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Justering
Att jämte ordföranden Anita Bdioui justera dagens protokoll utses
Reinhold Hellgren med Magnus Sjödin som ersättare.
––––
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Dnr 681/09 106

§ 670 Information om projekt E-länet - bra
företagsklimat
Beslut
Finansutskottet beslutar
notera informationen.

att

Bakgrund
Projekt E-länet är ett samarbete mellan länets kommuner och
Länsstyrelsen, med syfte att förbättra och förenkla för företagen att
verka och växa. I projektets arbete inom Sundsvalls kommun ingår bl a
att ge företagen bra service, införa e-tjänster för att bl a korta handläggningstider, skapa mötesplatser, informera om kommunens upphandlingar m m. Inom ramen för projektet har även etablerats en
webbaserad praktikpool, något som har rönt stor uppskattning bland
både företagare och utbildningar med behov av praktikplatser. I
samarbete med förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och
integration har även etablerats en verksamhet inriktad mot unga vuxna
för att ge dessa förutsättningar att eventuellt etablera sig som nya
företagare.
––––
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Dnr 259/09 024

§ 671 Hantering av framtida pensionskostnader
Beslut
Finansutskottet beslutar
att

utan eget förslag överlämna ärendet till kommunstyrelsen,

att

ärendet, före behandlingen i kommunstyrelsen, ska kompletteras
enligt vid sammanträdet förda diskussioner.

Bakgrund
Kostnaden för de anställdas kollektivavtalade pensioner är en fråga som
behandlats på särskilt sätt i den kommunala sektorn. Till skillnad från
de privata arbetsgivarna har kommuner och landsting inte behövt
reservera medel för sina anställdas pension. Sektorns beskattningsrätt
har gjort det möjligt att man inte fonderat medel för avtalspensioner
utan tillämpat ett fördelningssystem, där dagens skattebetalare betalar
för dagens pensionärer. Det har därför uppkommit en omfattande
pensionsskuld i sektorn. De närmaste åren kommer utbetalningarna
vara omfattande, varför ett förslag till lösning via ett försäkringsbolag
tagits fram.
Beslutsunderlag
• Koncernstabens skrivelse 2009-09-29
• Koncernstabens PM 2009-08-12
• Erbjudande Garantiförsäkring från Kommungaranti Skandinavien
Försäkrings AB
• Bolagsordning för Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB
• Aktieägaravtal för aktieägare i Kommungaranti Skandinavien
Försäkrings AB
• Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Kommungaranti
Skandinavien Försäkrings AB 2010-10-01
––––
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Dnr 653/09 041

§ 672 Ekonomiska ramar för MRP 2010 (årsbudget
2010)
Beslut
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att

fastställa nämndernas ekonomiska ramar för Mål och resursplan
2010 i enlighet med koncernstabens förslag 2009-09-29,

att

uppdra åt koncernstaben att återkomma till finansutskottet med
förslag till modell för fördelning på nämnderna av besparingen
på 10 Mkr genom effektivare inköp.

Bakgrund
Koncernstaben har sammanställt de ekonomiska ramarna som ska gälla
för nämndernas arbete med Mål och Resursplan 2010 (motsvarande
tidigare benämning Årsbudget 2010). Ramarna utgår från de finansiella
ramar och resursfördelning mellan nämnderna samt verksamhetsmål för
nämnderna inom respektive huvud- och stödprocess enligt kommunfullmäktiges beslut.
Överläggning
Martin Johansson (S) yrkar bifall till koncernstabens förslag.
Magnus Sjödin (M) samt Reinhold Hellgren (C) meddelar att de inte
deltar i beslutet, med hänvisning till eget ställningstagande vid
kommunfullmäktiges behandling av förslaget till MRP 2010.
Beslutsunderlag
• Koncernstabens skrivelse 2009-09-29 med bilaga 1 och 2
––––
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Dnr 310/09 532

