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§ 251

Justering
Att jämte ordföranden Ewa Back justera protokollet utses Lars Persson
med Hans Brynielsson som ersättare.
----
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Dnr 336/03 050

Information om en kommande upphandling –
Kvalitetskrav vid upphandling av livsmedel
Bakgrund
Vid finansutskottets sammanträde den 25 augusti, § 246, informerade
inköpschefen om de kvalitetskrav som ställs vid en upphandling och om
själva upphandlingsförfarandet. Inköpschefen redogjorde också för
tidplanen för kommande upphandlingar.
Finansutskottet enades om att utskottet ska vara med och utforma
kravspecifikationen för städtjänster för gymnasieskolan, missbruk
vuxna, institutionsvård barn och ungdomar, och konsulttjänster.
Utvecklingsutskottet ska utforma kravspecifikationen för
turistbyråverksamheten. Finansutskottet beslutade också att utskottet
vid sitt sammanträde den 9 september 2003 ska få en information om de
kvalitetskrav som ställts i den pågående upphandlingen av livsmedel,
vilket ges vid dagens sammanträde.
Upphandlingen av livsmedel är en samordnad upphandling för
Sundsvall och Timrå kommun. Upphandlingen ska täcka kommunernas
behov av livsmedel och dess omfattning är beräknad till 71 mkr. per år
(60 mkr för Sundsvalls kommun och 11 mkr för Timrå kommun).
Avtalet ska gälla från den 1 februari 2004 – 31 januari 2006.
I upphandlingsgruppen ingår Kjell Svensson, Samer Mahra, samt Ingrid
Nilsson Sundsvalls Kök, Irene Sigfridsson Barn- och utbildning, Ditte
Sandström Socialtjänsten och Märta Eklund -- Timrå kommun.
I utvärderingen kommer prövning att ske enligt principen det
ekonomiskt mest fördelaktiga med hänsyn till kvalitet, pris och
leveranssäkerhet. Kriterierna anges efter angelägenhetsgrad med den
viktigaste först.
Beslut om anbud planeras ske i finansutskottet i december.
Beslutsunderlag
* PM 2003-08-27
* Utvärderingskriterier för upphandling av livsmedel bilaga 6.1
2003-06-02
* Miljökravsspecifikation för livsmedel bilaga 7
* Kravspecifikation för livsmedel 2003-06-10
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Överläggning
Inköpschefen redogör för de kriterier som gäller i
livsmedelsupphandlingen och besvarar de frågor som ställs av
ledamöterna.
Beslut
Finansutskottet beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
----
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Dnr 338/03 020

Förslag till arbetsgivarstrategi för Sundsvalls
kommunkoncern 2003-2006
Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsgivardelegation har haft i uppdrag att arbeta
fram ett förslag till en sammanhållen arbetsgivarstrategi för kommunen.
Den gemensamma arbetsgivarstrategin ska vara ett uttryck för vad
kommunen står för som arbetsgivare och vilka värderingar som ska styra
arbetet att utveckla verksamheten och organisationen.
I dokumentet är följande sakområden inarbetade:
· Personal- och kompetensförsörjning
· Arbetsorganisation, ledarskap och medarbetarskap
· Arbetsmiljö och hälsofrämjande åtgärder
· Lönebildning och anställningsvillkor
· Jämställdhet, mångfald och integration
· Arbetstider
Strategin ska kunna användas såväl i det interna arbetet som i arbetet att
profilera kommunen som arbetsgivare. Avsikten är att de olika
verksamheterna, inom ramen för den gemensamma strategin, ska utveckla
sin egen arbetsgivarroll med utgångspunkt från sina egna behov och
förutsättningar.
Arbetsgivardelegationen har valt att inte lämna förslag på konkreta mål
vad gäller t ex. sjukfrånvaro. Med tanke på det arbete kring
förtroendemannarollen som påbörjas under hösten och som ska pågå under
resten av mandatperioden bör sådana mål kunna formuleras i den
processen. Fördelen med ett sådant förfarande är enligt delegationens
uppfattning att de mål som ställs upp får en betydligt bättre förankring.
Beslutsunderlag
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-09-01
* Förslag till arbetsgivarstrategi för Sundsvalls kommunkoncern 20032006, 2003-08-08
Överläggning
Personalchefen föredrar arbetsgivarstrategins upplägg och syfte.
Finansutskottet menar att arbetsgivarstrategin är ett viktigt dokument och
de mål och sk. ”ska-punkter” som formuleras där ska uppfyllas. Syftet är
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att strategin ska kunna genomföras med befintliga resurser men i det
föreslagna dokumentet anges inte om det krävs extra resurser för
förvaltningar för att uppfylla vad som anges i varje avsnitt under rubriken:
”under mandatperioden ska”. Utskottet anser att en sådan analys bör göras
innan beslut om strategin kan tas. Utskottet enas därför om att
återremittera ärendet till arbetsgivardelegationen.
Beslut
Finansutskottet beslutar
att återremittera ärendet till arbetsgivardelegationen för att tydliggöra
vilka sk. ”ska-punkter” som ska kunna klaras inom befintliga budgetar och
vilka som förutsätter ytterligare resurser, samt i förekommande fall en
uppskattning av resursbehovet.
----
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§ 254

