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§ 217 Justering
Att jämte ordföranden Ewa Back justera dagens protokoll utses LarsErik Nyberg med Martin Johansson som ersättare.
––––
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Dnr 137/05 105

§ 218 Information om serviceutredningen

Beslut
Finansutskottet beslutar
framföra sina åsikter till utredaren.

att

Bakgrund
I samband med kommunfullmäktiges behandling av årsbudget 2005
med plan för ekonomin 2006-2007 (dnr 19/04 041) fick kommunstyrelsen ett särskilt ansvar för frågan om effektiviseringar genom
större samordning/centralisering.
Kommunstyrelsekontoret har nu utifrån detta uppdrag tagit fram förslag
till direktiv för en serviceutredning. Direktiven kommer att behandlas
på finansutskottets sammanträde i oktober. Vid dagens sammanträde
lämnas information om utredningens utformning.
Utredningen föreslås genomföras i två steg med följande innehåll:
Steg 1
Personal
Information
Posthantering/skanning/diarieföring
Placering av enheten för Lön och Pension
Receptioner
Steg 2
Ekonomi, administration
Nämndsadministration
Intern utredningsverksamhet
Rekrytering

Överläggning
Utskottet diskuterar upplägget. De synpunkter som framkommer är att
översynen över intern utredningsverksamheten bör föras upp till steg 1,
eventuellt kan receptionsöversynen ingå i steg 2.
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Utskottet ställer frågor om tid- och kostnadsbilden för utredningen.
Frågorna besvaras av utredaren.
Slutligen beslutar utskottet att framföra de åsikter som framkom under
diskussionen till utredaren.
––––
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Dnr 137/05 105

§ 219 Information från arbetsgivardelegationen

Beslut
Finansutskottet beslutar
notera informationen.

att

Bakgrund
Arbetsgivardelegationen lämnar kontinuerligt rapporter till
finansutskottet.
Vid dagens sammanträde lämnas information om:
• lönekartläggningen
• sjukfrånvaron
• personalenkäten
• kommunens mångfaldsarbete
• arbetsmarkandspolitiska åtgärder
Överläggning
Utskottet ställer frågor om sjukfrånvarostatistiken inom de olika
förvaltningarna, varför sjukfrånvaron har minskat, vilka faktorer som
påverkar trivselstatistiken och hur förvaltningarna kommer arbeta med
de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna.
Frågorna besvaras av personaldirektören. När det gäller utformningen
av de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna under 2005 och 2006
tillägger han att den kommer ske i samråd med förvaltningarna.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-09-05
––––
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Dnr 137/05 105

§ 220 Information om socialnämndens verksamhet

Beslut
Finansutskottet beslutar
att

notera informationen.

Bakgrund
Socialnämnden lämnar kontinuerligt information om socialnämndens
verksamheter.
Vid dagens sammanträde belyses nämndens ekonomi och dess
verksamhet inom IFO-området.
Vid redovisningen om IFO-verksamheten belyses följande:
• BOS utredningen
• nämndens arbete för att etablera ett barnkriscenter
• översynen över biståndshanteringen och de besparingar som
gjorts.
• arbetet för att etablera en beroendeenhet
• socialbidragsandelen för ungdomar
• barn- och ungdomsplaceringarna
Överläggning
När det gäller socialbidragskostnaden för ungdomar konstaterar IFOchefen att dessa kostnader har minskat med 2 Mkr jämfört med
föregående år. Dock är antalet ungdomar som söker socialbidrag nästan
lika stor som förra året (270 i år jämfört med 284 föregående år) men
insatstiden har blivit kortare.
IFO-chefen belyser också att Länsrättens syn på när ett omhändertagande bör ske har förändrats och att Länsrätten idag generellt anser
att kommunerna bör ingripa på ett tidigare stadium.
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Utskottet ställer frågor om socialtjänstens samverkan med Mitthem AB
för att finna placeringslägenheter. IFO-chefen svarar att denna
samverkan är god.
––––
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Dnr 138/04 006

