – 
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Dnr 467/06  406 
 

§ 12 Förslag till revidering av taxa inom miljö-
balkens område för Sundsvalls kommun 

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta 
 
att fastställa miljönämndens förslag till revidering av taxa inom 

miljöbalkens område. 

Bakgrund 
I enlighet med 27 kap 1 § miljöbalken får kommunfullmäktige meddela 
föreskrifter om avgifter för kommunal myndighets verksamhet, i fråga 
om prövning och tillsyn enligt miljöbalken eller enligt föreskrifter som 
har meddelats med stöd av balken.  
 
Nuvarande taxa för verksamhet inom miljöbalkens område antogs av 
kommunfullmäktige 2002-12-16, § 28. Taxan har reviderats efter beslut 
av kommunfullmäktige 2005-12-19, § 559. 
 
Nu framlagt ändringsförslag motiveras med att nya prövningsområden 
identifierats samt att nuvarande taxa i viss del är alltför komplicerad. 
 
Förslaget innebär en justering av nu gällande avgiftstaxa inom miljö-
balkens område. Förslaget innebär att 
• ny avgiftspunkt införs vid omprövning av tillstånd för enskild av-

loppsanläggning, i det fall gällande tillstånd förfallit  
• ny avgiftspunkt införes för prövning av ansökan om förlängt slam-

tömningsintervall, i enlighet med § 18 i lokala föreskrifter om av-
fallshantering i Sundsvall 

• revidering sker av nuvarande lydelse av avgiftspunkt vid prövning 
av ansökan om omhändertagande av eget latrin, avloppsslam och 
urin. Revideringen sker i förenklande syfte. 
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Överläggning 
Magnus Sjödin (m) frågar om timavgiften. Biträdande miljöchefen 
svarar att avgiften är 795 kronor i timmen. Hon tillägger att en halv 
avgift är en halv timavgift.  

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-11-13 
• Miljönämndens protokoll 2006-10-11, § 129 
• Miljökontorets skrivelse 2006-10-02 med utdrag ur taxebilaga 1 

(förslag – oktober 2006) 
 
– – – – 
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Dnr 508/06  024 
 

§ 13 Politiska sekreterare fr.o.m. år 2007, förslag 
till regler samt finansiering 

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att fastställa följande regler att gälla fr.o.m. år 2007 för tjänster som 

politiska sekreterare: 
 
1. Parti som är representerat i kommunfullmäktige med minst 

2 mandat får disponera motsvarande 5 % av en heltid per 
mandat för anställande av politisk sekreterare innebärande 
att totalt uppgår tjänstgöringsgraden för politiska sekreterare 
till 405 % eller motsvarande 4,05 tjänster, 

2. Parti får inom sitt utrymme överlåta tid till annat parti, 
3. Parti får inom ramen för gällande mandatperiod och inom 

sitt utrymme välja att använda utrymmet för anställning av 
politisk sekreterare med högre tjänstgöringsgrad men för 
kortare tid, 

4. Lön till politisk sekreterare utgör för heltidstjänstgöring till 
60 % av arvodesbestämmelsernas grundbelopp. Lönen re-
duceras med hänsyn taget till sysselsättningsgrad. 

 
att finansieringen av den ökade kostnaden på 1 175 tkr för 2007 

finansieras i Kompletteringsbudgeten 2007, Nya ärenden, 
 

att fr.o.m. 2008 inarbetas den ökade kostnaden i planeringspro-
cessen för Mål och resursplan för 2008—2010. 

Bakgrund 
Under 2001 fattade fullmäktige beslut om att inrätta tjänster som poli-
tiska sekreterare i kommunen och att tjänstgöringsgraderna för de poli-
tiska sekreterarna utgår från antalet fullmäktigemandat för respektive 
parti. 
 
Under mandatperioden 2003-2006 har motsvarande 235 % av en hel-
tidstjänstgöring fördelats mellan partierna enligt beslut i kommun-
styrelsen 2002-12-02. 
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Även om de politiska sekreterarna inte är förtroendevalda utan visstids-
anställda, är det lämpligt att regelverket kring anställningen anpassas 
till gällande regelverk för kommunens förtroendevalda. Samtidigt bör 
reglerna utformas så att de är hållbara över tiden. 

