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Justering
Att jämte ordföranden Lars-Erik Nyberg justera dagens protokoll utses
Hans Brynielsson med Martin Johansson som ersättare.
––––
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Dnr 90/06 043

§ 30

Bokslutskommuniké 2005

Beslut
Finansutskottet beslutar
delge kommunstyrelsen bokslutskommuniké 2005.

att

Bakgrund
Kommunstyrelsekontoret har sammanställt en bokslutskommuniké för
kommunen och kommunkoncernen.
Kommunen visar upp ett positivt för 2005 på 63,9 mkr, vilket är en
förbättring jämfört med 2004 med 18,7 mkr. Resultatet överstiger också
budgeten med 10,9 mkr.
För Koncernen ligger resultatet före extraordinära poster och skatt
sämre än förväntat. Resultatet är 54,2 mkr sämre än föregående år.
Dock ingår jämförelsestörande poster med 40,0 mkr. Räknas de
jämförelstörande posterna bort för 2004 och 2005 så har resultatet
förbättras med 16,4 mkr.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-02-15
• Bokslutskommuniké 2005 – de kommunala bolagens resultat för
2005
––––
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Dnr 100/06 044

§ 31

Månadsuppföljning av nämnderna, januari
2006

Beslut
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
lägga rapporten till handlingarna.

att

Bakgrund
Kommunstyrelsekontoret har sammanställt bifogade månadsrapport för
januari 2006. Månadsrapporten utgör en kortfattad analys av Sundsvalls
kommuns ekonomiska läge.
Månadsrapporten för januari 2006 visar inga större avvikelser mot
budget. Resultatet är totalt sett relativt stabilt. Två av kommunens
nämnder signalerar underskott. Underskottet på –6,0 mkr för kulturoch fritidsnämnden förklaras delvis av en minskad budgetram med 5,0
mkr. Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations
underskott avser återbetalning av det erhållna statsbidraget för 2005,
som enligt Skolverkets prognos uppgår till cirka -0,8 Mkr.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-02-10
• Månadsuppföljning, januari 2006
––––
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Dnr 19/06 106

§ 32

Yttrande över samverkansforums uppdrag
att inleda arbetet inför bildandet av ett KSO i
Västernorrland

Beslut
Finansutskottet beslutar
anta kommunstyrelsekontorets förslag till yttrande.

att

Bakgrund
Under 2004 avbröts Region Y:s försök att bilda ett indirekt valt samverkansorgan då Sollefteå kommun beslutade att inte delta i detta.
Under 2005 har dock de politiska partierna, som svar på en förfrågan
från Forum för regional utvecklingspolitik (samverkansforum), ställt
sig positiva till fortsatt utredning av innehåll och form för ett eventuellt
kommunalt samverkansorgan (KSO) i Västernorrland.
Samverkansforum beslutade därför 2005-11-18, § 24, bland annat att
inleda förberedelser för bildandet av ett KSO i Västernorrland 2007, att
anlita en extern utredare med uppdrag att sammanställa förslag till
utformning och innehåll av ett KSO, samt att ge landstingsdirektören
och Kommunförbundets direktör i uppdrag att i samarbete med
länsstyrelsen förbereda en dialogkonferens i början av 2006.
Överläggning
Magnus Sjödin (m) framför att moderaterna är för ett samarbete men
anser inte att ett regionparlament är bra.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-02-02
• Yttrande 2006-02-03 till kommunförbundet Västernorrland
• Kommunförbundet Västernorrlands protokoll 2005-12-15, § 50
• Kommunförbundet Västernorrlands skrivelse 2005-12-15
––––
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Dnr 15/06 050

§ 33

Deltagande i Kommunförbundet
Västernorrlands projekt ”Miljöanpassad
upphandling”

Beslut
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att

deltaga i Kommunförbundet Västernorrlands projekt
Miljöanpassad upphandling;

att

finansieringen av projektet med 76 400 kr per år 2006-2008,
totalt 229 200 kr får ske genom ianspråktagande av
kommunstyrelsekontorets egna kapital.

