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Tid Kl. 14.00 – 16.20 

Plats Kommunhuset, rum 538 A 

  
Beslutande Anita Bdioui (S) ordförande 
 Martin Johansson (S) vice ordförande 
 Claes Stockhaus (V)  
 Ingrid Möller (MP)  
 Magnus Sjödin (M)  
 Lars Persson (FP)  
 Reinhold Hellgren (C)  
   
Övriga Stefan Söderlund kommundirektör §§ 624 - 626 
 Eric Carlsson ekonomidirektör §§ 624 - 626 
 Johan Forssell kommunsekreterare  
 Peder Björk (S) samordningsutskottet §§ 624 - 626 
 Johnny Skalin (SD) samordningsutskottet §§ 624 - 626 
 Ann-Sofi Holmquist stadsjurist § 627 
 Maud Viklander controller §§ 624 - 626 
 Gunn Tjernblom ekonom §§ 624–626, 631 
 Agneta Lindén företagslots § 633 
 Katarina Tjernblom utredare §§ 632 - 633  

 

Protokollet omfattar §§ 624 - 634 
 
Justeras 
 
 
 
Anita Bdioui   Johan Forssell  
Ordförande   Sekreterare 
 
 
 
Magnus Sjödin 
Justerare 

Ordförandens sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 
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Justering 
 
Att jämte ordföranden Anita Bdioui justera dagens protokoll utses 
Magnus Sjödin med Lars Persson som ersättare. 
 
– – – – 
 

Ordförandens sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

    
    

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens finansutskott 
 

2009-06-09 3 
 

 
 
Dnr 240/09  041 
 

§ 624 Reviderade ekonomiska planeringsförut-
sättningar inför arbetet med mål och resurs-
plan 2010-2012 

Beslut 
Finansutskottet beslutar  
 
att notera informationen 

Bakgrund 
Kommundirektionen har tagit fram en analysrapport med förslag till 
olika besparings- och utvecklingsåtgärder inför arbetet med mål och 
resursplan 2010 – 2012. Rapporten utgår från det ekonomiska läge som 
råder. 

Överläggning 
Kommundirektören informerar om förslagen, som överlämnas till de 
politiska partiernas företrädare inför respektive partis arbete med mål 
och resursplan 2010 – 2012. Besparingsbehovet uppgår till ca 10% av 
verksamheten, dock påpekas att även efter genomförda besparingar 
återstår det  ca 4,5 miljarder kronor att bedriva verksamhet för. 

Beslutsunderlag 
• Bildspel ”Reviderade ekonomiska planeringsförutsättningar inför 

mål och resursplan 2010-2012” 
• PM ”Inför mål och resursplan 2010 – 2012 förvaltningschefernas 

bruttolista över möjliga besparingar” 
 
– – – – 
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Dnr 347/09  140 
 

§ 625 Utredning angående förutsättningar för en 
regional produktionsanläggning för biogas 

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att uppdra till kommunstyrelsekontoret att låta utreda 

förutsättningarna för ett regionalt samarbete kring en framtida 
anläggning för produktion av biogas som fordonsbränsle, 

  
att utredningen ska ske gemensamt med Östersunds kommun. 

Bakgrund 
Det har gjorts satsningar på biogasproduktion för fordonsbränsle i 
Sundsvalls och Östersunds kommuner. Det har kunnat konstateras att 
långsiktig ekonomisk bärkraft förutsätter regionalt samarbete, varför 
det föreslås att frågan studeras i en för Östersunds och Sundsvalls 
kommuner gemensam utredning. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-06-02 
• Bert-Olof Åkerström och Åke Jonssons skrivelse  
 
– – – – 
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Dnr 217/09  291 
 

§ 626 Återkallande av fullmäktigebeslut 2009-04-27 
§ 555 samt utredning om hantering av frågor 
om skolnedläggning 

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta  
 
att återkalla beslutet 2009-04-27 § 555 vad avser 1:a och 3:dje att-

satserna, 
  
att uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram förslag till principer för 

hur frågor så som skolnedläggningar ska hanteras, för 
presentation för kommunfullmäktige senast 2010-02-28. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige föreslås återkalla sitt beslut om att återremittera 
frågan om nedläggning av Anundgårds och Nedansjö skolor, för att 
istället uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram förslag till principer för 
hur frågor så som skolnedläggningar ska hanteras. 