Delårsrapport per 2003-06-30 med prognos för
2003 för kommunen och kommunal bolag
Bakgrund
Föreligger delårsrapport per den 30 juni 2003 för kommunen och de
kommunala bolagen och prognos för 2003.
Beslutsunderlag
Vid sammanträdet utdelas:
* Delårsrapport Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning
Kommunen och Kommunala bolag
* Kommunstyrelsekontorets halvårsbokslut per 30 juni med helårsprognos
2003, 2003-08-18
* Delårsrapport med helårsprognos per verksamhet till ks, kultur- och
fritidsförvaltningen, 2003-08-15
* Delårsrapport med prognos för 2003, nämnden för arbetsmarknad och
vuxenutbildning, 2003-08-15
* Delårsrapport per 2003-06-30 med helårsprognos,
stadsbyggnadskontoret och lantmäterikontoret, 2003-08-14
* Delårsrapport per 2003-06-30 med helårsprognos, fastighetsnämnden,
2003-08-19
* Halvårsbokslut med prognos för år 2003, socialnämnden 2003-08-15
* Delårsrapport juni 2003, barn och utbildningsnämnden 2003-04-28
* Miljönämndens och miljökontorets halvårsbokslut med helårsprognos
för 2003, 2003-08-11
Överläggning
Ekonomichefen och redovisningsansvarig redogör för kommunens
ekonomi per den 30 juni och prognostiserat resultat 2003. I föreliggande
prognos är de sparkrav kommunfullmäktige beslutade om den 16 juni
2003 medräknade.
Andreas Jonsson (m) yrkar att finansutskottet ska föreslå
kommunstyrelsen besluta:
att hos fullmäktige begära att socialnämnden med omedelbar
verkan entledigas från sitt uppdrag,
att ett utskott inrättas under kommunstyrelsen som får i
uppdrag att överta socialnämndens uppgifter under resten av
mandatperioden, samt
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att en konsult, med erfarenhet från socialnämndens område och
med erfarenhet av ekonomisk sanering anlitas.
Andreas Jonsson motiverar sitt yrkande med att Sundsvalls prognos
för 2003 pekar på ett underskott på 105,2 mkr. För att uppfylla det
lagstadgade balanskravet, plus underskottet för 2002, ska kommunen
2004-2006 täcka ett underskott på 94,9 Mkr. Den största orsaken till
dessa underskott är socialnämndens återkommande underskott. Trots
årliga tillskott de senaste 6 åren på 174 mkr. varav nivåpåverkan på
154,5 Mkr har socialnämnden fortsatt att visa stora underskott.
Prognosen för 2003 visar ett beräknat underskott på 43 Mkr
Andreas Jonsson förklarar att utskottets ställningstagande till hans
yrkanden kan komma att innebära ändringar i det förslag till ramar som
ska behandlas under § 256.
Ewa Back (s) yrkar avslag till samtliga att-satser Andreas Jonsson
framlagt.
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på framlagda
yrkanden och finner att finansutskottet bifaller Ewa Backs yrkande.
Beslut
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att överlämna rapporten till kommunfullmäktige för kännedom.
Reservation
Andreas Jonsson (m) reserverar sig mot beslutet.
----
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§ 255

