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Justering
Att jämte ordföranden Ewa Back justera dagens protokoll utses
Lars-Erik Nyberg med Martin Johansson som ersättare.
Justering sker fredagen den 16 juni.
––––
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Dnr 116/06 020

§ 129 Information från arbetsgivardelegationen
Beslut
Finansutskottet beslutar
notera informationen.

att

Överläggning
Vid sammanträdet informerar personaldirektören om arbetet med
löneöversyn och lönekartläggning, mångfaldsarbetet, utarbetandet av
ny arbetsgivarstrategi, arbetsgivarringen samt om FAS 05 i huvudsaklig
överensstämmelse med vad som framgår av skrivelse ”Rapport från
arbetsgivardelegationen 2006-06-13”. Därutöver redovisas i korthet
resultat av undersökning angående de kommunanställdas uppfattning
om sin arbetssituation. En vanlig uppfattning bland de anställda är att
utvecklingsmöjligheterna är begränsade och att stressen är hög. Vad
avser sjukfrånvaron för anställda inom kommunen i sin helhet
konstateras att denna har minskat under åren 2004 till 2006. En
oroväckande tendens är dock att bland de anställda under 30 år ökar
sjukfrånvaron, särskilt märkbart är detta bland anställda inom
socialtjänsten. Vad detta beror på skall utredas. Vad avser
personalförsörjningen konstateras att ett stort överskott på utbildade
lärare emotses generellt för hela landet under överblickbar framtid.
Enligt Högskoleverket kommer dock behovet av förskollärare alltjämt
att bestå.
Beslutsunderlag
• Rapport från arbetsgivardelegationen 2006-06-13, daterad 2006-0607
––––
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Dnr 32/06 040

§ 130 Mål och resursplan för 2007-2009 samt
utvärdering av budgetberedningen partiernas förslag
Beslut
Finansutskottet beslutar
att

uppdra till kommunstyrelsekontoret att utifrån tillgängligt
material sammanställa preliminära ramar för årsbudget 2007
som stöd för förvaltningarnas fortsatta planering,

att

inför kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges beslut i
november uppmana nämnder och förvaltningar att arbeta vidare
med indikatorer utifrån de förslag till mål som framtagits i
underlagen från nämnderna,

att

i övrigt följa den tidplan som ingår i direktiven för arbetet med
Mål och resursplan för 2007 med plan för 2008-2009; samt

att

kommunstyrelsekontoret skall bereda de kommunala bolagen
förnyad möjlighet att formulera och komma in med
verksamhetsmål inför kommunstyrelsens och
kommunfullmäktiges beslut i november 2006.

Bakgrund
Vid finansutskottets sammanträde den 23 maj 2005 beslutades att Mål
och resursplanen för 2007- 2009 skulle tas upp på finansutskottets
sammanträde den 13 juni 2006. Vidare överenskoms att även förslag
till investeringsbudget skulle ges in vid detta sammanträde. Vid dagens
sammanträde ger både socialdemokraterna tillsammans med
vänsterpartiet och oppositionen in förslag till investeringsbudget.
Majoriteten kompletterar dock sitt skriftliga material med kommentaren
att investeringarna inom Kultur- och fritidsnämndens område ska
fördelas på de tre åren.
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Överläggning
Ledamöterna är överens om att det bör framgå av protokollet att
hamnarenan inte ingår i investeringsbudgeten eftersom kostnaden för
denna ännu är osäker.
Ordföranden föreslår att de av kommunstyrelsekontoret föreslagna attsatserna kompletteras med en att-sats varigenom de kommunala
bolagen ges förnyad möjlighet att formulera och komma in med
verksamhetsmål inför kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges
beslut i november 2006. Utskottet enas om att de av
kommunstyrelsekontoret föreslagna att-satserna skall kompletteras i
detta avseende.
Vidare redogör ekonomen i korthet för vad som framkommit vid
utvärderingen av budgetberedningen vilken i stort konstateras ha
fungerat till belåtenhet.
Beslutsunderlag
• Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag till
investeringsbudget för 2007 (utdelades vid sammanträdet)
• Allians för Sundsvalls i samarbete med Miljöpartiet de gröna
investeringsbudget 2007 (utdelades vid sammanträdet)
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-06-13 (utdelades vid
sammanträdet)
• Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag till Mål och
resursplan för 2007 med plan för 2008 – 2009 inklusive bilaga 1
Mål och resursplan 2007 med plan för 2008 – 2009
• Allians för Sundsvall i samarbete med Miljöpartiet de gröna, Mål
och resursplan för Sundsvalls kommun 2007, med plan för 2008
och 2009
• Protokoll från finansutskottets sammanträde 2006-05-23, § 110
––––
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Dnr 70/05 167

