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Tid Kl. 14.00-16.30 

Plats Kommunhuset, rum 538 A 

  
Beslutande Anita Bdioui, (s) ordförande 
 K Lennart Andersson (s) tjänstgörande ersättare ej §§ 365-366 
 Claes Stockhaus (v)  
 Ingrid Möller (mp)  
 Magnus Sjödin (m)  
 Lars Persson (fp)  
 Reinhold Hellgren (c)  
  
Övriga Stefan Söderlund kommundirektör  
 Eric Carlsson ekonomidirektör  
 Helena Sjöholm kommunsekreterare  
 Christer Ersson fastighetsdirektör § 363 
 Jonny Skalin (sd)  § 363 
 Birgitta Gillgren utredare § 363 
 Göran Dahlqvist ekonom § 363 
 Maria Forslund kvalitetssamordnare § 363 
 Leif Yngvesson ekonom § 363 
 Gunn Tjernblom ekonom § 363 

 Maud Viklander controller § 363 

 Stig Johansson miljödirektör § 363 

 Ulla Näsman direktör kultur och fritid §§ 363 och 370

 Helene Westerlund utredare § 363 

 Ulf Johansson  socialdirektör § 363 

 Christin Strömberg direktör barn och 
utbildning 

§ 363 

 Katarina Tjernblom utredare § 363 

 Peder Björk kommunstyrelsens vice 
ordförande 

§§ 363-364 

 Palle Sjölander stadsbyggnadskontoret § 364 
 

Protokollet omfattar §§ 363-374 
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Justering 
 
Att jämte ordföranden Anita Bdioui justera dagens protokoll utses 
Claes Stockhaus med Ingrid Möller som ersättare. 
 
– – – –  
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Dnr 568/07  041 
 

§ 363 Information om analysrapport för 
verksamhetsstöd MRP 2009-2011 

Beslut 
Finansutskottet beslutar  
 
att att notera informationen. 

Bakgrund 
Inför partiernas arbete med mål och resursplanen 2009 med plan för 
2010-2011 har en analysrapport för kommunens huvudprocesser och 
stödprocesser tagits fram.  
 
För kommunens huvudprocesser har även ett seminarium anordnats till 
vilka förtroendemän var inbjudna. På seminariet presenterades analys-
rapporten och aktuella frågor inom området diskuterades.  
 
För kommunens två stödprocesser; ledningsstöd och verksamhetsstöd, 
kommer seminariet att hållas på finansutskottets sammanträde. På 
dagens sammanträde presenterar kommundirektören och fastighets-
direktören analysrapporten för verksamhetsstöd. Verksamhetsstödets 
syfte är att stödja huvudprocesserna genom att tillhandahålla interna 
tjänster och produkter. Verksamhetsstöds kunder är därmed 
huvudprocessernas verksamheter. 

Överläggning 
Utskottet diskuterar underhållsnivån av fastigheterna. 

Beslutsunderlag 
• Slutrapport mars 2008 – Analys process Verksamhetsstöd 
 
– – – – 
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Dnr 568/07  041 
 

§ 364 Förberedande diskussioner om investeringar 
kommande år 

Beslut 
Finansutskottet beslutar  
 
att diskussionerna om investeringarna ska återupptas på ett 

kommande sammanträde, samt 
 

att uppdra åt kommunstyrelsekontoret att återkomma med ett 
förslag till seminarieupplägg. 

Bakgrund 
Vid finansutskottets sammanträde den 26 februari 2008, § 338, 
beslutades att utskottet vid ett kommande tillfälle ska diskutera 
investeringar.  
 
Palle Sjölander, stadsbyggnadskontoret, sammanfattar de större 
investeringar som är på gång i Sundsvall, och ger en historisk 
tillbakablick över de investeringar som har gjorts.  
 
Kommundirektören informerar om investeringarnas storlek, under vilka 
år de faller ut, och dess nettokostnader.   

Överläggning 
Utskottet frågar om soliditeten. Ekonomidirektören svarar att 
Sundsvalls kommun har en låg låneskuld. 
 
Magnus Sjödin (m) lyfter fram andra större kostnader som kommer att 
komma så som pensionsskulden eller omsorgen av 40-talisterna.  
 