Finansiell rapport per 2003-06-30
Bakgrund
Föreligger finansiell rapport för kommunen per den 30 juni 2003.
Beslutsunderlag
Vid sammanträdet utdelas:
* Finansiell rapport för Sundsvalls kommun 2003-09-05
Överläggning
Finanssekreteraren föredrar rapporten och besvarar de frågor som ställs av
finansutskottets ledamöter.
Beslut
Finansutskottet beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.
----
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§ 256

Ramar för årsbudget 2004
Bakgrund
Kommunstyrelsekontoret har sammanställt de ramar som ska gälla för
budgetarbetet 2004. Ramarna utgår från de finansiella ramar och
resursfördelning mellan nämnderna som kommunfullmäktige fastställde
den 16 juni 2003 för 2004-2006.
I nämndernas ramar ingår kompensation för de löneökningar som utfallit
under 2003 med helårseffekt för 2004. De medel som avsatts för
läraravtalet samt kommunals avtal 2003 och 2004 budgeteras centralt hos
kommunstyrelsen i avvaktan att förhandlingarna ska bli klara.
Fastighetskontorets ökade kostnader som debiteras förvaltningarna för
städkostnader och matpriser har kompenserats i ramarna.
De utredningsuppdrag som ska redovisas senast den 21 oktober kan
komma att påverka ramarna inom de verksamheter som uppdragen avser.
Ramarna för årsbudget 2004 redovisas i bilaga 1.
Beslutsunderlag
Vid sammanträdet utdelas:
*Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-09-09
Överläggning
Ekonomen föredrar ärendet.
Lars Persson (fp) med instämmande av Åsa Möller (m) och Hans
Brynielsson (kd) yrkar avslag på förslaget om ramar med hänvisning till
eget förslag som framlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 16
juni.
Ewa Back (s) yrkar bifall till föreliggande förslag till ramar.
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på yrkandena
och finner att finansutskottet bifaller Ewa Backs yrkande.
Kommundirektören ger därefter en kort lägesrapport om statusen på de
utredningsuppdrag som kommunfullmäktige beslutade om den 16 juni.
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Beslut
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att fastställa ramarna för 2004 års budget i enlighet med föreliggande
förslag.
Reservationer
Lars Persson (fp), Åsa Möller (m) och Hans Brynielsson (kd) reserverar
sig mot beslutet.
----
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§ 257

Uppföljning av finansutskottets seminarier
under augusti 2003
Bakgrund
Den 12 och 25 augusti arrangerades två ekonomiseminarier för
finansutskottet med ersättare och nämndsordförandena. Syftet med
seminariet den 12 augusti var att belysa olika sakområden som andra
kommuner fokuserat på i sitt ekonomiska arbete. Till seminariet var
kommundirektören i Upplands Väsby och kommunchefen i Rättvik
inbjudna. Seminariet den 25 augusti var mer inriktat på Sundsvalls
kommun och vad kommunen kan göra för att minska sina kostnader.
Vid det senare seminariet diskuterades behovet av att göra ett uttalande
från kommunstyrelsen om Sundsvalls kommuns ekonomi. Med tanke på
det ekonomiska läget ansågs det värdefullt om kommunstyrelsen enhälligt
kunde ställa sig bakom några utgångspunkter för att förbättra ekonomin.
Kommundirektören och ekonomichefen fick i uppdrag att ta fram ett
förslag till uttalande.
Inför dagens sammanträde har ett förslag till uttalande utarbetats.
Beslutsunderlag
Vid sammanträdet utdelas:
* Uttalande om Sundsvalls kommuns ekonomi 2003-09-01
Överläggning
Kommundirektören redogör för förslaget. Uttalandet är avsett att gälla för
den resterande delen av mandatperioden.
Beslut
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta uttalandet.
----