§ 131 Säkerheten i kommunhuset
Beslut
Finansutskottet beslutar
att

notera informationen och att uttala att utskottet är positivt
till åtgärder enligt p. 1, 6, 7, 11 – 12 nedan. Utskottet är
vidare inte berett att tillstyrka åtgärd enligt p. 5 och
motsätter sig åtgärder enligt p. 2 – 4 och överlåter åt
presidiekonferensen att överväga åtgärder enligt p. 8 – 10.

Bakgrund
Med anledning av en del incidenter 2005 har en utredning genomförts
om möjligheter att öka säkerheten i kommunhuset. Den tar även upp
hur hot mot förtroendevalda och tjänstemän kan hanteras. Utredare har
varit en person med stor erfarenhet från säkerhetspolisens arbete.
Därvid har i korthet följande förslag utarbetats.
1. Flytta alla receptioner och utställningar till entréplanet.
2. Stäng de förtroendevaldas del av korridoren på 5:e våningen
med kort och kodlås.
3. Dela in hela kommunhuset i sektioner med kort och kodlås
(medför ombyggnationer till stora kostnader).
4. Förse alla tjänsterum med lås.
5. Alla anställda i kommunhuset får bära ett fotokort.
6. Alla besökare blir inskrivna i en besöksliggare.
7. Dela in besökarna i gröna och röda kategorier. Gröna besökare
är de som redan tidigare är kända och som besöker
kommunhuset ofta. De ska själva kunna få tillfälliga
passagekort med tydlig besöksmarkering och själva passera in i
huset. Den röda kategorin får en besöksbricka och hämtas vid
receptionen.
8. Installera överfallslarm med koppling direkt till polisen i
kommunfullmäktige- och kommunstyrelsesalarna.
9. Installera övervakningskameror i kommunfullmäktige- och
kommunstyrelsesalarna som är kopplade till larmet. Då larmet
går startar kamerorna.
10. Anlita ordningsvakt till kommunfullmäktigesalen vid enstaka
tillfällen då speciella frågor ska behandlas. Det kan vara frågor
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som engagerat eller upprört medborgare och som har fått stor
massmedial uppmärksamhet.
11. Gör checklistor för hotsituationer tillgängliga.
12. Utbilda förtroendevalda och anställda i konflikt- och
säkerhetsfrågor.
Överläggning
Kommundirektören redovisar vad som framkommit vid
förvaltningschefsgruppens diskussion kring de föreslagna åtgärderna.
Därvid har samtliga förvaltningar utom stadsbyggnadskontoret uttryckt
sig vara positiva till p. 1 ovan. Beträffande p. 2 har
förvaltningscheferna avstått från att lämna synpunkter. Avseende p. 3
och 4 anses behovet av dessa åtgärder falla om åtgärd enligt p. 1
genomförs. Förvaltningscheferna ställer sig vidare tveksamma till
behovet av åtgärd enligt p. 5 men dessa är positiva till åtgärder enligt p.
6 – 9. Vad avser p. 10 anses detta ankomma på fullmäktiges
presidiekonferens att besluta om. Slutligen är förvaltningscheferna
positiva till åtgärder enligt p. 11 och 12.
Utskottet enas om att det är positivt till åtgärder enligt p. 1, 6, 7, 11 –
12. Utskottet är inte berett att tillstyrka åtgärd enligt p. 5 och motsätter
sig åtgärder enligt p. 2 – 4 och överlåter åt presidiekonferensen att
överväga åtgärder enligt p. 8 – 10.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-06-02
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-06-07
––––
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Dnr 317/06 045