Utskottet konstaterar att diskussionerna om investeringar kommer att 
fortsätta på kommande utskottsmöten. Utskottet för fram att de till 
kommande diskussioner vill ha information om driftskostnader, samlad 
bild av investeringarna och en analys om investeringskalkylen inte 
håller. Kommundirektören föreslår att en seminariedag om 
investeringar hålls. Utskottet ställer sig positiv till detta.  
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Informationsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-04-15 

 
– – – – 

Ordförandens sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

    
    

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens finansutskott 
 

2008-04-15 7 
 

 
 
Dnr 70/07  045 
 

§ 365 Internlån – Kårhuset, renovering av fasad 

Beslut 
Finansutskottet beslutar  
 
att bevilja fastighetsnämnden ett internlån på 4,5 mkr för 

renovering av fasad på Kårhuset. 
 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att den tillkommande driftkostnaden på ca 320 tkr inarbetas i ramen 

för verksamheten Subventionering av lokaler under 2009 och 
framåt när investeringen är slutförd. 

Bakgrund 
Sedan några år pågår en upprustning av byggnaden, såväl invändigt 
som utvändigt. Under 2007 och till viss del under 2008, genomfördes 
en reinvestering av taket till en kostnad av ca 2,7 mkr. Byggnaden är av 
kulturhistoriskt intresse, varför länsstyrelsen bidrog med ca 0,9 mkr. 
 
Det är nu aktuellt att göra en omfattande renovering av fasaden. 
 
Fastighetsnämnden har beslutat att uppdra till fastighetsdirektören att 
hos finansutskottet hemställa om internlån för finansiering av arbetet. 
Fastighetsdirektören föreslår i skrivelse 28 mars 2008 att fastighets-
nämnden ska beviljas ett internlån för tilldelning av uppdrag till 
entreprenör för renovering av fasad till Kårhuset. 

Jäv 
K Lennart Andersson (s) deltar inte i ärendets handläggning p g a jäv. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-04-02 
• Fastighetsnämndens protokoll 2008-03-19 § 25 
 
– – – – 
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Dnr 180/08  045 
 

§ 366 Ny förskola vid Vibackeskolan – projektering 
– kommunstyrelsens investeringsmedel 

Beslut 
Finansutskottet beslutar  
 
att fastighetsnämnden får ianspråkta 1,5 mkr ur kommunstyrelsens 

anslag för förvaltningsfastigheter i investeringsbudget 2008, för 
projektering av ny förskola vid Vibackeskolan. 

Bakgrund 
Fastighetsnämnden beslutade 2008-03-19 § 24 att ansöka hos finansut-
skottet om 1,5 mkr för projektering av ny förskola vid Vibackeskolan. 
I kommentarerna till föreslagna investeringsprojektet i MRP 2008 
omnämns att behovet av förskoleplatser är störst på bl.a. Alnön. 
 
Antalet barn i förskoleåldern ökar i en stor del av kommunen rent 
generellt. Målsättningen är dessutom att minska antalet barn per 
barngrupp. För att klara det kortsiktiga behovet har mer än 30 
förskoleavdelningar skapats de senaste två åren. På Alnön är 
situationen fortsatt ansträngd och dessutom pågår exploatering av 
centralt belägna villatomter. 
 
Utbyggnad av förskolor finns med i gällande investeringsplan för 
2007/08 enligt kommunfullmäktiges beslut. 
 
En nybyggnation i detta centrala läge på Alnön bedöms som långsiktigt 
hållbar då den kan fungera som förskola för stora delar av ön. 
Ambitionen är att utföra byggnaden på ett sådant sätt att hela eller delar 
i framtiden kan nyttjas även som skola för de yngre barnen. 
Projekteringen kommer att ske i nära samråd med barn- och 
utbildningskontoret. 
 
