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§ 233

Justering m.m.
Att jämte ordföranden Ewa Back justera protokollet utses Habib Effati
med Åsa Möller som ersättare.
---Det antecknas till protokollet att finansutskottet under eftermiddagen
håller ett seminarium för att belysa olika strategier att hantera ett negativt
budgetresultat. Kommundirektören i Upplands Väsby, Björn Eklundh, och
kommunchefen i Rättvik, Olle Nilsson, är inbjudna för att berätta om sina
erfarenheter. Seminariet anordnas för finansutskottets ledamöter och
ersättare samt partiernas gruppledare.
----
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§ 234

Information om Standard & Poor’s rating av
Sundsvalls kommun
Vid finansutskottets sammanträde den 12 augusti 2003 lämnar kommundirektören information om kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor’s
rating av Sundsvalls kommun. Kommunen får i utvärderingen goda
kreditvärden. Standard & Poor’s bedömer att kommunen har en stabil
ekonomi. Skattekraften är högre än riksgenomsnittet och skuldsättningen i
kommunen är måttlig. De kommunägda bolagen har låg rörelserisk och
visar tillfredsställande finansiella resultat. Andra faktorer som påverkat
Standard & Poor’s bedömning är det goda förhållandet mellan majoriteten
och oppositionen, kommunens samarbete med Mitthögskolan och ITbranschens starka position i Sundsvall.
Överläggning
Ewa Back (s) och Habib Effati (v) lämnar kommentarer.
Beslut
Finansutskottet beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
----
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Dnr 249/03 042

Utredningsuppdrag i budgetprocessen
2004-2006
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade den 16 juni 2003 om 17 utredningsuppdrag
i budgetprocessen 2004-2006. Kommunstyrelsekontoret har gjort en sammanställning av uppdragen och informerat berörda förvaltningar.
Utredningarna ska redovisas för finansutskottet senast den 21 oktober
2003.
Beslutsunderlag
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-07-11
* Kommunstyrelsekontorets sammanställning över utredningsuppdrag
2003-07-11
Överläggning
Kommundirektören lämnar kommentarer och besvarar frågor angående
sammanställningen av de 17 utredningsuppdragen.
Inlägg görs av Lars Persson (fp) och Lars-Erik Nyberg (s).
Åsa Möller (m) påtalar att en enskild motion om hur behovet av verkstad
ska lösas lämnades in för ett år sedan, dnr 02/000465 030, och att
motionen bör kopplas till utredningen.
Ewa Back (s) understryker att uppdragen måste redovisas fortlöpande så
att inte alla uppdragen kommer att redovisas den 21 oktober 2003.
Beslut
Finansutskottet beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
----
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Dnr 250/03 041

Ändrad budgetram för kommunstyrelsen 2003
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade den 16 juni 2003 att ändra budgetramen
för 2003 för kommunstyrelsen. Ramen sänktes med 5,2 Mkr fördelat på
3,2 Mkr för kommungemensam verksamhet och 2,0 Mkr för kommunstyrelsekontoret.
Med anledning av kommunfullmäktiges beslut har kommunstyrelsekontoret gjort ändringar i budgeten för 2003.
Beslutsunderlag
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-07-10
* PM 2003-07-08
Överläggning
Kommundirektören lämnar kommentarer och besvarar frågor angående
promemorian.
Inlägg göra av Lars Persson (fp), Åsa Möller (m) och Ewa Back (s).
Utskottet enas om att beslutet rätteligen bara ska omfatta
kommunstyrelsekontorets budgetram.
Beslut
Finansutskottet beslutar
att godkänna kommunstyrelsekontorets ändringar i budgetram för
kommunstyrelsekontoret.
----
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Dnr 268/03 005

Utredning om kommunens intranät, KomIn
Bakgrund
Sundsvalls kommun har sedan flera år ett intranät, KomIn som används
för information till de anställda. Idag nås KomIn endast av 2 800 av kommunens ca 8 600 anställda.
Kommunstyrelsekontoret har efter initiativ från kommundirektionen, startat en utredning med målet att göra intranätet tillgängligt för alla anställda.
Beslutsunderlag
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-06-11
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-06-06
Överläggning
Kommundirektören lämnar information i ärendet och besvarar frågor om
bland annat finansiering.
Inlägg görs av Lars Persson (fp), Ewa Back (s), Martin Johansson (s) och
Åsa Möller (m).
Beslut
Finansutskottet beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
----
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Dnr 435/02 000