Överläggning 
Lars Persson (fp) yrkar att heltidstjänstgöringen för en politisk 
sekreterare ska vara 55 %. Högre lönenivå bör vid behov kunna betalas 
genom partistödet. 
 
Magnus Sjödin (m) och Reinhold Hellgren (c) instämmer i Lars 
Perssons yrkande.  
 
K Lennart Andersson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsekontorets 
förslag.  
 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsekontorets förslag 
kontra Lars Perssons m fl. yrkande och finner att utskottet beslutar i 
enlighet med kommunstyrelsekontorets förslag.  

Reservation 
Lars Persson (fp), Magnus Sjödin (m) och Reinhold Hellgren (c) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-11-15 
 
– – – – 
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Dnr 509/06  026 
 

§ 14 Jämställdhetsplan för 2007 för kommun-
styrelsekontoret 

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att anta jämställdhetsplan år 2007 för kommunstyrelsekontoret. 

Bakgrund 
Enligt 13 § jämställdhetslagen (1991:443) skall arbetsgivaren varje år 
upprätta en plan för sitt jämställdhetsarbete. Förvaltningens sam-
verkansgrupp har tagit fram ett förslag på jämställdhetsplan för 
kommunstyrelsekontoret som ska gälla för år 2007. 
 
Förvaltningens ledningsgrupp har beslutat att jämställdhetsfrågorna ska 
drivas av samverkansgrupp. En av gruppens uppgifter är att uppdatera 
jämställdhetsplanen varje år innan den befintliga planen har löpt ut. 
 
Kommunstyrelsekontorets personal- och samordningssekreterare 
kommer också fortsättningsvis att ansvara för jämställdhetsfrågorna på 
kommunstyrelsekontoret. 

Överläggning 
Magnus Sjödin (m) frågar hur de könsneutrala kriterierna är utformade. 
Ingrid Möller (mp) frågar om det är lagligt möjligt att integrera 
mångfaldsplanen och jämställdhetsplanen.  
 
Frågorna besvaras av stadsjuristen.  
 
Det noteras till protokollet att särskilda medel för kommunens 
jämställdhetsarbete har avsatts i mål- och resursplanen för 2007.  

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-11-20 
• Jämställdhetsplan för kommunstyrelsekontoret 2007, daterad  

2006-11-20 
 
– – – – 
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Dnr 510/06  040 
 

§ 15 Information om utbetalning av ersättning till 
Sundsvall-Timrå Räddningstjänstförbund 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att lägga informationen till sina handlingar. 

Bakgrund 
Kommunalförbundsordning för Sundsvall-Timrå Räddningstjänst-
förbund 15 § har följande lydelse: 
 
”Räddningstjänstförbundet bär inom tilldelad ram själv kostnaden för 
varje enskild räddningsinsats intill fem (5) prisbasbelopp. Kostnader 
som överstiger detta belopp ersätts av medlemskommunerna mot sär-
skild faktura. Ersättningsbeloppet framräknas enligt beräkningssätt  
som framgår av för var tid gällande allmänna råd i serien ”Meddelande 
från Räddningsverket”. 
 
Under sommaren 2006 inträffade två större skogsbränder. Vid Öster-
flygge i Liden och på Viskanberget i Stöde. Kostnaderna för varje en-
skild räddningsinsats kom att överstiga 5 prisbasbelopp. 
 
Räddningsjänstförbundet har nu tillställt medlemskommunerna en 
faktura på de kostnader som medlemskommunerna har att svara för 
enligt förbundsordningen. Kostnaden uppgår för Sundsvalls kommuns 
del till 1 173 565 kronor. 

Överläggning 
Utskottet noterar att pengarna kommer att utbetalas. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-11-16 
 
– – – – 
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Dnr 433/06  045 
 

§ 16 Finansiering av utförande av förstudie för 
Ådalsbanan delen Sundsvall - Härnösand 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att uppdra till kommunstyrelsekontoret att till kommunstyrelsens 

sammanträde undersöka hur de andra kommunerna ställer sig i 
frågan, de juridiska förutsättningarna för bidraget, samt behovet 
av förstudien, och att därmed utan eget förslag överlämna 
ärendet till kommunstyrelsen. 