Kostnaderna för projektering av den nu aktuella förskolan beräknas till 
1,5 mkr. 
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Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens skrivelse 2008-04-02 
• Fastighetsnämndens protokoll 2008-03-19 § 24 
 
– – – – 
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Dnr 179/08  045 
 

§ 367 Ny förskola vid Brostugan i Kvissleby – 
projektering – kommunstyrelsens 
investeringsmedel 

Beslut 
Finansutskottet beslutar  
 
att fastighetsnämnden får ianspråkta 1,5 mkr ur kommunstyrelsens 

anslag för förvaltningsfastigheter i investeringsbudget 2008, för 
projektering av ny förskola vid Brostugan i Kvissleby. 

Bakgrund 
Fastighetsnämnden beslutade 2008-03-19 § 23 att ansöka hos finansut-
skottet om 1,5 mkr för projektering av ny förskola vid Brostugan i 
Kvissleby. I kommentarerna till föreslagna investeringsprojektet i MRP 
2008 omnämns att behovet av förskoleplatser är störst i bl.a. Njurunda. 
 
Antalet barn i förskoleåldern ökar i en stor del av kommunen rent 
generellt. Målsättningen är dessutom att minska antalet barn per barn-
grupp. För att klara det kortsiktiga behovet har mer än 30 förskole-
avdelningar skapats de senaste två åren. I södra delen av Njurunda är 
situationen fortsatt ansträngd. Den s.k. Brostugetomten är i gällande 
plan avsatt för förskoleändamål. 
 
Utbyggnad av förskolor finns med i gällande investeringsplan för 
2007/08 enligt kommunfullmäktiges beslut. 
 
En förskola i detta läge fyller sin funktion ur många synpunkter. 
Kvisslebyområdet får gångavstånd till förskolan. Läget är bra med 
närheten till både E 4 och för de som kommer med bil från 
Essvik/Juniskär/Skottsund. Befintliga Notvallens förskola har dessutom 
köksutrymmen som måste åtgärdas. Dessa åtgärder kan bli så 
kostsamma att det är lämpligt att istället avveckla denna förskola efter 
att förskolan vid Brostugetomten byggts. 
 
Även för den här förskolan är det precis som för många andra aktuellt 
med dubbelutnyttjande som ”småskola”/förskola. Byggnaden kommer 
därför att projekteras för ett sådant användande för att skapa 
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handlingsfrihet för framtiden. Projektering kommer att ske i nära 
samråd med barn- och utbildningskontoret. 
 
Kostnaderna för projektering av den nu aktuella förskolan beräknas till 
1,5 mkr.  
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-04-02 
• Fastighetsnämndens protokoll 2008-03-19 § 23 
 
– – – – 
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Dnr 178/08  045 
 

§ 368 Stödehuset installation av nya attraktioner – 
upphävande av finansieringsbeslut med 
internlån 

Beslut 
Finansutskottet beslutar  
 
att återkalla finansutskottets beslut 2008-01-15 § 307 om att bevilja 

fastighetsnämnden ett internlån på 2,0 mkr för ombyggnad av 
Stödehuset. 

Bakgrund 
Fastighetsnämnden beslutade 2007-11-22 § 122 att ansöka om internlån 
för installation av nya attraktioner i Stödehuset. Finansutskottet 
beslutade 2008-01-15 att bevilja fastighetsnämnden ett internlån på 2,0 
mkr för ombyggnad av Stödehuset. 
 
Åtgärden finns upptagen i kommunstyrelsens investeringsbudget 2008 
för förvaltningsfastigheter, varför beslutet om finansiering via internlån 
bör återkallas. 
 
Fastighetsnämnden ansöker i separat skrivelse om finansiering från 
kommunstyrelsens investeringsmedel för förvaltningsfastigheter för 
genomförandet av projektet. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-04-02 
• Fastighetsnämndens protokoll 2008-03-19 § 19 
 
– – – – 
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Dnr 177/08  045 
 

§ 369 Stödehuset, Stödebadet – 
reinvesteringsåtgärder – kommunstyrelsens 
investeringsmedel 

Beslut 
Finansutskottet beslutar  
 
att fastighetsnämnden får ianspråkta 2,5 mkr ur kommunstyrelsens 

anslag för förvaltningsfastigheter i investeringsbudget 2008, för 
reinvesteringsåtgärder i Stödehuset och Stödebadet. 