Datainspektionens bedömning i tillsynsärende
avseende Sundsvalls kommun
Bakgrund
Datainspektionen (DI) som är tillsynsmyndighet över personuppgiftslagen genomförde under 2002 en tillsyn på 40 slumpmässigt utvalda
arbetsplatser, däribland Sundsvalls kommun. Syftet med tillsynen var
att se över hanteringen av personuppgifter som sker i arbetslivet i
samband med kontroll och övervakning av anställda. Protokollet från
DI:s besök den 20 november 2002 har tidigare översänts för eventuella
synpunkter men några synpunkter på innehållet bedömdes inte
erforderliga.
Datainspektionens bedömning
DI fann vid sitt besök att Sundsvalls kommun saknar dokumenterade
regler för hur de anställda får använda Internet, samt hur kontroll av
anställdas e-post och Internetanvändning får ske.
Kommunstyrelsekontorets åtgärder
Den administrativa avdelningen har i samråd med IT-avdelningen
utarbetat ett förslag till riktlinjer för arbetstagarnas nyttjande av ITsystemet och arbetsgivarens kontroll av det. Förslaget har under våren
redovisats för IT-rådet och därefter även diskuterats inom kommundirektionen. Innan ett förslag överlämnas till kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige bör avstämning ske så att förslaget även
tillgodogör de synpunkter som DI framfört till de övriga kommunala
nämnderna.
Beslutsunderlag
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-07-01
* Datainspektionens skrivelse 2003-06-11
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Överläggning
Stadsjuristen och kommundirektören kommenterar ärendet och informerar
om det pågående arbetet med förslag till Internetpolicy.
Inlägg görs av Åsa Möller (m).
Beslut
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att uppdra åt kommunstyrelsekontoret att senast under oktober månad
2003 återkomma till kommunstyrelsen med ett för kommunen gemensamt förslag till riktlinjer ifråga om arbetstagarnas nyttjande av ITsystemet och arbetsgivarens kontroller; samt
att i övrigt lägga skrivelsen från Datainspektionen till handlingarna.
----
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Dnr 62/03 030