§ 132 Internlån för kommunstyrelsekontorets inköp
av kontorsinventarier
Beslut
Finansutskottet beslutar
bevilja kommunstyrelsekontoret internt lån motsvarande
85 000 kronor för anskaffning av kontorsinventarier.

att

Bakgrund
Kommunstyrelsekontoret ser ett behov av att investera i
kontorsinventarier efter att ha frigjort utrymme till tre extra
arbetsplatser på plan 5. Ett kontorsrum som tidigare gett plats åt en
person samt två större förråd har gjorts om till ett rum med plats för
fyra arbetsstationer. Kommunstyrelsekontoret anhåller därför om ett
internt lån på 85 000 kronor.
Överläggning
Finansutskottet noterar att ärendet inte behöver behandlas av
kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-06-08
––––
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Dnr 291/06 045

§ 133 Internlån – energibesparingar –
investeringsåtgärder
Beslut
Finansutskottet beslutar
bevilja fastighetsnämnden ett internlån på 6,5 Mkr för
genomförande av energibesparingsåtgärder.

att

Bakgrund
Fastighetsnämnden ansöker om ett internlån på 6,5 Mkr för
genomförande av energibesparingsåtgärder. Kommunstyrelsekontoret
tillstyrker att fastighetsnämnden beviljas internlånet.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-05-30
• Fastighetsnämndens protokoll 2006-05-24 § 61
• Fastighetskontorets skrivelse 2006-05-02
––––
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Dnr 292/06 045

§ 134 Idrottsplats för spontanidrott i Nacksta
Beslut
Finansutskottet beslutar
fastighetsnämnden får ianspråkta 700 000 kr för uppförande av
idrottsplats för spontanidrott i Nacksta ur investeringsbudgeten
2006 för förvaltningsfastigheter.

att

Bakgrund
Fastighetsnämnden har hemställt om att få ianspråkta 700 000 kr av
investeringsmedel för rubricerade projekt. Anläggningen ska bestå av
en konstgräsyta med måtten ca 15x30 m och vara försedd med sarg
samt fotbollsmål, basketkorgar, yta för streetbasket och eventuellt ett
antal sittplatser.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-06-02
• Fastighetsnämndens protokoll 2006-05-24, § 63
• Fastighetskontorets skrivelse 2006-01-24
––––
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Dnr 487/04 045

§ 135 Kommunhuset, belysningsåtgärder,
ventilationsåtgärder i arkivet och fortsatta
VA-åtgärder
Beslut
Finansutskottet beslutar
fastighetsnämnden får ianspråkta 6 Mkr ur
investeringsbudgeten 2006 för förvaltningsfastigheter för
belysningsåtgärder, ventilationsåtgärder i arkivet och fortsatta
VA-åtgärder i kommunhuset.

att

Bakgrund
Fastighetskontoret har hemställt om att få ianspråkta 6 Mkr av
investeringsmedel för rubricerade projekt. Aktuella åtgärder inom de
närmaste åren är fortsatta åtgärder på VA-systemet, armaturbyten i
korridorer och arbetsrum samt byte av ventilationsanläggning och
belysningsåtgärder i kommunarkivets lokaler.
Projektet ingår i investeringsbudgeten 2006 för förvaltningsfastigheter
under rubriken Kommunhuset, reinvesteringar.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-06-02
• Fastighetsnämndens protokoll 2006-05-24, § 64
• Fastighetskontorets skrivelse 2006-05-02
––––
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Dnr 293/06 045

§ 136 Vägbeläggningsåtgärder 2006
Beslut
Finansutskottet beslutar
att

fastighetsnämnden får disponera 6,7 Mkr ur
investeringsbudgeten 2007 för beläggningsåtgärder i vägar;
samt

att

anslaget förutsätts ingå i det beslut om Mål och resursplan för
2007-2009, Investeringar i väghållning år 2007 som
kommunfullmäktige ska fastställa i november 2006.