Bakgrund
Kommunförbundets styrelse beslöt vid sammanträde den 15 december
2005 att rekommendera kommunerna att delta och finansiera projektet i
enlighet med projektbeskrivning (bilaga) avseende rubricerat bifogat
protokollsutdrag.
Miljöanpassad upphandling är ett viktigt verktyg för att styra samhället
mot en mer hållbar utveckling. För ett antal år sedan bedrevs ett aktivt
arbete med miljöanpassad upphandling i Västernorrlands kommuner
med den så kallade Västernorrlandspärmen. Nu är frågan intressant och
aktuell igen. Kommunernas och Landstingets upphandlare efterfrågar
projektet.
Styrgruppen för ”Miljölänet Västernorrland” har beslutat att projektet
bör genomföras. I länets tillväxtprogram liksom i de regionala
miljömålen finns angivet att arbetet med miljöanpassad upphandling
bör prioriteras.
Kommunstyrelsekontoret ser positivt på förslaget.
Finansiering av projektet föreslår ske genom ianspråktagande av
kommunstyrelsekontorets egna kapital.
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Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-01-27
• Kommunförbundet Västernorrlands skrivelse 2006-01-12
• Kommunförbundet Västernorrlands protokoll 2005-12-15, § 47
• Kommunförbundet Västernorrlands skrivelse 2005-12-18 med
bilaga
––––
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Dnr 80/05 619

§ 34

Förslag till skolplan för vuxenutbildningen i
Sundsvall

Beslut
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
att

anta förslag till skolplan för vuxenutbildningen i Sundsvall; och

att

uppdra till nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och
integration och barn- och utbildningsnämnden att genom
samråd överväga om ett nytt förslag till skolplan bör omfatta
såväl vuxenutbildningen som utbildningen av barn- och
ungdomar och återkomma med förslag i den delen under år
2007.

Bakgrund
Av skollagen framgår att skolplan ska upprättas och vilket innehåll den
skall ha. Det förslag till skolplan för nämnden för arbetsmarknad,
vuxenutbildning och integration (NAVI) som upprättats den 15
november 2004 har en gång varit uppe i kommunfullmäktige och då
återremitterats till NAVI. Förslag till kompletteringar till det
ursprungliga förslaget har framlagts av personal vid verksamheterna
samt den 30 september 2005 av oppositionen. NAVI har den 26
oktober 2005 återigen beslutat att överlämna förslaget till
kommunfullmäktige för beslut.
Överläggning
Lars Persson (fp) yrkar att skolplanen ska återremitteras till NAVI för
att nämnden i samverkan med förvaltningen ska bearbeta planen med
mätbara mål. Magnus Sjödin (m) och Hans Brynielsson (kd) instämmer
i förslaget.
Habib Effatti (v) yrkar bifall till skolplanen och kommunstyrelsekontorets förslag.
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Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på
kommunstyrelsekontorets förslag kontra Lars Perssons m fl. yrkande
och finner att utskottet beslutar i enlighet med kontorets förslag.
Reservation
Lars Persson (fp), Magnus Sjödin (m) och Hans Brynielsson (kd)
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-02-14
• NAVI:s protokoll 2005-10-26, § 101
• FAVI:s skrivelse 2005-10-05
• Oppositionens förslag till komplettering av skolplanen 2005-09-30
• NAVI:s skrivelse 2004-11-15
• Kommunfullmäktiges protokoll 2005-04-25, § 434
––––
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Dnr 35/06 006

§ 35

För kännedom

Beslut
Finansutskottet beslutar
att

lägga kännedomsärendena till handlingarna.