§ 221 Information om bolagsspecifika ägardirektiv
och bolagsordningar för de kommunala bolagen

Beslut
Finansutskottet beslutar
notera informationen.

att

Bakgrund
Den 28 februari 2005, § 400, fastställde kommunfullmäktige ägarpolicy
och generella ägardirektiv för de kommunala bolagen.
Kommunstyrelsekontoret arbetar nu med att ta fram särskilda ägardirektiv och bolagsordningar för varje bolag. Planeringen är att ärendet
ska behandlas på kommunfullmäktiges sammanträde i oktober 2005.
Vid dagens sammanträde lämnas en rapport från detta arbete.
––––
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Dnr 137/05 105

§ 222 Information om skolskjutsen

Beslut
Finansutskottet beslutar
notera informationen.

att

Bakgrund
Kommunen har en ny entreprenör för skolskjutsen.
Vid dagens sammanträde lämnas information om att den nye
entreprenören vill förhandla om priserna.
Överläggning
Chefen för kollektivtrafiksenheten och upphandlingsenheten redogör
för deras kontakter med entreprenören.
Utskottet ställer frågor om hur upphandlingen gjordes och hur frågan
kommer hanteras framöver
Frågorna besvaras av de föredragande.
––––
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Dnr 384/05 001

§ 223 En ny IT-driftenhet
Beslut
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
att

uppdra åt kommunstyrelsen att i samråd med nämnderna
genomföra bildandet av en ny IT-enhet och en ny IT-driftenhet
under kommunstyrelsens respektive fastighetsnämndens ansvar
och enligt de intentioner som föreslås i utredningens skrivelse
den 24 augusti 2005;

att

finansiering av de två nya enheterna sker på sätt som framgår
av kommunstyrelsekontorets skrivelse den 7 september 2005;

att

kommunstyrelsen, för att den nya IT-enheten skall kunna finansieras med skattemedel, bemyndigas att göra justeringar i
kommunstyrelsens och nämndernas ramar när bildandet av de
två enheterna genomförts och utfallet är känt; samt

att

uppdra åt kommunstyrelsen att ansvara för den fortsatta utredningen om lämplig driftform för kommunens IT-verksamhet.

Bakgrund
Den utredning som har haft uppdraget att utreda lämplig driftform för
kommunens hela IT-verksamhet föreslår i ett första förslag att en ny ITenhet och en ny IT-driftenhet inrättas. Utredningen kommer senare att
lämna förslag som mera anknyter till det ursprungliga uppdraget.
Överläggning
Utskottet frågar om hur personalen till de två enheterna kommer att
tillsättas. Frågan besvaras av den föredragande.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-09-07
• Miljökontorets skrivelse 2005-08-24
––––
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Dnr 385/05 045

§ 224 Finansieringsförslag katalogtjänster

Beslut
Finansutskottet beslutar
att

ge kommunstyrelsekontoret i uppdrag att starta projektet
Gemensam katalogtjänst för Sundsvalls kommun; och

att

bevilja IT-enheten internlån på 6 200 kkr; samt

att

projektets kostnader debiteras förvaltningarna utifrån en procentuell fördelning som motsvarar andelen skattemedel.

Bakgrund
En gemensam katalogtjänst behöver införas för att möjliggöra en rationellare hantering av kommunens datorarbetsplatser och samt för att
automatisera rutinerna mot olika centrala gemensamma verksamhetssystem. Finansieringen av detta föreslås sker genom internlån.
Överläggning
Utskottet ställer frågor om förslaget leder till ökade kostnader för
förvaltningarna och hur detta i så fall hanteras, samt på vilket sätt
förslaget frigör tid.
Frågorna besvaras av IT-chefen.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-09-06
––––
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Dnr 94/03 556

§ 225 Tilläggsäskande för kajanläggning i Tunadalshamnen

Beslut
Finansutskottet beslutar
att

som ett internlån anvisa 8.700.000 miljoner kronor för tillkommande åtgärder vid byggande av Korstabäckskajen enligt
föreliggande förslag från Sundsvalls Hamn AB; och

att

arrendet räknas som en annuitet med 50 års avskrivningstid och
6,66% ränta.