Bakgrund
Fastighetsnämnden har hemställt om att få disponera 6,7 Mkr ur
investeringsbudgeten 2007 för beläggningsåtgärder i vägar. Från 2004
förstärktes investeringsbudgeten för väghållning med 10 Mkr årligen i
syfte att åtgärda vägarna för att minimera framtida drifts- och
underhållskostnader. Insatserna påbörjades redan 2003 innebärande att
under följande år har en förskottering skett av nästkommande års
anslag.
Anslag för beläggningsunderhåll ingår med 10 Mkr i förslaget till
investeringsbudget 2007 för väghållning. Beslut om Mål och resursplan
för 2007-2009 där investeringarna ingår ska tas av kommunfullmäktige
i november 2006. Beviljat anslag förutsätts ingå i det förslag som
kommer att utgöra underlag för kommunfullmäktiges beslut.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-06-02
• Fastighetsnämndens protokoll 2006-05-24, § 69
• Fastighetskontorets skrivelse 2006-05-10
––––
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Dnr 361/05 045

§ 137 Hagaskolan, utredning av ombyggnad av
etapp 2
Beslut
Finansutskottet beslutar
fastighetsnämnden får ianspråkta 0,7 Mkr för utredning av
etapp 2 av Hagaskolans ombyggnad ur investeringsbudgeten
2006 för förvaltningsfastigheter.

att

Bakgrund
Fastighetsnämnden har hemställt om att få ianspråkta 0,7 Mkr av
investeringsmedel för rubricerade projekt. Ombyggnaden av
Hagaskolan är planerad att ske i 5 etapper. Fastighetskontoret har
tillsammans med barn- och utbildningskontoret nu påbörjat utredningen
inför etapp 2. Projektet ingår i investeringsbudgeten 2006 för
förvaltningsfastigheter.
Överläggning
Lars Persson (fp) frågar vad som är känt angående Hagaskolans
lokalbehov utifrån prognoser angående det framtida elevunderlaget.
Lars-Erik Nyberg svarar att skolan har bedömt att lokalerna efter
ombyggnaden kommer att möta skolans krav utifrån elevunderlaget.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-06-02
• Fastighetsnämndens protokoll 2006-05-24, § 62
• Fastighetskontorets skrivelse 2006-04-12
––––
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Dnr 100/05 030

§ 138 Utredning om förutsättningarna för ett
kommunalt konkurrensutsättningsprogram
Beslut
Finansutskottet beslutar
notera informationen och att utredaren skall återkomma med en
ytterligare muntlig rapport vid finansutskottets sammanträde
den 22 augusti 2006.

att

Bakgrund
Fullmäktige beslutade den 31 oktober 2005, §§ 513 - 514, att uppdra åt
kommunstyrelsekontoret att utreda förutsättningarna för ett kommunalt
konkurrensutsättningsprogram samt vissa därtill näraliggande frågor.
Kommunstyrelsen beslutade den 13 februari 2006, § 40, om direktiv för
utredningen. Utredningsuppdraget har tilldelats utredaren Hans Stark,
verksam vid Öhrlings PWC AB.
Överläggning
Utredaren uppger att utredningsarbetet är påbörjat och att arbetet
kommer att bedrivas i enlighet med de direktiv som kommunstyrelsen
har beslutat. Utredningen kommer att redovisas dels genom en skriftlig
rapport samt genom en muntlig föredragning för finansutskottet och
kommundirektionen. Vad avser planeringen av arbetet uppger
utredaren att han kan göra en avrapportering av hur arbetet fortskridit
vid finansutskottets sammanträde den 22 augusti 2006 men att
utredningen i sin helhet inte kommer att kunna vara färdigställd vid
detta tillfälle.
––––
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Dnr 53/06 000

§ 139 Kommunkompass, medborgarundersökning
och kvalitetskommun
Beslut
Finansutskottet beslutar
att

en utvärdering enligt kommunkompassen genomförs hösten
2006,

att

en medborgarundersökning genomförs hösten 2006 och
därefter jämna år på hösten (tvåårsintervall),

att

Sundsvalls kommun ansöker om att bli Sveriges
kvalitetskommun 2007,

att

uppdra till kommunstyrelsekontoret att organisera och
administrera arbetet; samt

att

utredningarna finansieras av kommunstyrelsekontorets anslag
för utredningar.