Ordförandes sign

Sekreterares sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens finansutskott

§ 258

Sammanträdesdatum

Sida

2003-09-09

13

Dnr 337/03 740

Fler praktikplatser för studenter
Bakgrund
Ewa Back (s) har i skrivelse inkommen till kommunkansliet den 3
september 2003 föreslagit att kommunstyrelsekontoret ska få i uppdrag
att:
1. inventera hur många praktikplatser kommunens förvaltningar och
bolag har erbjudit studenter under det senaste året
2. bedöma förutsättningarna för att kunna erbjuda ännu fler studenter
praktikplatser i den kommunala verksamheten.
Detta med anledning av att majoriteten i sin lokala regeringsförklaring
angav som en punkt att fler praktikplatser inom kommunens
verksamheter skulle inrättas och att kommunen skulle vara pådrivare till
att företag och organisationer gör detsamma inom sina verksamheter.
Huvudskälet för åtgärden är att studenterna bättre ska tillvaratas som en
resurs för kommunen och hela lokalsamhället. Ett ytterligare skäl är att
möjliggöra för fler studenter att få arbete i Sundsvall och kunna bo kvar
här.
En första del i detta arbete med praktikplatser är att kartlägga
omfattningen av praktikplatser för studenter i kommunens förvaltningar
och bolag.
En andra del är att göra en bedömning av hur förutsättningarna för att
erbjuda flera praktikplatser ser ut.
Beslutsunderlag
* Skrivelse från Ewa Back 2003-09-02
Beslut
Finansutskottet beslutar att kommunstyrelsekontoret får i uppdrag
att inventera hur många praktikplatser kommunens förvaltningar och
bolag har erbjudit studenter under det senaste året; samt
att bedöma förutsättningarna för att kunna erbjuda ännu fler studenter
praktikplatser i den kommunala verksamheten.
---Ordförandes sign
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Dnr 559/03 030