Kännedomsärenden
SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTINGS CIRKULÄR
• 2006:5 Utbildningsvikariat
• 2006:7 Särskilt anställningsstöd för Plusjobb
• 2006:8 Arbetsdomstolens dom 2005 nr 117 angående fråga om
fältarkeologer kommit att bli tillsvidareanställda
• 2006:9 Socialtjänstlagen – en vägledning
SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING
• Inspirationsskrift om ”Samspel med civilsamhället”
• Förändringar av landstingens och kommunernas regelverk och
förskrivning av hjälpmedel under de senaste tre åren
• Tre seminarier om små kommuners problem och utmaningar ”Ska
vi ha färre kommuner i Sverige?” den:
o 8 mars 2006 på Folkets Hus i Umeå
o 16 mars 2006 på Arkens konferenscenter i Göteborg
o 21 mars 2006 på Konserthuset i Växjö
• Tre dialogseminarier om statens styrning av den kommunala
sektorn ”Hur ska staten styra kommunerna?” den:
o 4 april 2006 på Hotell Ekoxen i Linköping
o 26 april 2006 på Atrium Konferens & Bankett i Uppsala
o 27 april 2006 på Halmstads Teater

Ordförandens sign

Justerandes sign

Sekreterares sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens finansutskott

Sammanträdesdatum

Sida

2006-02-21

11

GÄVLEBORGS KOMMUN & LANDSTING
• Inbjudan till konferensen ”Ersättningar till familjehem och
kontaktfamiljer m.fl.” den 27 april 2006 i Hudiksvall (06/33)
• Inbjudan till konferensen ”Aktualitetsdag för IFO” den 27 mars
2006 i Bollnäs (06/34)
• Inbjudan till kursen ”Vad gör vi för att möta kravet på
energiomställning till ett grönare samhälle? Ska vi sitta och vänta
eller vad kan vi göra redan nu?” den 28 mars 2006 på Scandic Väst
i Gävle (06/38)
• Inbjudan till aktualitetskursen ”Allmänna bestämmelser AB 05”
(06/43) den:
o 14 mars 2006 på Elite Hotel Knaust i Sundsvall
o 6 april 2006 på Klockargården i Tällberg
LÄNSSTYRELSEN VÄSTERNORRLANDS LÄN
• Beslut den 1 februari 2006 om tillstånd till allmän
kameraövervakning hos K-rauta AB vid butiken på Förmansvägen
6 i Sundsvall (Ks dnr 491/05 308)
• Beslut den 1 februari 2006 om tillstånd till allmän
kameraövervakning hos Stadium Sverige AB vid butiken på
Gesällvägen 7 i Birsta, Sundsvall (Ks dnr 494/05 308)
• Beslut den 6 februari 2006 (som ersätter tidigare beslut från den 1
februari 2006) om tillstånd till kameraövervakning hos Norrmalm
Bensin & Livs AB vid stationen på Norrmalmsgatan 1, Sundsvall
(Ks dnr 492/05 308)
• Beslut den 7 februari 2006 om tillstånd till allmän
kameraövervakning hos Sveriges Television AB vid Nya
Hamngatan 21 i Sundsvall (Ks dnr 493/05 308)
• Beslut den 7 februari 2006 om tillstånd till allmän
kameraövervakning hos OK Q8 AB vid stationen på
Gillebergsgatan 1 i Skönsberg, Sundsvall (Ks dnr 475/05 308)
FINANSDEPARTEMENTET
• Remiss om ”Betänkandet Jämförelsevis – styrning och uppföljning
med nyckeltal i kommuner och landsting (SOU 2005:110)”.
Yttrande ska lämnas till finansutskottet den 4 april 2006 och
kommunstyrelsen den 10 april 2006 (Ks dnr 71/06 100)
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SOCIALDEPARTEMENTET
• Remiss om ”Skydd mot internationella hot mot folkhälsan” (Ds
2006:3)
SOCIALSTYRELSEN
• Meddelandeblad, daterat februari 2006, om ”Förstärkt stöd till
anhöriga som hjälper och vårdar närstående”
ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS
• Inbjudan till konferensen ”Kommunal ekonomi och politik” den 23
mars 2006 i Göteborg
––––
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