Bakgrund
Sundsvalls Hamn AB hemställer i skrivelse till kommunen om att projekt för utbyggnad av Tunadalshamen (Korstabäckskajen) utökas med
8,7 Mkr för ombyggnad av RoRo-ramp, avfendring av befintlig kaj
samt nytt dagvattensystem vid fastighetsgräns mot Tunadalssågen.
Kommunstyrelsekontoret tillstyrker projektets utökning och föreslår att
det behandlas som ett internlån och beslutas av finansutskottet. Kapitalkostnaderna täcks av arrendeintäkter från Sundsvalls Hamn AB enligt samarbets- och nyttjanderättsavtal mellan kommunen och bolaget.
Överläggning
Lars Persson (fp) föreslår att kommundirektören lämnar information
om detta ärende vid kommunfullmäktiges nästa möte.
Utskottet instämmer i förslaget.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-08-18
• Sundsvalls Hamn AB:s skrivelse 2005-07-22
––––
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Dnr 121/05 030

§ 226 Svar på motion (s) om policy för nyttjande av
kommunal mark eller kommunala lokaler

Beslut
Finansutskottet beslutar
återremittera motionen för att få belyst hur samordning för dem
som vill nyttja mark/lokaler som förvaltas av Sundsvalls
kommun ska ske.

att

Bakgrund
Socialdemokraterna yrkar i denna motion:
•

Att kommunen undersöker vilka krav som kan ställas på nyttjare vid upplåtelse av lokaler/mark som förvaltas av Sundsvalls
kommun.

•

Att denna policy även innefattar på vilket sätt man hanterar
samordning för dem som vill nyttja mark/lokaler som förvaltas
av Sundsvalls kommun.

I motionen efterlyses gemensamma regler för nyttjande av kommunal
mark eller lokaler. Som exempel nämns att hyresgäster ska ha giltigt Fskattebevis, gällande kollektivavtal och inte vara restbokförd. Andra
krav kan vara ej miljöstörande verksamhet eller icke-kriminella organisationer.
Motionen har remitterats till stadsbyggnadskontoret, fastighetskontoret,
Gärdehov Förvaltnings AB, Kultur & Fritid och kommunstyrelsekontoret för yttrande. Stadsbyggnadskontoret har fått samordningsansvar för
yttrandet.
Överläggning
Utskottet vill få en bättre belysning av motionens andra yrkande, det
vill säga hur samordning för dem som vill nyttja mark/lokaler som
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förvaltas av Sundsvalls kommun ska ske. Utskottet enas därför om att
återremittera ärendet.
Beslutsunderlag
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2005-08-15
• Motion från Socialdemokraterna (s) 2005-03-10
––––
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Dnr 252/05 030

§ 227 Svar på enskild motion (fp) om ”Utveckla
entreprenörskapet i Sundsvalls kommun”

Beslut
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
att

bifalla motionen; och

att

uppdra åt kommunstyrelsen att ansvara för att frågeställningarna i motionen besvaras inom ramen för den utredning som
föreslås genomföras enligt svar på motion av Per Wahlberg
(m), dnr 100/05 030, angående utredning av förutsättningarna
för ett kommunalt konkurrensutsättningsprogram.

Bakgrund
I maj 2005 lämnade Ingeborg Wiksten (fp) in ifrågavarande motion i
vilken yrkas att kommunstyrelsen i Sundsvalls kommun
- inventerar vilka verksamheter som kan läggas ut på entreprenad
till personalkooperativ eller andra företagsformer,
- undersöker vilket intresse det finns hos kommunens personal att
delta i personalkooperativ eller andra företagsformer,
- undersöker vilket behov av stöd och utbildning deltagare i eventuella personalkooperativ kan behöva.
Motionen har inom kommunstyrelsekontoret beretts av en grupp bestående av personalchefen, upphandlingschefen, en utredaren vid
utvecklingsavdelningen och vikarierande kommunjuristen.
Överläggning
Lars Persson (fp) yrkar bifall till kommunstyrelsekontorets förslag.
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Beslutsunderlag
• Socialtjänstens yttrande 2005-09-14
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-08-31
• Motion från Folkpartiet Liberalerna (fp) 2005-05-25
––––
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Dnr 55/05 030, se även dnr 291/05 101