Bakgrund
Kommunen bedriver ett aktivt utvecklingsarbete kring formerna för den
övergripande ledningen av kommunen och dess verksamhet. Arbetet
omfattar bland annat utveckling av nuvarande budgetprocessen och
framtagande av ny struktur för styrdokument. I linje med detta ligger
också en systematisk och kontinuerlig insamling av vad medborgare
tycker. Detta sker via verktyg som Synpunkt Sundsvall och
medborgarundersökning.
Överläggning
Utskottet diskuterar om Sundsvalls kommun ska ansöka om att bli
Sveriges kvalitetskommun redan till 2007 eller om man bör avvakta
med att ge in ansökan till nästa tillfälle sådan möjlighet ges vilket är till
2009.
Kommundirektören uppger att oavsett om Sundsvalls kommun kommer
att vinna eller inte är det positivt för kommunen att ansöka eftersom
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detta kommer att fungera som en sporre i arbetet för att utvecklas
ytterligare. Dessutom har Sundsvall kommit långt i flera avseenden och
den bedömningen delas av många utomstående.
Utredaren uppger att Sundsvalls kommun vid en jämförelse med andra
kommuner ligger långt fram på vissa områden. Kommunen kan sägas
ha ett antal öar som ligger mycket långt fram, vad som återstår är dock
att sammanbinda dessa öar. Bland de kommuner som ansöker om att bli
Sveriges kvalitetskommun kommer först fem att väljas ut. Även om
man inte utses till Sveriges kvalitetskommun kan man därigenom få en
uppfattning om man tillhör toppkommunerna eller inte. De fem utvalda
kommunerna kommer att bli föremål för ytterligare en analys som
Sveriges Kommuner och Landsting står för.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-05-29
• SCB:s skrivelse januari 2006, Erbjudande om medborgarenkät
––––
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Dnr 377/05 045

§ 140 Kyld mat i skolorna – projektrapport
Beslut
Finansutskottet beslutar
att

att godkänna rapporten från fastighetsnämnden; samt

att

uttala att det är angeläget att finna ett bra sätt att föra dialogen
om de arbetsmiljöfrågor som aktualiseras lokalt i skolorna.

Bakgrund
Etapp 1 i införandet av kyld mat vid vissa skolor i Sundsvall närmar sig
sitt slut och en delrapport har kommit från projektet.
Efter några inkörningsproblem med tekniken följer projektet sin
planering bra och kvalitetsförbättringar märks. Arbetsmiljöproblem
finns dock på flera ställen.
Etapp 2 startar med iordningsställande av fler kök under sommaren.
Utvärdering av hela projektet görs våren-sommaren 2007.
Överläggning
Lars-Erik Nyberg uppger att införandet av kyld mat har medfört att
stressen vid produktionsköken har minskat avsevärt. Vidare möjliggör
detta att en två-rätters meny kan införas. På sikt kommer införandet av
kyld mat att medföra klara fördelar. Fastighetskontorets inställning är
dock att organisationen inte bör vara delad. En samlad organisation
vore bättre.
Ordföranden uppger att det är uppenbart att det förekommit gnissel i
samarbetet mellan SundsvallsKök och rektorerna på de olika skolorna.
Mot bakgrund av detta är det angeläget att hitta ett bra sätt att föra
dialogen lokalt i skolorna vad gäller de arbetsmiljöfrågor som
aktualiseras.
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Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-05-30
• Fastighetsnämndens protokoll 2006-05-24 § 66
• Delrapport Projekt kyld skolmat
––––
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Dnr 301/06 190

§ 141 Uppdrag åt kommunstyrelsekontoret
avseende gemensam överförmyndarnämnd
Beslut
Finansutskottet beslutar
att

uppdra åt kommunstyrelsekontoret att bistå
överförmyndarnämnden i enlighet med framställan avseende;
1. framtagande av beslutsunderlag till kommunfullmäktige i
Sundsvalls, Timrå, Nordanstigs och Ånge kommuner inför
beslut om inrättande av en gemensam nämnd för
överförmyndarfrågor. Underlaget avser
a) förslag till överenskommelse om den gemensam
överförmyndarnämnd för de fyra kommunerna, och
b) förslag till reglemente för en gemensam
överförmyndarnämnd.
2. Förslag till budget för det första verksamhetsåret med
plan för de efterföljande två åren.