Bakgrund 
Fastighetsnämnden beslutade 2008-03-19 § 20 att ansöka hos 
finansutskottet om 2,5 mkr för reinvesteringsåtgärder i Stödehuset och 
Stödebadet. I kommentarerna till föreslagna investeringsprojektet i 
MRP 2008 omnämns att Stödebadet står inför krav på ett flertal 
åtgärder av reinvesteringskaraktär. 
 
Bassängen i Stödehuset är i stort behov av renovering. Projektet 
omfattar bl.a. förstärkning av bassängkonstruktion, plattsättning av 
bassängen, ombyggnad av skvalprännor till en mer modern lösning 
samt åtgärder för en förbättrad vattencirkulation.  
 
Kostnaden för projektet uppgår till 2,5 mkr enligt upprättad 
kostnadssammanställning och föreslås finansieras ur kommunstyrelsens 
anslag för förvaltningsfastigheter i investeringsbudget 2008. Kostnaden 
har godkänts av Kultur & Fritid som hyresgrundande. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-04-02 
• Fastighetsnämndens protokoll 2008-03-19 § 20 
 
– – – – 
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Dnr 133/06  821 
 

§ 370 Information om arenor för idrott och kultur 

Beslut 
Finansutskottet beslutar  
 
att notera informationen. 

Bakgrund 
Till varje finansutskotts sammanträde ska en lägesrapport om arenor för 
idrott och kultur, samt evenemangsarenor lämnas. 
 
Vid dagens sammanträde informerar kommundirektören om att 800 har 
anmält att de vill delta i tävlingen.  
 
Direktören för kultur och fritid informerar arbetet med referensgrupp 
till arenan för idrott och kultur. För idrotts- och evenemangsarenan 
informerar hon om de skisser som finns för arenan och om möjligheter 
till parkeringsplatser. Den 23 april 2008 ska workshops med föreningar 
hållas.   
 
– – – – 
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Dnr 169/08  102 
 

§ 371 Val av ombud till Mitt Sverige Turism 
ekonomiska förenings årsstämma 2008 

Beslut 
Finansutskottet beslutar  
 
att utse Reinhold Hellgren (c) som stämmoombud till Mitt Sverige 

Turism ekonomisk förenings årsstämma, 
  
att stämmoombudet bör tillstyrka ansvarsfrihet, samt 
  
att utse Claes Stockhaus (v) och Reinhold Hellgren (c) som 

representanter för Sundsvalls kommun i Mitt Sverige Turisms 
ägarråd. 

Bakgrund 
Sundsvalls kommun är sedan 1997 medlem i Mitt Sverige Turism 
ekonomisk förening (MST) tillsammans med övriga kommuner i länet, 
landstinget och Handelskammaren. Dessförinnan var kommunen en av 
ägarna av stiftelsen Mitt Sverige Turism, som bildades 1987. 
Kostnaderna för medlemmarna i nuvarande MST består dels av en 
grundavgift, som i Sundsvalls fall omfattar 280 000 kr per år, dels av 
att medlemmarna köper tjänster av MST enligt offert, i Sundsvalls fall 
för totalt 140 000 kr per år. 
 
2003 anhöll MST om ökat årligt grundbidrag från och med 2004 samt 
indexuppräkning av detsamma, vilket avslogs av ägarna/medlemmarna 
och resulterade dels i bildandet av ett ägarråd med uppgift att diskutera 
för MST strategiska frågor, dels i ett konsultuppdrag att se över MSTs 
uppdrag och verksamhet vars slutrapport remissbehandlades hos 
medlemmarna.  
 
I Sundsvalls kommuns yttrande konstaterades att viktiga frågetecken 
kvarstod. Dels hade kostnaden för Sundsvall ökat istället för att minska, 
dels var frågan om näringslivets och länsstyrelsens medverkan inte 
förankrad varför förslaget de facto var underfinansierat. MST ombads 
därför återkomma för slutgiltigt beslut efter att med beaktande av ovan-
stående ha besvarat påpekade oklarheter i utredningen. Utifrån ägarnas 
remissyttranden skulle ett beslutsunderlag formuleras för nytt 
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ställningstagande hos ägarna. Detta har ännu inte skett. Däremot har 
MST enligt vad kommunstyrelsekontoret erfarit getts klartecken av 
styrelsen att fortsätta sitt arbete utifrån samma förutsättningar som 
tidigare.  
 
