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Sammanträde onsdag den 19 november 2008
Östgötagatan 10, klockan 15.00
Närvarande

Ordförande
Vice ordförande

Anders Carstorp, stadsdelsdirektör, Södermalm
Olle Johnselius, stadsdelsdirektör, Rinkeby-Kista

Ledamöter

Johanna Engman, ekonomichef, utbildningsförvaltningen
Birgitta Björk, avdelningschef, miljöförvaltningen
Ulla Ritzén, administrativ chef, trafikkontoret
Ersättare

Patrik Emanuelsson, affärsutvecklingschef, Svenska Bostäder AB
Lena Holmdahl, ekonomichef, Enskede-Årsta-Vantör
Joachim Quiding, administrativ chef, Stockholms Stadshus AB
Eva Frunck Lind, personaldirektör, stadsledningskontoret

Tjänstemän

Teenie Bennerholt, Christer Edfeldt, Anne-Sofie Ohlsson, Ann-Christin Nordin och
Maud Beijner, nämndsekreterare
Utses att justera

Anders Carstorp och Olle Johnselius

Dag för justering 26 november 2008

Ordförande

Vice ordförande

S

Servicenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

19 november 2008
Sid 2

§1
Val av justerare och dag för justering

Ordförande och vice ordförande valdes till justerare. Protokollet justeras den 26 november 2008.
§2
Anmälan av protokoll

Protokoll från servicenämndens sammanträde den 15 oktober 2008,
justerades den 22 oktober 2008.
Beslutsärenden
§3
Servicenämndens sammanträdestider 2009
Beslut

Servicenämnden godkänner i ärendet föreslagna sammanträdestider
för 2009.
Ärendet

Förvaltningen föreslår att servicenämnden under 2009 sammanträder
vid nedan angivna dagar. Samtliga sammanträden inleds kl 15.00.
Sammanträdesdag
14 januari
11 februari
18 mars
15 april
13 maj
17 juni
19 augusti
16 september
14 oktober
18 november
16 december

Ärende (bland andra)
Bokslut och verksamhetsberättelse för 2008
Nämndernas underlag till budget 2010 med
beräkningar för 2011 och 2012
Tertialrapport 1 per den 30 april med prognos
för 2009
Delårsrapport samt tertialrapport 2 per den 31
augusti med prognos för 2009
Verksamhetsplan och budget för 2010

S

Servicenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

19 november 2008
Sid 3

Anmälningsärenden
§4
Anmälan av beställning av varor

Ärendet lades till handlingarna
§5
Månadsrapport per den 31 oktober

Rapporten lades till handlingarna
§6
Protokoll från arbetsmiljökommittén

Protokollet lades till handlingarna
§7
Inkomna skrivelser

Anmäldes skrivelse från kommunstyrelsens handikappråd.
Skrivelsen lades till handlingarna.
Övrigt
§8
Förvaltningschefen informerar
Upphandlingar
Arbetet med en stadsövergripande livsmedelsupphandling har påbörjats.
Förfrågningsunderlaget gällande upphandlingen av gemensam ITservice förhandlas i CESAM den 2 december. Efter det går förfrågningsunderlaget ut till några presumtiva leverantörer, vilka genomgått
en kvalificeringsfas. Vid sammanträdet i december får nämnden en
särskild föredragning av projektet gemensam IT-service.

Gemensam ekonomiadministration
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Sammantaget har 88 personer erbjudits anställning inom ekonomiadministrationen (exklusive chefer) varav den absoluta merparten har
tackat ja. Tre enhetschefer har anställts och ytterligare en enhetschef
rekryteras troligen senare under 2009.
Anna-Karin Sandén, chef för verksamhetsområde ekonomiadministration, kommer nu att tillsammans med enhetscheferna påbörja planeringen för när respektive ny medarbetare ska börja sin anställning i
serviceförvaltningen.
Servicenämnden kommer att fatta formellt beslut om inrullningsplanen vid sitt sammanträde i december. Förslaget kommer, om inget
oförutsett inträffar, innebära relativt få anslutningstillfällen (jämfört
med den inrullningsplan som gällde för löneadministrationen).
Löneadministrationen
Personalstrategiska avdelningen (PAS) utreder ett förslag om överföring av vissa pensionsfrågor från PAS till serviceförvaltningen.
Preliminära priser för 2009 gällande löne- och ekonomiadministration
har skickats ut till förvaltningar och bolag. Den 17 december fattar
servicenämnden beslut i frågan.
Kontaktcenter Stockholm
Anne-Sofie Ohlsson, verksamhetschef för Kontaktcenter, berättade att
Kontaktcenter Stockholm delas upp i två enheter varav de s k hårda
frågorna (boendeparkering, avfallsfrågor m m) placeras i Tekniska
nämndhuset samt att den "mjuka delen" (äldreomsorg, förskola m m)
lokaliseras vid Järvafältet. Tre alternativa lokaler utreds för närvarande gällande det senare. Gällande uppdraget att starta en gemensam
växelfunktion för vissa nämnder så återkommer förvaltningen med information om detta.
Fredagen den 14 november hade Kontaktcenter Stockholm ett öppet
hus för alla som är intresserade av att få veta mer om verksamheten.
Rekrytering av två enhetschefer samt ytterligare personal till äldre direkt pågår.
Servicenämndens mål m m för 2009
Christer Edfeldt gick igenom de mål, aktiviteter och indikatorer som
föreslås ingå i nämndens verksamhetsplan för 2009. Nämnden menade att det bör tillföras något/några indikatorer som mäter effektiviteten av gällande ekonomi- och löneadministrationen. Servicenämnden
fattar beslut om verksamhetsplan för 2009 vid decembersammanträ-
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det.
§9
Frågor från nämnden
Servicenämnden önskar tacka av BrittMarie Kyndel för hennes insatser som ordförande. Teenie Bennerholt bjuder in BrittMarie Kyndel
till decembernämnden.
________