Beslutsunderlag 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2009-04-27 § 555 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-06-08 
 
– – – – 
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Dnr 430/08  100 
 

§ 627 Återrapportering av konsekvensanalys 
SYSAV dom 

Beslut 
Finansutskottet beslutar  
 
att notera informationen. 

Bakgrund 
Regeringsrätten har genom SYSAV-domen fastslagit att Lagen om 
offentlig upphandling (LOU) inte medger något undantag för kommun-
er att direktupphandla från kommunala bolag. Därför uppdrog finans-
utskottet 2009-03-31 § 573 åt stadsjuristen att omgående informera såväl 
förvaltningschefer som bolagens ledningar om konsekvenserna av detta. 

Överläggning 
Samtliga bolag har fått information, utifrån denna har en genomgång 
skett av befintliga avtal och överenskommelser. 
 
– – – – 
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Dnr 60/09  535 
 

§ 628 Utökad busstrafik och utlösande av optioner 
i kollektivtrafikavtal 

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att godkänna informationen om tilläggsavtal, förlängning till 

trafikavtal upphandling 2005, stadstrafiken område O14/15 
(”trafikavtalet”), 

  
att uppdra till kommunstyrelsekontoret att via projektet fördubblat 

resande fortsatt redovisa utvecklingen för de krav som kommun-
styrelsen ställt i samband med införande av 10-minuterstrafik, 

  
att förlängningen av avtalen för Njurundatrafiken O17 och Matfors-

trafiken O 18 skall tecknas av Länstrafiken i sedvanlig ordning. 

Bakgrund 
Inför kommunstyrelsens intentioner om att införa 10-minuters trafik 
hösten 2009 beslutade kommunstyrelsen den 16 mars 2009 bland annat:  
att uppdra till kontoren att till kommunstyrelsen återkomma för beslut 
när de avtal som avses slutas/förlängas för Sundsvalls kommun, finns 
att tillgå. Efter kommunstyrelsens beslut har Västernorrlands Läns 
Trafik AB och Busslink AB utarbetat förslag till avtal. Utifrån detta har 
kommunstyrelsekontoret upprättat information i ärendet. 

Överläggning 
Anita Bdioui (S) yrkar bifall till kommunstyrelsekontorets förslag. 
 
Magnus Sjödin (M), med bifall av Lars Persson (FP) samt Reinhold 
Hellgren (C), yrkar avslag på kommunstyrelsekontorets förslag. 
 
Efter det att överläggningarna förklarats avslutade ställer ordföranden 
proposition på yrkandena och finner att finansutskottet beslutat enligt 
kommunstyrelsekontorets förslag. 
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Reservationer 
Magnus Sjödin (M), Lars Persson (FP), samt Reinhold Hellgren (C) 
reserverar sig mot beslutet.  

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-06-01 

 
– – – – 
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Dnr 323/09  045 
 

§ 629 Internlån – Inköp av bemannings- och 
schemasystem 

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att bevilja socialnämnden ett internlån på 3 mkr för inköp av 

bemannings- och schemasystem. 

Bakgrund 
Inom socialförvaltningen pågår upphandling av ett bemannings- och 
schemasystem bl.a. för att underlätta införandet av flexibla arbetstids-
modeller, effektivisera bemannings- och schemahantering samt 
effektivisera rekryteringsprocessen. Nyttjandet av bemannings- och 
schemasystemet förväntas leda till minskade kostnader inom social-
tjänsten. 
 
De beräknade kostnaderna för förvaltningslicenser och tekniska 
installationer beräknas uppgå till 3 mkr. Socialförvaltningen föreslå att 
finansiering sker genom internlån, givetvis under förutsättning att 
planerad upphandling genomförs. 

Överläggning 
Finansutskottet konstaterar att det finns ett behov av information om 
aktuellt systeminköp sett i relation till inköp av tidigare system, och att 
denna information skulle kunna inhämtas inför kommunstyrelsens 
sammanträde 2009-06-15.  

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-05-25 
• Socialnämndens protokoll 2009-05-13 
• Socialtjänstens skrivelse 2009-04-22 

 
– – – – 
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Dnr 153/09  060 
 

§ 630 Ansökan om bidrag till arrangemanget 
Sundsvall Music Awards 2010 

Beslut 
Finansutskottet beslutar  
 
att avslå ansökan. 