Bakgrund
Av protokoll från sammanträde den 22 maj 2006 med företrädare för
överförmyndarnämnderna i Sundsvalls, Timrå och Nordanstigs
kommun framgår att det finns en gemensam ambition bland dessa om
ett utökat samarbete inom området för överförmyndarfrågor genom
bildande av en gemensam överförmyndarnämnd. Även Ånge kommun
har uttryckt önskemål om deltagande i ett sådant samarbete.
I skrivelse daterad den 29 maj 2006 begär Överförmyndarnämnden i
Sundsvalls kommun bistånd av kommunstyrelsekontoret vad gäller
1. framtagande av beslutsunderlag till kommunfullmäktige i
Sundsvalls, Timrå, Nordanstigs och Ånge kommuner inför beslut om
inrättande av en gemensam nämnd för överförmyndarfrågor.
Underlaget avser
a) förslag till överenskommelse om en gemensam
överförmyndarnämnd för de fyra kommunerna,
b) förslag till reglemente för en gemensam överförmyndarnämnd.
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2. Förslag till budget för första verksamhetsåret med plan för de
efterföljande två åren.
Som bakgrund anges i överförmyndarnämndens skrivelse att om den
gemensamma överförmyndarnämnden skall kunna inleda sitt arbete
från och med den 1 januari 2007 fordras att fullmäktige i de ingående
kommunerna redan i september 2006 beslutar i saken. Dessförinnan
fordras att ledamöter i de befintliga överförmyndarnämnderna samt
övriga berörda har haft tillgång till beslutsunderlaget i ärendet. På
grund av den korta tiden fram till dess att beslut måste fattas är
överförmyndarnämnden i behov av bistånd från
kommunstyrelsekontoret för att ta fram beslutsunderlag.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-06-02
• Överförmyndarnämndens skrivelse 2006-05-29
• Sammanträdesanteckningar från överförmyndarnämndens
sammanträde 2006-05-22
• Länsstyrelsens tillsynsprotokoll daterat den 5 maj 2006 (bilagt för
kännedom, avser inte detta ärende)
––––
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Dnr 177/06 107

§ 142 Fråga om godkännande av ändring av 7 § i
stadgarna för Sundsvalls Sjöfolksstiftelse
Beslut
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
godkänna den av styrelsen för Sundsvalls Sjöfolksstiftelse
beslutade ändringen av 7 § i stadgarna för stiftelsen.

att

Bakgrund
Sundsvalls Sjöfolksstiftelse grundades 1976. Stiftelsen har till ändamål
att förbättra sjöfolkets situation inom Sundsvalls skeppningsdistrikt och
därvid främst stödja och berika sjöfolkets sociala och kulturella
aktiviteter, stödja verksamheten vid fritidsanläggningar för sjöfolk samt
att stödja sjöfolkets kurs- och studieverksamhet. Stiftelsens förvaltning
ombesörjs av en styrelse med säte i Sundsvall. Vid sammanträde den
24 februari 2006, § 3, beslutade styrelsen att godkänna förslag till
ändring av 7 § i stadgarna för stiftelsen i enlighet med vad som framgår
av bilaga till denna skrivelse. Ändringen innebär att styrelsen skall
sammanträda minst en gång per år mot minst två gånger per år enligt nu
gällande stadgar. Vidare förlängs tiden för kallelse till
styrelsesammanträde till minst 14 dagar före sammanträdet istället för
som enligt nu gällande stadgar minst 7 dagar. Enligt stadgarnas 13 §
skall ändring av stadgarna godkännas av Sundsvalls kommun efter
samråd med Handelsflottans kultur- och fritidsråd.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-05-18
• Sundsvalls Sjöfolksstiftelses skrivelse 2006-03-10
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-04-20
• Handelsflottans kultur- och fritidsråds skrivelse 2006-05-03
––––
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Dnr 267/06 060