Åtgärder med anledning av svar på motion (s)
– handikappanpassning av kollektivtrafiken i
Sundsvall
Bakgrund
I en motion 1 november 1999 föreslog den socialdemokratiska
fullmäktigegruppen kommunfullmäktige besluta att utreda
möjligheterna att handikappanpassa och förbättra kollektivtrafiken i
Matfors.
Kommunstyrelsekontoret föreslog att som svar på motionen hänvisa till
kommunstyrelsens beslut 13 mars 2000 med anledning av slutrapporten
i SAMLA-projektet: att den arbetsmodell som använts i SAMLAprojektet skulle ligga till grund för övriga ytterområden i Sundsvalls
kommun, att uppdra åt kommunstyrelsekontoret att under våren göra en
översyn av trafiken i Matfors enligt denna inriktning samt att uppdra åt
kommunstyrelsekontoret att under år 2001 göra en översyn av trafiken i
Indal/Liden samt Stöde med samma inriktning som i SAMLA-projektet.
Frågan behandlades av kommunfullmäktige den 29 maj 2000 som
beslutade enligt kommunstyrelsens förslag. Ärendet överlämnades
därefter till kollektivtrafikenheten för handläggning.
Handikappanpassning av trafiken i Matfors skedde under våren 2001
med trafikstart sommaren 2001. Handikappanpassning av trafiken i
Indal-Liden skedde under våren 2002 med trafikstart sommaren 2002.
Inventeringen av Stöde är nu klar. Arbetet har bedrivits enligt den
modell som utvecklats i övriga områden.
I det aktuella området bor 3220 personer, varav 651 är ålderspensionärer. Några större förändringar är inte att vänta till 2004.
Trafikeringen i området sker främst genom linje 191 som går mellan
Ånge och Sundsvall samt Mittlinjen. Kompletteringstrafik finns till de
mindre byarna i området, men på grund av de problem som varit med
taxientreprenörer i Stöde, har resandet på dessa linjer varit mycket lågt.
Hälften av de boende i Stöde bor i centralorten, på båda sidorna av
Ljungan. Här finns också det största resbehovet. Från boende i
Nedansjö finns dessutom önskemål om en förbindelse med Matfors.
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Trafikeringsförslaget bygger på en servicelinje som går inom
centralorten. De boende på båda sidor Ljunga får därmed möjlighet att
åka till affären, vårdcentralen, Knutsgården, Skogsbrynet, Stödehuset
och järnvägsstationen samt anslutning till busslinje 191.
För Nedansjö har en servicelinje startats sommaren 2003. Trafikering
sker två dagar i veckan med det fordon som körs i kommunens regi i
Matfors. Genom merutnyttjande av fordonet, som normalt sett kör
skolkörningar och omsorgsresor kan man numera utan kostnad åka på
tisdagar och torsdagar mellan Nedansjö och Matfors.
Kommunstyrelsekontoret föreslår att en servicelinje införs i Stöde i
enlighet med detta förslag.
En ny servicelinje i Stöde beräknas brutto kosta ca 200 000/år.
Intäkterna beräknas till ca 50 000 uppdelat på såväl biljettintäkter som
minskade kostnader för färdtjänst. Tillkomsten av en servicelinje brukar
dessutom betyda att behovet av färdtjänst flyttas framåt i tiden.
Kollektivtrafikenheten är medveten om det sparkrav på 5 mkr som
ligger på kollektivtrafiken men med de förslag till besparingar som
enheten tagit fram och som kommer att föreläggas kommunstyrelsen
vid senare tillfälle anser enheten ändå att resurser finns till en
servicelinje i Stöde.
I och med att utredningen om Stöde är klar har samtliga områden inom
Sundsvalls kommun setts över och handikappanpassning av trafiken
utförts så långt det varit möjligt. Kommande upphandling av trafiken i
de olika områdena kommer, om inte annat beslutas, att innebära krav på
att de fordon som kör de tunga linjerna ska vara av lågentrémodell.
Beslutsunderlag
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-08-21
Överläggning
Ewa Back (s) yrkar att det sparkrav på 5 Mkr som kollektivtrafiksenheten
fått i uppdrag att föreslå ska redovisas innan beslut i detta ärende fattas.
Finansutskottet enas om att ställa sig bakom yrkandet.
Beslut
Finansutskottet beslutar
att bordlägga ärendet i avvaktan på att kollektivtrafikenhetens sparförslag
på 5 Mkr redovisas.
---Ordförandes sign
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Dnr 318/03 060

Ansökan om bidrag till Mineraljakten 2003
Bakgrund
Kommunstyrelsekontoret har för yttrande erhållit ansökan från Sveriges
Geologiska Undersökning (SGU) om bidrag på 10.000 kr till
mineraljaktens prispengar och resor för de kommunala
kontaktpersonerna år 2003 samt viss informationsverksamhet.
Finansutskottet har under 1997-2002 beviljat SGU ett årligt bidrag på
5.000 kr för pristagare boende inom kommunen. Bidrag har inte
lämnats för kontaktpersons resor eller information.
Kommunstyrelsekontoret föreslår att SGU:s ansökan för år 2003
beviljas med ett belopp på 5.000 kr. Finansiering av bidraget får göras
inom ramen för kommunstyrelsens ackumulerade egna kapital då
kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter har förbrukats i sin
helhet.
Beslutsunderlag
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-09-02
* Ansökan från Sveriges Geologiska Undersökning 2003-08-12
Överläggning
Lars Persson (fp) yrkar avslag på förslaget med hänvisning till
kommunens ekonomiska situation.
Ewa Back (s) yrkar bifall till förslaget.
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition framlagda
yrkanden och finner att finansutskottet bifaller ordförandens yrkande.
Finansutskottet enas därefter om att eventuellt kommande ansökningar ska
finansieras inom ramen för utvecklingsverksamheten.
Beslut
Finansutskottet beslutar
att bevilja Sveriges Geologiska Undersökning ett belopp på 5.000 kr
för pristagare inom kommunen,
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att bidraget finansieras inom kommunstyrelsens ackumulerade egna
kapital; samt
att kommande och liknande ansökningar ska finansieras via
kommunstyrelsens utvecklingsmedel.
Reservation
Lars Persson (fp) reserverar sig mot beslutet.
----
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Dnr 9/03 106