Bakgrund 
Länsstyrelsen föreslår att Sundsvall, Timrå och Härnösands kommuner 
samt Landstinget Västernorrland, i ett avtal förbinder sig att till Ban-
verket låna ut tillsammans 4,0 mkr för utförande av förstudie för 
Ådalsbanan, delen Sundsvall-Härnösand. 
 
Lånefinansieringen är föranledd avsatt projektet ny järnväg mellan 
Sundsvall och Härnösand inte ingår i gällande nationell banhållnings-
plan (framtidsplanen) för perioden 2004-2015 vilket medför att Ban-
verket inte kan prioritera att avsätta medel för en sådan förstudie i verk-
samhetsplanen 2007-2009. 
 
Motsvarande avtal upprättas också med Timrå och Härnösands 
kommuner och med Landstinget Västernorrland. 
 
Ärendet behandlades av kommunfullmäktige 2006-10-30 § 746. 
Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet till kommun-
styrelsen för fortsatt beredning. Anledningen till återremissen var att 
Banverket inte kunde uttala sig om tidpunkten för återbetalning av 
lånet. 
 
Banverket har därefter upprättat ett nytt förslag till avtal. Avtalet inne-
håller uppgifter om att lånet är räntefritt och att återbetalning endast 
kommer att ske om Banverket kan utnyttja den framtagna förstudien i 
fortsatt projektgenomförande i enlighet med fastställd nationell ban-
hållningsplan (eller motsvarande). 
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Sundsvalls kommuns andel av lånet år 514 500 kronor 2006 och 
1 543 500 kronor 2007, vilket tillsammans gör 2 058 000 kronor. 

Överläggning 
K Lennart Andersson (s) anser att kommunen ännu inte fått besked från 
Banverket när återbetalning kan ske, samt ifrågasätter om den 
kommunal kompetensen medger att kommunen ger ett bidrag till 
Banverket.  
 
Reinhold Hellgren (c), Magnus Sjödin (m) och Lars Persson (fp) 
instämmer i K Lennart Anderssons synpunkter. Lars Persson (fp) 
ifrågasätter också nyttan av att i detta skede göra en förstudie. 
  
Mot bakgrund av diskussionen enas utskottet om att kommunstyrelse-
kontoret till kommunstyrelsens sammanträde ska undersöka hur de 
andra kommunerna ställer sig i frågan, de juridiska förutsättningarna 
för bidraget, samt behovet av förstudien. Uppdraget ska redovisas 
muntligt.  

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-11-14 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2006-10-30, § 746 
• Banverkets skrivelse 2006-11-07 samt avtal mellan Banverket och 

Sundsvalls kommun 
 
– – – – 
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Dnr 32/06  040 
 

§ 17 Mål och resursplan, ekonomiska ramar för 
2007 

Beslut 
Finansutskottet noterar 
 
att informationen och att kommunstyrelsekontoret till 

kommunstyrelsens sammanträde den 4 december 2006 kommer 
att överlämna en uppdaterad skrivelse om de ekonomiska 
ramarna. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige fastställde den 27 november 2006 de finansiella 
ramarna och resursfördelningen mellan nämnderna samt 
verksamhetsmål för nämnderna inom resp huvud- och stödprocess. 
 
Kommunstyrelsekontoret har med utgångspunkt från 
kommunfullmäktiges beslut anpassat de ekonomiska ramarna till 2007 
års prisnivå enligt nedanstående punkter: 
 

• Nämnderna har kompenserats för effekterna av 2006 års 
personalkostnadsökningar inkl förändrad arbetsgivaravgift. 

 
• Tillägg har gjorts för demografiska förändringar och tidigare 

fattade beslut enligt direktiven. 
 

• Tillägg har gjorts i ramarna för de statsbidrag som fr o m år 
2007 läggs i det generella statsbidraget ex Wärnersson, 
Hallengren m m. 

 
• Viss uppräkning har skett av påverkbara intäkter.  

 
• Tillägg har gjorts med de utökningar som s+v+mp föreslagit 

och som beslutats av kommunfullmäktige. 
 