§ 673 Genomförande- och finansieringsavtal Sundsvalls hamns anslutning till Ådalsbanan
i maland, upprustning och elektrifiering av
Tunadalsbanan, kombiterminal samt
anslutningsspår till Ortvikens pappersbruk
och Tunadalssågen
Beslut
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta
att

godkänna ”genomförande- och finansieringsavtal – Sundvalls
hamns anslutning till Ådalsbanan i Maland, upprustning och
elektrifiering av Tunadalsbanan, kombiterminal samt
anslutningsspår till Ortvikens pappersbruk och Tunadalssågen”
daterad 2009-09-08,

att

uppdra åt kommunstyrelsen och Stadsbacken AB att ta fram ett
förslag till genomförande- och finansieringsplan för de åtgärder
som enligt ovanstående genomförande- och finansieringsavtal
åligger Sundsvalls kommun.

Bakgrund
Nuvarande lösning av järnvägs- och landsvägskommunikationer till och
från Sundsvalls hamn – Tunadalshamnen är olämplig varför kommunen
har fört diskussioner med Banverket, Länsstyrelsen Västernorrland och
SCA Forest Products för att hitta en lösning. Arbetet har resulterat i en
avsiktsförklaring och ett förslag till genomförande- och finansieringsavtal, dessa ska ligga till grund för det fortsatt arbetet.
Beslutsunderlag
• Koncernstabens skrivelse 2009-09-08
• Genomförande- och finansieringsavtal daterat 2009-09-30
• Kartskiss järnväg Maland – Ortviken 2009-09-07
• Kommunfullmäktiges beslut 2009-06-15 § 592
––––
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Dnr 296/09 059

§ 674 Städning för skolor och förskolor på Alnö
Beslut
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att

utan eget förslag överlämna ärendet till kommunstyrelsen,

att

ärendet, före behandlingen i kommunstyrelsen, ska kompletteras
enligt vid sammanträdet förda diskussioner.

Bakgrund
Städning för skolor och förskolor på Alnö har skett i extern regi sedan
början av 2000-talet. Dåvarande kommunstyrelsekontoret föreslog efter
utvärdering att verksamheten borde återgå i egen regi efter avtalsperiodens slut. Kommunstyrelsen återremitterade ärendet för
beskrivning av upphandlings- och kvalitetssäkringsrutiner inklusive
handlingsalternativ vid bristfällig konkurrens.
Beslutsunderlag
• Service- och teknikförvaltningens skrivelse 2009-09-03 med bilaga
• Kommunstyrelsens protokoll 2009-06-01 § 710
• Kommunstyrelsens finansutskotts protokoll 2009-05-12 § 603
• Kommunstyrelsekontorets PM 2009-04-29
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-04-22
––––
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Dnr 297/09 059

§ 675 Matleveranser till Lidens skola och
äldreboende
Beslut
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att

utan eget förslag överlämna ärendet till kommunstyrelsen,

att

ärendet, före behandlingen i kommunstyrelsen, ska kompletteras
enligt vid sammanträdet förda diskussioner.

Bakgrund
Matleveranser till Lidens skola och äldreboende har skett i extern regi
sedan början av 2000-talet. Dåvarande kommunstyrelsekontoret
föreslog efter utvärdering att verksamheten borde återgå i egen regi
efter avtalsperiodens slut. Kommunstyrelsen återremitterade ärendet för
beskrivning av upphandlings- och kvalitetssäkringsrutiner inklusive
handlingsalternativ vid bristfällig konkurrens.
Beslutsunderlag
• Skrivelser från Hjördis Åström, Liden, daterade 2009-05-03 samt
2009-10-05
• Service- och teknikförvaltningens skrivelse 2009-09-03 med
bilagor
• Kommunstyrelsens protokoll 2009-06-01 § 711
• Kommunstyrelsens finansutskotts protokoll 2009-05-12 § 604
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-04-22
• Kommunstyrelsekontorets PM 2009-04-01
––––
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