§ 228 Svar på motion (v) om en samlad utgåva av
aktuella program

Beslut
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
att

med hänvisning till uppdraget som finansutskottet gav den 22
juni, § 159, avslå motionen.

Bakgrund
I en motion inlämnad till kommunfullmäktige menar vänsterpartiet att
det är svårt att få en helhetsbild över kommunens riktlinjer (program)
inom olika verksamhetsområden därför yrkar partiet:
att fullmäktige beslutar göra en sammanställning av de olika
programmen,
att fullmäktige beslutar att efter genomgång undersöka vilka
program som kan utgå eller skall revideras
att fullmäktige beslutar om en samlad utgåva som innehåller
aktuella program, denna utgåva kan lämpligen uppdateras en
gång per år.

Motionen har beretts inom kommunstyrelsekontorets administrativa avdelning. Inledningsvis kan sägas att kontoret
instämmer i motionärernas yrkande men att kontoret också kan
konstatera att kontoret redan har fått ett liknande uppdrag av
kommunstyrelsens finansutskott och att dessa frågor ligger i
linje med andra frågor kontoret redan arbetar med.
Överläggning
Habib Effati (v) anmäler att han återkommer i kommunstyrelsen med
sina synpunkter.
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Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-09-07
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-06-22 om direktiv för
projektet ”Att styra genom dokument” med bilaga 1-2
• Motion från Vänsterpartiet (v) 2005-01-31
––––
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Dnr 386/05 006

§ 229 Finansutskottets sammanträdesdagar 2006

Beslut
Finansutskottet beslutar
att

under 2006 sammanträda kl. 14.00 i enlighet med kommunstyrelsekontorets förslag.

Bakgrund
Kommunstyrelsekontoret har upprättat ett förslag till sammanträdesschema för 2006.
Schemat omfattar kommunfullmäktiges sammanträdesdagar, samt,
kommunstyrelsens, finansutskottets och utvecklingsutskottets. Schemat
har upprättats utifrån samma principer som gäller för årets schema.
Finansutskottets sammanträdesdagar
Finansutskottet föreslås sammanträda den:
24 januari
7 februari
21 februari
7 mars
21 mars
4 april
18 april
budgetberedning 8-12 maj
9 maj
23 maj
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13 juni
22 augusti
5 september
19 september
10 oktober
24 oktober
14 november (konstituerande
finansutskott)
28 november
12 december
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Överläggning
Utskottet diskuterar budgetberedningens upplägg och konstaterar att
denna fråga åter ska behandlas på utskottets sammanträde den 11
oktober 2005.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-09-07 med förslag på
sammanträdesschema för finansutskottet år 2006
––––
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§ 230 För kännedom