§ 143 Ansökan om bidrag ur kommunstyrelsens
stiftelser för meningsfull sommarverksamhet
för behövande barn och ungdom
Beslut
Finansutskottet beslutar
att

bevilja bidrag på 10.000 kr till Kulturföreningen Loftet ur
kommunstyrelsens stiftelse M E Liedbergs Räddningshemsfond
för ”meningsfull sommarverksamhet för behövande barn och
ungdom”,

att

uppdra åt kommunstyrelsekontoret att begära in redovisning
över genomförd sommarverksamhet; samt

att

avslå ansökan om bidrag från Somaliska föreningen med
motivering att stiftelsernas stöd inriktas på aktiviteter som sker
inom kommunen eller dess närområde (länet-regionen).

Bakgrund
Kommunstyrelsekontoret förvaltar fem stiftelser som efter permutation
1998 har ändamålet ”Meningsfull sommarverksamhet för behövande
barn och ungdom”. Stiftelserna är M E Liedbergs räddningshemsfond,
Inackorderingshemmets samfond, Änkefru Justina Altins donationer,
Severin och Malin Axells barnbördshusfond och Fruarnas
barnbördshusfond.
Kommunstyrelsekontoret har erhållit ytterligare 2 ansökningar om
bidrag ur ovannämnda stiftelser.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-06-13 (utdelades vid
sammanträdet)
––––
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Dnr 142/05 101

§ 144 Serviceutredningen
Beslut
Finansutskottet beslutar
att

inriktningen på serviceutredningens fortsatta arbete skall följa
vad som framgår av förslag utarbetat av socialdemokraterna
och vänsterpartiet, redovisat i skrivelse daterad den 12 juni
2006 och med det tillägg utskottet har gjort; samt

att

del 2 av serviceutredningen skall påbörjas.

Bakgrund
En första rapport från serviceutredningen överlämnades till
finansutskottet den 7 mars 2006, § 47. Utskottet beslutade då att
remittera utredningen till förvaltningarna. Innan
kommunstyrelsekontoret går vidare och bereder ärendet vill kontoret få
synpunkter på inriktningen av det fortsatta arbetet. Serviceutredningen
tar upp en rad principiella förslag om centralisering av arbetsuppgifter
som nu utförs vid förvaltningarna. Remissen till förvaltningarna visar
att åsikterna går isär.
Överläggning
Ordföranden delar ut handling daterad den 12 juni 2006 av vilken
socialdemokraternas och vänsterpartiets förslag till inriktning på det
fortsatta arbetet framgår. Förslaget ser ut enligt det följande.
_______
Utredningsverksamheten
Behåll nuvarande organisation och titlar
Skapa ett nätverk, som upprättar en årlig prioriteringsplan.
Placering av enheten för Lön & Pension
Förs Till en serviceenhet i fastighetskontoret, men först när del 2 av utredning är
beslutad och det står klart vad som ska ingå i serviceenheten.
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Kravhanteringen
Ingen central enhet, däremot behöver kommunövergripande rutiner för hanteringen
utvecklas.
Information
En central sektoriserad informationsavdelning inrättas, inklusive personal för
marknadsföring.
Personalområdet
A – Allmänt
Behåll nuvarande organisation, tydliggör personaldirektörens ansvar och
befogenheter. Personalfrågorna ska ligga hos ett samordningsutskott i
kommunstyrelsen. KS fattar beslut om kommunövergripande frågor om
kompetensutveckling, mångfaldsfrågor, personalintroduktion m.m. Uppföljningar av
beslut och policydokument görs av utskottet.
B – Rekrytering
Specialistfunktion för rekrytering inrättas till stöd för förvaltningarna. BUN och SN
har kvar egen specialistkompetens p.g.a. omfattande rekrytering.
C – Rehabilitering
En ny central enhet inrättas, med uppgift att stödja chefer i rehabiliteringsarbetet.
D – Förhandlingsverksamhet
Central förhandlingsenhet inrättas för kollektivavtalsförhandlingar och
tvisteförhandlingar.