Inför årsstämman 2007 beslutade Finansutskottet att uppdra åt 
stämmoombudet att mot bakgrund av ovan nämnda remissyttrande 
väcka frågan om den framtida regionala organisationen samt kräva att 
underlag inför ett nytt ställningstagande skulle finnas ägarna till handa 
senast den 20 maj 2007. Mot bakgrund av den skrivelse MST därefter 
inkom med beslutade finansutskottet att uppdra åt kommunens 
representanter i styrelse och ägarråd att aktivt arbeta för ett omedelbart 
framtagande av ett nytt beslutsunderlag innehållande en 
uppdragsbeskrivning och en finansieringsplan i vilken Sundsvalls 
kommuns kostnad minskat påtagligt. 
 
I slutet av 2007 inkom MST 2007 med en ansökan om medfinansiering 
av det blivande Mål 2-projektet Hållbar besöksnäring i Västernorrland 
2008 – 2015, vars fokus ligger på att utifrån destinationernas behov 
skapa en ändamålsenlig regional organisation, att främja hållbarhet i 
besöksnäringen samt att öka internationaliseringen i densamma. 
Finansutskottet beslutade 2008-02-13 (§ 336, dnr 436/07) att stödja 
projektet. 
 
2008 års årsstämma infaller den 9 maj klockan 12.00 i Söråkers Folkets 
Hus. Inför denna har MST nu inkommit med en skrivelse i vilken 
ägarna uppmanas att utse en representant till stämman. Någon 
årsredovisning finns inte bifogad skrivelsen. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-04-02 
• Brev från Mitt Sverige Turism 2008-03-25 
 
– – – – 
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Dnr 520/07  030 
 

§ 372 Svar på motion (fp) om att ge utrymme för 
den lokala konsten 

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta 
 
att avslå motionen. 

Bakgrund 
Folkpartiet liberalerna har i en motion föreslagit att fullmäktige ska 
fastställa riktlinjer för ökat utrymme för lokal konst och lokala 
konstnärer. Motionen har beretts av kultur- och fritidsnämnden som 
föreslår kommunfullmäktige avslå motionen med hänvisning till att 
Sundsvalls museums utställningsverksamhet och inköp av konst till 
kommunens konstsamling redan överensstämmer med de riktlinjer som 
motionären föreslår.  

Överläggning 
Lars Persson (fp) och Reinhold Hellgren (c) yrkar bifall till motionen.  
 
K Lennart Andersson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsekontorets 
förslag. 
 
Efter överläggningen ställer ordföranden proposition på yrkandena och 
finner att utskottet bifaller kommunstyrelsekontorets förslag.  

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

Beslutsunderlag 
• Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2008-02-20 § 14 
• Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse 2008-01-17 inkl. bilagor 
• Motion (fp) om att ge utrymme för den lokala konsten 2007-11-20 
 
– – – – 

Ordförandens sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

    
    

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens finansutskott 
 

2008-04-15 18 
 

 
 
Dnr 7/08  006 
 

§ 373 För kännedom 

Beslut 
Finansutskottet beslutar  
 
att lägga ärendena för kännedom till handlingarna. 

Kännedomsärenden 

LÄNSSTYRELSEN VÄSTERNORRLAND  
• Beslut om tillstånd för allmän kameraövervakning –  

AB Berner & Co, Sundsvall 
Dnr 49/08  308 
 

• Inbjudan till regional samverkanskonferens,  
Söråkers herrgård, 4 juni, 10.00-16.00 

 
– – – – 
 

Ordförandens sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

    
    

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens finansutskott 
 

2008-04-15 19 
 

 
 
Dnr 4/08  102 
 

§ 374 Val av stämmoombud till Stadshusets 
årsstämma 

Beslut 
Finansutskottet beslutar  
 
att utse Ingrid Möller till stämmoombud. 

Bakgrund 
Den 5 maj 2008 håller Stadshuset årsstämma på stadshuset. Stämman 
börjar klockan 11.00 och finansutskottet har att utse ett stämmoombud. 
 
– – – – 
 

Ordförandens sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 
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