• Nämnderna har kompenserats med de ökade hyreskostnader 
som debiteras från fastighetsnämnden. 
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• Sänkt internränta med 0,5 % innebär att nämndernas ramar och 
finansförvaltningens intäkter justeras. 

 
• Fastighetsnämnden har omfördelat kostnaderna inom 

fastighetsförvaltningen med syfte att varje objekt ska ha rätt 
pris. Detta innebär att nämndernas ramar justeras med 
motsvarande belopp samt att fastighetsnämndens 
avkastningskrav reduceras.  

Överläggning 
Ekonomen föredrar ärendet. Hon förklarar att en uppdaterad skrivelse 
kommer skickas ut till kommunstyrelsens sammanträde. Utskottet 
noterar informationen.  

Beslutsunderlag 
• Mål och resursplan 2007, ekonomiska ramar 2006-11-28, utdelas,  
 
– – – – 
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Dnr 90/05  080 
 

§ 18 Förslag till fortsatt uppdrag för Demokrati-
beredningen 

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta 
 
att kommunfullmäktige tillsätter en demokratiberedning med 11 

ledamöter för mandatperioden 2007-2010; 
 

att en utvärdering av verksamheten ska genomföras i november 
2008 och behandlas av kommunfullmäktige senast i februari 
2009. Kommunfullmäktige ska i samband med behandling av 
denna ta ställning till om verksamheten skall avslutas eller fort-
sätta; 
 

att det av demokratiberedningen bifogade förslag till reviderade 
direktiv skall gälla för beredningen från och med år 2007, med 
förändringen att frågan om hur stödet till förtroendevalda kan 
utvecklas handlar om andra typer av stöd än just de ekonomiska,  
samt 
 

att demokratiberedningens verksamhet år 2007 finansieras med 
kvarvarande anslag vid årsskiftet 2006/2007 genom överföring i 
kompletteringsbudget 2007, samt att frågan om ytterligare medel 
från och med 2008 och framåt får inarbetas i kommande plane-
ringsprocesser efter framställan från beredningen. 

 
Finansutskottet beslutar för egen del 
 
att uppdra till kommunstyrelsekontoret att se om motionen från (c) 

och (fp) om att en ny demokratiberedning skall fortsätta vara 
med i direktiven för demokratiberedningen eller om den kan 
anses besvarad i och med det arbete som pågår i beredningen.   
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Bakgrund 
På förslag från en av kommunfullmäktige tillsatt demokratigrupp be-
slutade fullmäktige den 24 april 2006, § 657 att tillsätta en demokrati-
beredning bestående av 11 ledamöter. 
 
Demokratiberedningen föreslår nu att beredningen ska få fortsatt upp-
drag att verka under mandatperioden, men att en utvärdering av arbetet 
ska genomföras efter halva mandatperioden vart efter kommunfull-
mäktige i samband med redovisningen tar ställning till om verksam-
heten då skall avslutas eller inte. De frågor som beredningen föreslås 
arbeta med under mandatperioden redovisas i direktiv som beredningen 
har tagit fram. Direktivet bygger på det direktiv kommunfullmäktige 
gav beredningen i april 2006. 

Överläggning 
I direktiven anges att beredningen ska utreda hur stödet till 
förtroendevalda kan utvecklas. Utskottet konstaterar att stödet till de 
förtroendevalda har utvecklats genom att reglerna för de politiska 
sekreterarna är under revidering. Utskottet poängterar därför att det  
som beredningen ska utreda är andra typer av stöd än just de 
ekonomiska.  
 
I direktiven anges också att beredningen ska lämna förslag på (c) och 
(fp) motion om att en ny demokratiberedning skall tillsättas. Genom att 
föreliggande förslag innebär att en demokratiberedning tillsätts uppdrar 
utskottet till kommunstyrelsekontoret att fram till kommunstyrelsens 
sammanträde se över om motionen skall fortsätta vara med i direktiven 
för demokratiberedningen eller om den kan anses besvarad i och med 
det arbete som pågår i beredningen.   