Svar på enskild motion (m) om att byta namn
på Fabriksgatan till Universitetsallén
Bakgrund
I en motion till kommunfullmäktige har Bertil Kjellberg (m) föreslagit
att Fabriksgatan byter namn till Universitetsallén exempelvis per den 1
januari 2005. Enligt motionen har förslaget tillkommit för att manifestera Mitthögskolans upphöjning till universitet.
Yttrande från stadsbyggnadsnämnden
Motionen har remitterats till stadsbyggnadsnämnden för yttrande. I yttrandet har stadsbyggnadsnämnden tillstyrkt förslaget att från och med
år 2005 ändra namnet på Fabriksgatan till Universitetsallén.
Till grund för beslutet låg bl.a. stadsbyggnadskontorets synpunkter.
Härvid har framförts att stadsbyggnadskontoret har samma principiella
synpunkter som redovisats i yttrande över ett år 1989 framfört ändringsförslag. Denna uppfattning innebär att ändring av namn på gator och
vägar endast bör ske när mycket starka skäl föreligger. Stor hänsyn bör
tas till de gällande namnens historiska och praktiska betydelse. Med
hänsyn till den stora betydelse upphöjelsen av Mitthögskolan till universitet kommer att få för kommunen och dess framtida utveckling kan
dock enligt stadsbyggnadskontoret en namnändring i detta fall ändå
kännas motiverad.
Med anledning av motionen har stadsbyggnadskontoret efterfrågat synpunkter från ägare, verksamma och boende utmed Fabriksgatan. Av de
fjorton inkomna svaren var tolv positiva och endast två negativa.
Denna starka uppslutning kring en namnändring, sammantaget med vad
som ovan anförts, gjorde att stadsbyggnadskontoret tillstyrkte förslaget
om ändring av namnet på Fabriksgatan.
Kommunstyrelsekontorets synpunkter
Några allmänna författningsrättsliga regler rörande kommunernas kompetens i fråga om namngivning av gator och vägar finns inte. Däremot
finns vissa regler i plan- och bygglagen (PBL) med anknytning till frågan. 5 kap 3 § och 6 kap 26 § PBL ger visst stöd för att kommunerna
har namngivningsrätt såvitt avser detaljplanelagda områden samt för
gator och allmänna platser för vilka kommunen är huvudman. Det finns
även en relativt omfattande och etablerad praxis som ger kommunerna
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sådan namngivningsrätt. Motsvarande uppfattning har även framförts
av justitieombudsmannen (JO:s ämbetsberättelse 1994/95 s 457).
När det gäller nu aktuell namnändring finns grund för att kommunen
har rättslig kompetens genomföra ändringen.
Svenska Kommunförbundet har, tillsammans med ett antal experter
inom området, år 1989 utarbetat en skrift med titeln ”Ortnamn - Namngivning och namnskick i kommunerna”. I skriften behandlas olika
aspekter på namngivningsfrågorna. Syftet med boken var i första hand
att göra kommunerna uppmärksamma på vikten av att göra en allsidig
prövning innan beslut fattas om nya ortnamn. Med begreppet ortnamn
åsyftas gatu- och vägnamn, belägenhetsadresser i övrigt, kommundelar
m.m. Särskilt betonades förhållandet att ortnamn är bärare av vårt kulturarv, varför det är viktigt att i verksamheter med ortnamn och adresser
iaktta god ortnamnssed. Liknande synpunkter har också anförts i kommunförbundets cirkulär 1995:64.
De synpunkter som framförts från stadsbyggnadskontorets sida är välgrundade och ger stöd för att namnändringen är motiverad. Stadsbyggnadskontoret har också inhämtat synpunkter från de som bor och bedriver verksamheter utmed den aktuella gatan. Härigenom har kommunicering skett samt underlag för en allsidig prövning framtagits. Det
starka stöd för en namnändring som härvid framförts stärker ytterligare
att namnändringen är motiverad.
Beslutsunderlag
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-08-05
* Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2003-05-06 och förvaltningsskrivelse
2003-03-30 med två bilagor
* Motionen 2003-02-11
Beslut
Finansutskottet hemställer att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen innebärande att Fabriksgatan från och med den
1 januari 2005 byter namn till Universitetsallén.
----
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Dnr 315/03 050

Ramavtal – Gymnasie- och orienteringskurser
för vuxenstuderande
Bakgrund
Kontraktsvärdets storlek kommer troligen att överskrida det s.k. tröskelvärdet, ca 3-4 mkr/år. Den efterfrågande tjänsten klassas som B-tjänst vilket innebär att upphandlingsformen som tillämpats är en förenklad upphandling med en efterannonseringsskyldighet i Offical Journal med
TED-databasen.
Tjugosju leverantörer erhöll förfrågningsunderlaget för anbud. Vid anbudstidens utgång hade tolv leverantörer inkommit med anbud.
I förfrågningsunderlaget angavs att kommunen kommer att anta det anbud
som bedöms vara det ekonomiskt mest fördelaktiga.
En upphandlingsgrupp bestående av personal från förvaltningen för
vuxenutbildning och arbetsmarknad och upphandlingsenheten har deltagit
i anbudsbedömningen.
Beslutsunderlag
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-08-05
Beslut
Finansutskottet beslutar
att uppdra åt upphandlingsenheten att för nedanstående kurser teckna
ramavtal med respektive leverantör. Avtalet omfattar perioden
2003-09-01—2005-08-31, med förlängningsklausul på 1 år t.o.m.
2006-08-31.
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·

Orienteringskurs A. TU m. Allm. innehåll :
ABF Sundsvallsorten och Lernia AB.

·

Orienteringskurs B. TU anpassad för funktionshindrade:
Iris Hadar AB.

·

Gymn.kurser OP/Vård:
Miroi I-learning AB och Liber-Hermods.
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·

Gymn.kurser HR/Kök:
MGU AB.

·

Gymn.kurser Allm- & Yrkeskurser:
NTI-skolan och Liber Hermods.