Beslut
Finansutskottet beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTINGS CIRKULÄR:
• 2005:57 Kommunal Personal 2004
• 2005:59 Kommunalekonomisk utjämning – ny skrift
• 2005:62 Ändringar i arbetstidslagen, vilka kommer att gälla för
kommuner och landsting fr.o.m. den 1 januari 2007
• 2005:63 Ett förtydligat kommunalt uppföljningsansvar för ungdomar under 20 år
• 2005:64 Fastställande av föräldraskap och faderskap – information
om ändringar i föräldrabalken m.m.
• 2005:65 Lönejämförelser och löneutveckling i kommuner och
landsting
• 2005:66 Arbetsdomstolens dom 2005 nr 33 Arbetstagarbegreppet –
en skorstensfejarmästare som utfört sotningsverksamhet åt kommun
ansågs inte vara arbetstagare
• 2005:67 Planering för gymnasieskolan inför 2007
• 2005:68 Ändringar i LVM och LVU m.m.
• 2005:69 Avtal som inte omfattas av Huvudöverenskommelse –
AFH, LTT och LTJ på landstingssektorn
• 2005:70 Arbetsdomstolens dom 2004 nr 102 om det funnits
vägande skäl för stadigvarande förflyttning av en tandläkare
• 2005:71 Reviderad preliminär kostnadsutjämning 2006
• 2005:72 Nytt avtal om skolkopiering – med utökade rättigheter –
läsåren 2005−2006 och 2006−2007
• 2005:75 Aktuellt om skola och barnomsorg 2005
• 2005:78 Arbetsdomstolens dom 2005 nr 60 om avsked av två vårdbiträden som kränkt en vårdtagare
• 2005:80 Budgetförutsättningar för åren 2006−2008
SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING
• Inbjuder till seminarium om ”Välfärdspolitiken i framtiden – Kan vi
lita på varandra och systemet?” den 24 november 2005 i Stockholm
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Rapport om ”Alternativ till rättighetslagstiftning inom kommunal
vård och omsorg – vad behöver ändras och varför?”
Inbjuder till ”Gammal, förtvivlad, förbannad – en konferens om
äldre personer med psykisk sjukdom” den 22-23 november 2005 i
Jönköping

KOMMUNFÖRBUNDET GÄVLEBORG
• Inbjuder till konferensen ”Kommunallagen har ändrats igen!” den:
o 27 oktober 2005 i Sundsvall
o 10 november 2005 i Bollnäs
LÄNSSTYRELSEN
• Beslut den 23 augusti 2005 om tillstånd till allmän kameraövervakning hos Securitas Värde AB Nord i Härnösand (Dnr 136/05
308)
• Beslut den 24 augusti 2005 om tillstånd till allmän kameraövervakning hos ICA Kvantum Nacksta AB i Sundsvall (Dnr 601/04 308)
STATENS OFFENTLIGA UTREDNING – Ansvarskommittén
• Inbjuder till samråd om ”Hur ska ansvaret för regionala utvecklingsfrågor fördelas i framtiden?” den:
o 11 oktober 2005 i Arlanda och
o 14 oktober 2005 i Arlanda
ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS
• Inbjuder till kursen ”Hur kan kommunerna bidra till ökad sysselsättning på den lokala arbetsmarknaden?” den 25 oktober 2005 i
Stockholm
BYGDEGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND, VÅRA GÅRDAR OCH
FOLKETS HUS & PARKER
• Informationsblad April 2005 om projektet Samlingslokaler.nu –
som söker och sprider goda exempel på hur samverkan mellan det
offentliga (kommunen) och den ideella sektorn (allmänna samlingslokalföreträdare) stärker och utvecklar samhället. Under våren
2005 arrangerar projektet sex regionala konferenser och ett seminarium i samverkan med Folkrörelseforum, med fokus på mötesplatsens betydelse för demokratin. Information om alla möten och
konferenser finns på projektets hemsida: www.samlingslokaler.nu
• Projektet Samlingslokaler.nu inbjuder till konferens om samtal och
erfarenhetsutbyte kring ”Den allmänna samlingslokalens” roll i närsamhället den:
o 3 oktober 2005 i Sösdala, Skåne
o 5 oktober 2005 i Norrköping
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o 11 oktober 2005 i Östersund
o 17 oktober 2005 i Uppsala
MID SWEDEN OFFICE i samarbete med EU2004-kommittén
• Inbjuder till seminarium ”EU i knät?- Är du tagen på sängen?” den:
o 3 oktober 2005 i Sundsvall och
o 4 oktober 2005 i Östersund
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§ 231 Information om budgetpropositionen
Beslut
Finansutskottet beslutar
notera informationen.

att

Bakgrund
Idag den 20 september överlämnade regeringen 2006 års budgetproposition.
Överläggning
Ekonomidirektören redogör kort för det extra anslag till kommuner och
landsting som föreslås.
––––
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