Bakgrund 
Sensus Studieförbund har inkommit med en ansökan om ekonomiskt 
bidrag för att genomföra Sundsvall Music Award 2010.  

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-05-27 
• Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2009-04-22 § 41 
• Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll  

2009-05-13 § 53 
• Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse 2009-04-30 
• Ansökan från Sensus Studieförbund 2009-03-02 
 
– – – – 
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Dnr 291/09  060 
 

§ 631 Utdelning ur kommunstyrelsens stiftelser för 
meningsfull sommarverksamhet för behöv-
ande barn och ungdom 2009, tillkommande 
ansökningar 

Beslut 
Finansutskottet beslutar  
 
att bevilja bidrag med 287 000 kr till föreningar/förvaltningar enligt 

nedanstående förteckning, 
  
att uppdra åt kommunstyrelsekontoret att begära in redovisningar 

över genomförd sommarverksamhet. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsekontoret förvaltar fem stiftelser med ändamålet 
”Meningsfull sommarverksamhet för behövande barn och ungdom”. 
Vid finansutskottets sammanträde 2009-05-19 beslutades att av 
stiftelsernas avkastning utdela 1 194 000 kr till 14 föreningar/för-
valtningar.  Kommunstyrelsekontoret har därefter erhållit ytterligare 7 
ansökningar om bidrag ur stiftelserna. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-06-09 
 
– – – – 
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Dnr 361/09  141 
 

§ 632 Uppföljning av handlingsplan för förbättrat 
företagsklimat 

Beslut 
Finansutskottet beslutar  
 
att notera informationen. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsekontorets utvecklingsenhet har genomfört den årliga 
uppföljningen av handlingsplan för förbättrat företagsklimat. Detta har 
skett med hjälp av Statistiska Centralbyrån (SCB) och gett ett gott 
underlag för det fortsatta arbetet med att utveckla näringslivsklimatet i 
Sundsvalls kommun. 

Beslutsunderlag 
• Bildspel angående genomförd utvärdering 
 
– – – – 
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Dnr 148/08  106 
 

§ 633 Sundvall Business Region 

Beslut 
Finansutskottet beslutar  
 
att ge Investera i Sundsvall i uppdrag att administrera Sundsvall 

Business Region till och med 2010-12-31 inom ramen för redan 
beslutade medel. 

Bakgrund 
Investera i Sundsvall AB beviljades i september 2008 utökade resurser 
bland annat för att leda arbetet med att bygga upp Sundsvall Business 
Region. Investera har den 8 april 2009 inkommit med en skrivelse till 
Sundsvalls kommun där de ställer frågan hur kommunen kommer att 
fortsätta utveckla Sundsvalls Business Region.  
 
Redan beviljade medel till Investera sträcker sig till 2010-12-31. För 
närvarande pågår därför en översyn av Investera fr o m 2011 och 
framåt och i detta arbete inkluderas även Sundsvall Business Region 
och dess framtida uppdrag. Detta ärende kommer att behandlas under 
hösten 2009.  

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens skrivelse 2009-05-25 
• Brev från Investera i Sundsvall AB 2009-03-31 

 
– – – – 
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Dnr 313/09  860 
 

§ 634 Bildande av projektgrupp för undersökande 
av förutsättningar för ett Visualcenter i 
Sundsvalls kulturhus 

Beslut 
Finansutskottet beslutar  
 
att uttala sin positiva inställning till tankarna på ett Visualcenter i 

Sundsvalls kulturhus, 
  
att uppdra åt kommunstyrelsekontoret att utreda ärendet i sam-

verkan med Scenkonstbolaget, Mittuniversitet m fl externa och 
interna intressenter. 

Bakgrund 
Finansutskottet fick 2009-05-12 § 611 information om tankarna kring 
ett Visualcenter i Sundsvalls kulturhus. Till dagens sammanträde har 
ytterligare information tagits fram, i denna efterfrågas ytterligare 
beredning med deltagande av intressenter inom och utom den 
kommunala organisationen. 

Överläggning 
Magnus Sjödin (M) och Lars Persson (FP) meddelar att de inte deltar i 
beslutet, då detsamma utgår från ett kommunfullmäktigebeslut som de 
reserverat sig emot. 

Beslutsunderlag 
• Reinhold Hellgrens skrivelse ”Bildande av projektgrupp för 

undersökande av förutsättningar för ett Visualcenter i Sundsvalls 
kulturhus” 

 
– – – – 
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