·

Gymn.kurser förlagda till folkhögskola:
Meditel Västernorrland (Ålsta Folkhögskola)

----
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Dnr 316/03 050

Ramavtal - Golvarbeten
Bakgrund
Nuvarande ramavtal för golvarbeten är tecknat med Golvettan AB, Kumlins Måleri AB och Granell & Bergström HB.
Kommunens kostnader för golvarbeten uppgick år 2002 till ca 2,5 mkr.
Kontraktsvärdet för en 3-årig avtalsperiod uppgår således till ca 7,5 mkr.
Kontraktsvärdets storlek överskrider det s.k. tröskelvärdet, vilket innebär
att upphandlingsformen som tillämpats för denna upphandling är en öppen
upphandling. Detta innebär bl.a. annonsering i Offical Journal med
TED-databasen samt i den svenska databasen och tidningen anbudsjournalen.
Sex leverantörer erhöll förfrågningsunderlaget för anbud. Vid anbudstidens utgång hade sex leverantörer inkommit med anbud.
I förfrågningsunderlaget angavs att kommunen kommer att anta det anbud
som bedöms vara det ekonomiskt mest fördelaktiga.
En upphandlingsgrupp bestående av personal från fastighetskontoret och
upphandlingsenheten har deltagit i anbudsbedömningen.
Beslutsunderlag
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-08-05
Beslut
Finansutskottet beslutar
att uppdra åt upphandlingsenheten att teckna ramavtal med Kumlins Måleri AB, Granell & Bergström HB och Golvettan AB för perioden
2003-09-01—2005-04-30 med förlängningsklausul på ett år t.o.m.
2006-04-30.
----
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Dnr 285/03 021

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna
anställningsvillkor – HÖK 03
Bakgrund
Efter att parterna den 28 maj 2003 antagit medlarnas korrigerade slutliga hemställan har sedvanliga avtalshandlingar upprättats och Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. –
HÖK 03 – träffats med Svenska Kommunalarbetareförbundet.
Överenskommelsen gäller för tiden 2003-04-01 – 2005-03-31 och är
inte uppsägningsbar i förtid.
Löneavtalet innehåller för 2003 ett löneökningsutrymme som utgörs av
lägst 2,6 %. För gruppen vårdpersonal inom äldre- och handikappomsorg samt inom individ- och familjeomsorg utgörs utrymmet dock av 5
%. Avsikten med att beräkna utrymmet på detta sätt är att åstadkomma
en prioritering av gruppen vårdpersonal.
För 2004 finns ett löneökningsutrymme som utgörs av lägst 2 %. För
barnskötare och dagbarnvårdare utgörs utrymmet av 5 %. Avsikten med
att beräkna utrymmet på detta sätt är att åstadkomma en prioritering av
gruppen barnskötare och dagbarnvårdare.
Beslutsunderlag
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-08-05
* Kommunförbundets cirkulär 2003:51
Beslut
Finansutskottet beslutar
att i anledning av träffad överenskommelse med Svenska kommunalarbetareförbundet för tillämpning i kommunen fr.o.m. 2003-04-01 anta
bestämmelser enligt HÖK 03; samt
att efter framställning från Svenska Kommunalarbetareförbundet
teckna lokalt kollektivavtal – LOK 03 – i enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet.
----
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Dnr 232/03 623

Skolbusskort, giltighet
Bakgrund
Finansutskottet uppdrog den 2 juni 2003 åt kommunstyrelsekontoret att
inleda förhandling med Linjebuss för att reducera skolkortsersättningen
om tiderna för skolkortets giltighet ändrades. Vid kommunstyrelsens extra
sammanträde den 16 juni 2003 informerade ekonomen om att
förhandlingarna med Linjebuss kommer inledas efter midsommar.
Beslutsunderlag
* Kommunstyrelsens protokoll 2003-06-16 § 185
Överläggning
Vid finansutskottets sammanträde den 12 augusti 2003 informerar
kollektivtrafikschefen att förhandlingar med Linjebuss inte kunnat inledas
på grund av att Länstrafiken inte tillställt kommunen eller Linjebuss
förhandlingsunderlag.
Beslut
Finansutskottet beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
----
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