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-11-20 
• Demokratiberedningens skrivelse 2006-10-13 - delrapport 1 
• Demokratiberedningens skrivelse 2006-10-13 - direktiv för demo-

kratiberedning 2007-2010 
 
– – – – 
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Dnr 412/03  514 
 

§ 19 Organisation av kommunens parkeringsverk-
samhet - förslag 31 oktober 2006 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att ge kommunstyrelsekontoret i uppdrag att belysa vilka 

förändringar av organisation och styrdokument m m som skulle 
behövas för att genomföra majoritetens förslag, samt att kontoret 
tar de sedvanliga kontakterna med facken och att kontoret 
återkommer snarast möjligt till finansutskottet med förslagen. 

Bakgrund 
Stadsbyggnadsnämnden har överlämnat delrapport för utrednings-
uppdrag avseende trafikplanering och parkering. Förslaget diskuterades 
på finansutskottet den 4 april 2006, § 70. Ärendet togs åter upp av 
finansutskottet den 26 september 2006, § 189. Utskottet beslöt då att 
bordlägga ärendet.  
 
Till dagens sammanträde har majoriteten (socialdemokraterna, 
miljöpartiet och vänsterpartiet) överlämnat en skrivelse som innehåller 
principiella ställningstaganden om organisering av parkerings-
verksamheten.  
 
Majoriteten föreslår att:  

”Kommunens parkeringsverksamheten organiseras enligt följande 
principiella ställningstaganden: 
 
1. Parkera bibehålls som bolag med ansvar för 

parkeringsanläggningar. 
 
2. Stadsbyggnadsnämnden övertar det operativa ansvaret, inkl. 

personal, för drift och tillsyn av parkeringsplatser på allmän 
platsmark. 

 
3. Stadsbyggnadsnämndens ansvar för kommunens 

parkeringsplanering tydliggörs. 
 

4. Friköpsavtal skall vara ett verktyg för kommunens 
parkeringsplanering. Avtalen administreras av 
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Stadsbyggnadsnämnden, som kan ge Parkera i uppdrag att 
verkställa åtgärder som nämnden beslutat. 

 
5. De kommersiella fastigheter som finns i kommunen 

(fastighetskontoret) bör föras över till SKIFU (förutsatt att det 
inte medför betydande kostnader). 

 
Utifrån ovanstående ställningstaganden ges kommunstyrelse-
kontoret i uppdrag att belysa vilka förändringar av organisation och 
styrdokument mm som behövs för att genomföra detta, samt att 
återkomma till Finansutskottet med förslagen.”  

Överläggning 
K Lennart Andersson (s) går igenom det förslag som majoriteten har 
lämnat.  
 
Lars Persson (fp), Magnus Sjödin (m) och Reinhold Hellgren (c) tar vid 
dagens sammanträde ej ställning till majoritetens förslag men är för att 
frågorna utreds. 
 
Efter överläggningen enas utskottet om att uppdra till kommunstyrelse-
kontoret att belysa vilka förändringar av organisation och styrdokument 
m m som skulle behövas för att genomföra majoritetens förslag 
(socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet). Utskottet enas 
också om att kontoret ska ta de sedvanliga fackliga kontakterna och att 
kontoret snarast möjligt ska återkomma till finansutskottet med en 
redovisning.  

Beslutsunderlag 
• Skrivelse från socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet 

om organisation av kommunens parkeringsverksamhet, 2006-10-31  
 
– – – – 
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Dnr 511/05  106 
 

§ 20 Utseende av kommunens samordnare för 
Gatufesten 2007 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att uppdra till kommundirektören att utse en samordnare för 

Gatufesten 2007 med ett gränsöverskridande ansvar att sköta 
kommunens kontakter med Gatufestarrangörerna. 

Bakgrund 
Vid finansutskottets sammanträde den 8 november 2005, § 281, utsågs 
fastighetsstrategen till kommunens representant för Gatufesten 2006.  
 
På förslag från kommunstyrelsekontoret har utskottet att utse en 
samordnare för Gatufesten 2007. Kontoret påtalar att rollen bör 
preciseras till samordnare.   

Överläggning 
Utskottet för fram att utskottet är för att en samordnare utses med ett 
gränsöverskridande ansvar att sköta kommunens kontakter med 
Gatufestarrangörerna. Men utskottet anser att kommundirektören ska 
utse vilken person som ska vara samordnare.  
 