Utdelning efter likvidation av Arbetslivscentrum i Sundsvall ekonomisk förening
Bakgrund
Konstituerande föreningsstämma för Arbetscentrum i Sundsvall
ekonomisk förening, org.nr 769603-0001, hölls den 11 mars 1998.
Sundsvalls kommun är en av medlemmarna och har 1 000 andelar av
totalt 15 400 andelar.
Genom beslut av föreningsstämma den 19 mars 2002 har föreningen
trätt i frivillig likvidation och Sundsvalls tingsrätt har därefter utsett
likvidator.
Avslutande föreningsstämma hölls den 18 augusti 2003. På stämman
lade likvidatorn fram sin slutredovisning och föreningen är därmed
upplöst. Av den framlagda redovisningen framgår att det preliminära
utdelningsbara beloppet uppgår till 415 468 kronor och att det belopp
som kommer att utdelas till kommunen därmed skulle bli 26 978
kronor. Den förändring som kan komma ske av beloppet beror på
slutlig skattereglering.
Föreningsstämman den 19 mars 2002 uttalade ”sin förhoppning att
medlen används till insatser för arbetslösa”.
Kommunstyrelsekontoret föreslår att det belopp som utdelas till
Sundsvalls kommun efter avslutad likvidation ska tillfalla nämnden för
arbetsmarknad och vuxenutbildning.
Beslutsunderlag
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-08-03
* Berättelse och slutredovisning av ekonomisk ställning efter frivillig
likvidation 2002-2003
* Kallelse till avslutande stämma för Arbetscentrum i Sundsvall
2003-06-11
Beslut
Finansutskottet beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag
att det belopp som utdelas till Sundsvalls kommun efter avslutad
likvidation av Arbetscentrum i Sundsvall ekonomisk förening skall
tillfalla nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning.
----
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Bilaga 1
Driftbudgetramar 2004
Nämnd/Verksamhet

Netto exkl Kapitalkostnad
kapitalkostnad exkl internlån

(Tkr)
Summa
skattemedel

Socialnämnd

1 310 000

1 815

1 311 815

Barn- och utbildningsnämnd

1 397 700

3 170

1 400 870

209 300

979

210 279

Kulturnämnd
Nämnd för arbete, vuxenutbildn o integration

56 650

Miljönämnd

10 150

388

10 538

Stadsbyggnadsnämnd
Bostadsanpassningsbidrag

68 200
7 600

28 115

96 315
7 600

Lantmäterinämnd

56 650

50

Fastighetsnämnd
Utemiljö
Kök, personliga tjänster

11 850
2 120

50

1 889

13 739
2 120

Kommunfullmäktige
Partistöd

8 035
4 975

8 035
4 975

Kommunrevision
Överförmyndarnämnd
Förtroendenämnd

2 095
5 230
25

2 095
5 230
25

Kommunstyrelse
Kommunstyrelse inkl vänortsverksamhet
Kommunstyrelsekontoret
Övrig gemensam verksamhet
Stadsbacken, ökad ersättning
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-5 500

202 855
2 643

0

Investeringsramar
2004
(Tkr)
Netto

Nämnd/Verksamhet

Fastighetsnämnd
Fastigheter, verksamhetsanpassningar
Gemensamt, bilar och maskiner
Trädplanteringar

10 000
2 300
600

Kommunstyrelse
Fastigheter, efter Fu:s beslut
Hamnen
Internbank, bedömd utlåning

67 600
2 000
40 000

12 900

109 600

Kulturnämnd
Museiverksamhet

290

Miljönämnd

310

Stadsbyggnadsnämnd
Väghållning
Offentlig belysning
Inre hamnen, kajer
Maskiner och utrustning
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