_______
Lars Persson (fp) och Hans Brynielsson (kd) uppger att de instämmer i
de av socialdemokraterna och vänsterpartiet utarbetade förslagen.
Utskottet diskuterar förslaget om en specialistfunktion för rekrytering
och justerar därvid förslaget så att det skall finnas totalt två enheter, en
hos socialnämnden och en hos barn- och utbildningsnämnden till vilken
övriga nämnders rekryteringar förs.
Utskottet enas om dessa samt om att tillvägagångssättet vid
tillskapandet av en central informationsavdelning i stort bör vara
detsamma som tillämpades vid tillskapandet av Lön och Pension och
vid förändringen av IT-organisationen. Därvid kommer en chef för
avdelningen att rekryteras genom ett tillsättningsförfarande öppet för
både kommunanställda och utomstående. Övriga tjänster tillsätts i
första hand genom internrekrytering efter intresseanmälningar.
Dessförinnan kommer att analyseras vilka arbetsuppgifter den nya
informationsavdelningen kommer att ha och hur många anställda som
fordras.
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På fråga från stadsjuristen uppger utskottet att kommunstyrelsekontoret
kan återkomma med förslag till åtgärder som endast avser vissa delar
av de områden som serviceutredningen berör. Därmed kan förslagen
vad avser den centrala informationsavdelningen behandlas snabbare än
vad som annars är möjligt.
Vad avser utskottets ställningstagande angående placeringen av de
olika förvaltningarnas receptioner hänvisar utskottet till dess
ställningstagande under § 131 om säkerheten i kommunhuset.
På fråga från kommundirektören enas utskottet om att del två av
serviceutredningen nu kan påbörjas.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-06-08
• PM ”Serviceutredningen – kort sammanfattning av förslag och
synpunkter” 2006-05-29
• Sammanställning av inkomna remissyttranden beträffande
serviceutredningen delrapport 1, maj 2006
• Förslag s + v: Inriktning på fortsatt arbete med serviceutredningen,
del 1, 2006-06-12 (utdelades vid sammanträdet)
––––
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Dnr 35/06 006

§ 145 För kännedom
Beslut
Finansutskottet beslutar
att

lägga kännedomsärendena till handlingarna.

Ärenden för kännedom
REGERINGSKANSLIET
• Utvecklingen inom den kommunala sektorn
En sammanfattning av regeringens skrivelse 2005/06:102
ARBETSMILJÖVERKET
• Tillfälle till yttrande enligt 17 § i förvaltningslagen (ang
Teaterkvarteren)
BOVERKET
• Information om ”Enkelt avhjälpta hinder”
LÄNSSTYRELSEN
• Tillsyn över överförmyndarnämnd enligt 19 kap. 17 §
föräldrabalken
• Hur ska vi förvalta Ångermanälven? – Informations- och
diskussionsmöte
13 juni Sollefteå
SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING
• Pressmeddelande – God tillväxt och stärkt sysselsättning i svensk
ekonomi
• Cirkulär 2006:24 – Ramprogram för jämställdhet
• Cirkulär 2006:25 – Budgetförutsättningar för åren 2006-2009
• Cirkulär 2006:28 – Ny lag om lägenhetsregister
• Cirkulär 2006:29 – Organisation av kommunalteknisk verksamhet
• Cirkulär 2006:30 – Om mutor och jäv – en vägledning för offentligt
anställda
• Cirkulär 2006:31 – Sveriges kommuner och Landsting avstyrker
Banverkets förslag till avgiftssättning av anslutningsväxlar
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MOTALA KOMMUN
• Hyresrättens dagar
Motala Forum 31 augusti och 1 september
RAPPORT
Lever Sverige upp till FN:s resolution 1325 om kvinnor, fred och
säkerhet?
UTBILDNINGAR
Komrevs utbildningar hösten 2006
––––
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