Utskottet för också fram vikten av att beröra förvaltningar vidtalas av 
samordnaren inför planeringen av Gatufesten 2007.   
 
– – – – 
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Dnr 513/06  002 
 

§ 21 Fullmakt gällande för ansökningar Eurocard 

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att bemyndiga envar av Eric Carlsson, Peter Palmqvist, Helena 

Hagelin eller Karin Björklund för år 2007 underteckna 
ansökningar för Eurocardkort. 

Bakgrund 
Underskrift av och därmed godkännande av kortansökningar ska göras 
av firmatecknare. För att annan person skall få skriva under krävs en 
fullmakt utställd av kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-11-20 
 
– – – – 
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Dnr 512/06  002 
 

§ 22 Fullmakt gällande kommunens bankkonton, 
postgirokonton och bankgiron år 2007 

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att bemyndiga Eric Carlsson, Peter Palmqvist, Karin Björklund, 

Björn Magnusson, Leif Rönnmark, Britt-Inger Boväng, Ingegärd 
Bergkvist, Eva Bylund, Pia Westin och Helena Hagelin att för år 
2007 att två i förening verkställa utbetalningar, uttag från, 
redovisning av eller information om transaktioner och ställning 
på, tjänster som möjliggör insättningar på, kommunens samtliga 
bankkonton, plusgirokonton knutna till organisationsnummer 
212000-2411 med undantag för s k klientmedelskonton; 
 

att bemyndiga Eric Carlsson, Peter Palmqvist, Karin Björklund, 
Björn Magnusson, Leif Rönnmark, Britt-Inger Boväng, Ingegärd 
Bergkvist, Eva Bylund, Pia Westin och Helena Hagelin att för år 
2007 att två i förening verkställa utbetalningar, uttag från, 
redovisning av eller information om transaktioner och ställning 
på, tjänster som möjliggör insättningar på, kommunens samtliga 
bankkonton, plusgirokonton på Sundsvalls kommuns 
donationsstiftelsers checkar och postremissväxlar; 
 

att bemyndiga Synnöve Marell-Sundqvist, Karin Mikaelsson, Ann-
Sofie Eriksson, Ing-Mari Engström, Maarit Magné och Robert 
Sjöström för år 2007 att två i förening verkställa utbetalningar 
för löner och arvoden, den s.k. bankfilen som sänds till 
kommunens plusgirokonton; 
 

att återkalla den fullmakt som kommunstyrelsen beslutade om den 5 
december 2005, § 212; den fullmakten skall således inte vidare 
gälla 
 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen fattade den 5 december 2005, § 212, beslut om 
fullmakt gällande kommunens bank- och postgirokonton för 2006. Ny 
fullmakt skall beslutas för år 2007. 

Ordförandens sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

    
    

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens finansutskott 
 

2006-11-28 24 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-11-21 
 
– – – – 
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Dnr 36/05  003 
 

§ 23 Förslag till attestreglemente 

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta 
 
att attestreglementet skall gälla fr.o.m. 2007-01-01; 

 
att attestreglementet enligt beslut kommunstyrelsen 2005-04-11  

§ 60, kommunfullmäktige 2005-04-25 § 430. 

Bakgrund 
Attestreglementet har ändrats. Ändringen innebär till största delen att 
attestreglementet förtydligats för att motsvara de krav som finns kring 
hantering av scanning av leverantörsfakturor samt förtydliga rutiner 
kring hantering av intäkter. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-10-25 
• Förslag till attestreglemente 
 
– – – – 
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Dnr 382/04  003 
 

§ 24 Förslag till tillämpningsanvisningar till 
attestreglementet 

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att tillämpningsanvisningarna till attestreglementet ska gälla fr.o.m.

2007-01-01. 
 

att tillämpningsanvisningarna enligt beslut kommunstyrelsen  
2005-04-11 § 61 upphävs. 

Bakgrund 
Tillämpningsanvisningarna till attestreglementet har ändrats som följd 
av förändringar av attestreglemente. 
 
Ändringen innebär till största delen att attestreglementet förtydligats för 
att motsvara de krav som finns kring hantering av scanning av 
leverantörsfakturor samt förtydliga hantering av intäkter. 
 
Tillämpningsanvisningarna har ändrats utifrån de förändringar som 
gjorts i attestreglementet. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-11-14 
• Förslag till tillämpningsanvisningar till attestreglemente,  
 
– – – – 
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Dnr 520/06  004 
 

§ 25 Taxa år 2007 för kopior av allmänna 
handlingar 

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att kommunstyrelsen fastställer bilagt taxeförslag att gälla fr.o.m. 

1 januari 2007; samt 
 

att taxan görs känd hos kommunens nämnder och företag och 
publiceras på kommunens webbplats. 

Bakgrund 
Taxan fastställdes av kommunfullmäktige 1990-12-17 och ändrades av 
fullmäktige senast 1995-12-18. Taxan har i likhet med föregående år 
endast blivit föremål för årlig justering med hänsyn till utvecklingen av 
allmänna konsumentprisindex. Sådana justeringar får enligt 
fullmäktiges beslut fastställas av kommunstyrelsen. 
 
Förslag om avgiftsfrihet för kopia 1-9 som finns i den statliga 
avgiftsförordningen (1992:191) har emellanåt framförts. Enligt denna 
förordning kan dock myndighet besluta om undantag till detta och 
sådana undantag gäller för bl.a. Riksarkivet och Landsarkiven. Om den 
statliga förordningen togs till förebild även för Sundsvalls kommun 
skulle liknande undantag behöva beslutas för Kommunarkivet och 
Stadsbyggnadskontoret, där försäljningen av kopior uppnår betydande 
volymer. Den kommunala likställighetsprincipen gör dock en sådan 
ordning tvivelaktig. Kontoret föreslår därför att nuvarande ordning 
behålls. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-11-27 
• Taxa för kopior av allmänna handlingar i Sundsvalls kommun 

fr.o.m. 1 januari 2007 
• Taxa för kopior av allmänna handlingar i Sundsvalls kommun 

fr.o.m. 1 januari 2006 
 
– – – – 
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Dnr 35/06  006 
 

§ 26 För kännedom 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att lägga kännedomsärendena till handlingarna. 
 
Ärenden för kännedom 

LÄNSSTYRELSEN VÄSTERNORRLAND 
• Beslut den 15 november 2006 om tillstånd till allmän kameraöver-

vakning hos MittSverige Vatten AB i kontorsbyggnaden på Stuvar-
vägen 17 i Sundsvall (Ks dnr 416/06  308) 

• Beslut den 16 november 2006 om tillstånd till allmän kameraöver-
vakning hos ByggMax Sverige AB vid butiken på Lärlingsvägen 6 i 
Birsta, Sundsvalls kommun (Ks dnr 558/06  308) 

• Beslut den 10 november 2006 om tillstånd till allmän kameraöver-
vakning hos Gärde Bensin & Bilservice AB vid Statoil på Värds-
husbacken 6 i Sundsvalls kommun (Ks dnr435/06  308) 

SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING 
• Cirkulär 2006:74  Ersättningar till kontaktperson och kontakt-

familj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS för år 2007 
• Cirkulär 2006:75  Ersättningar till kontaktfamiljer och kontakt-

personer enligt SoL för år 2007 
• Cirkulär 2006:76  Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av 

barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m. 
• Cirkulär 2006:77  Budgetförutsättningar för åren 2007-2009 
• Cirkulär 2006:78  Hyreshöjning fr.o.m. 2007-01-01 för lokaler med 

avtal knutna till konsumentprisindex, KPI 
• Skriften ”Aktuellt om äldreomsorgen” – redovisning i statistik om 

kommunernas och landstingens insatser för äldre och kostnader för 
dessa samt om personalsituationen inom vård och omsorg i kom-
munerna och om kostnaderna för äldreomsorgen totalt och per 
vårdtagare. 

RKR (Rådet för kommunal redovisning) 
• Omarbetade rekommendationer 
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ENERGIDALEN 
• Inbjudan till konferensen ”Energy Efficiency Network” den 12-13 

december 2006 i Sundsvall 
 
– – – – 
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