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§ 219

Justering
Att jämte ordföranden Lars-Erik Nyberg justera protokollet utses Martin
Johansson.
----
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Presentation av IT-enheten
Bakgrund
Vid finansutskottet sammanträde den 10 juni 2003 lämnar IT-chefen under
ca 15 minuter en presentation av sig själv och de frågor han arbetat med
sedan han i mars 2003 tillträdde sin tjänst vid kommunstyrelsekontorets
IT-enhet.
Noteras
IT-chefens information föranleder inget beslut.
----
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Information om krisledningsnämnden
Bakgrund
Kommunstyrelsens finansutskott utgör krisledningsnämnd i Sundsvalls
kommun.
Säkerhetschefen informerar den 10 juni 2003 finansutskottets ledamöter
om lagen om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och
landsting, kommunens ledningsplan samt reglementet för
krisledningsnämnden. I sin information understryker säkerhetschefen det
samordningsansvar som krisledningsnämnden har.
Överläggning
Under diskussionen efter säkerhetschefens information noteras att det i
kommande revidering av ledningsplanen skall skrivas in att det under
kommunens tjänstemannaledning vid extraordinära händelser skall finnas
en samordningsgrupp.
Noteras
Säkerhetschefens information föranleder inget beslut.
----

Ordförandes sign

Sekreterares sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens finansutskott

§ 222

2003-06-10

Sida

5

Dnr

Ramavtal – El-material
Bakgrund
Nuvarande ramavtal för el-material utgår 2003-04-30 och är tecknat
med Elektroskandia och Selga.
Kommunens kostnader för el-material uppgick år 2002 till 2-2,5 mkr.
Kontraktsvärdet för en treårig avtalsperiod uppgår således till 6-7,5
mkr.
En upphandlingsgrupp bestående av personal från fastighetskontoret,
statsbyggnadskontoret och upphandlingsenheten har deltagit i
anbudsbedömningen.
Beslutsunderlag
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-05-27
Överläggning
Vid finansutskottets sammanträde den 10 juni 2003 lämnar
ekonomidirektören information.
Beslut
Finansutskottet beslutar enligt upphandlingsgruppens förslag
att uppdra åt upphandlingsenheten att teckna ramavtal med
- Svenska Elgrossist AB Selga, Sundsvall
- Ahlsell El, Sundsvall
för perioden 2003-06-15—2005-04-30 med förlängningsklausul på ett år
till och med 2006-04-30.
----
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Ramavtal – Inkontinensartiklar
Bakgrund
Sundsvalls kommun har handlagt upphandlingen för Västernorrlands
läns kommuner.
Upphandlingen inför kommande period är uppdelad i två steg:
Upphandling 1: Varuupphandling
Upphandling 2: Distribution (upphandlas september 2003)
Nuvarande ramavtal för inkontinensartiklar utgår 2004-02-28 och är
tecknat med
· Bard Medical Systems Norden AB
· Coloplast AB
· Finess Hygiene AB
· Hartmann ScandiCare AB
· Nordring
· Paperpac Sweden AB
· Sanicare AB
· SCA
Tamro Healthcare AB är distributör.
Västernorrlands läns kommuners kostnader för inkontinensartiklar
uppgick år 2002 till ca 11,6 mkr och 1,8 mkr för distribution.
Sundsvalls kommuns kostnader för inkontinensartiklar uppgick år
2002 till ca 3,5 mkr och 0,6 mkr för distribution. Kontraktsvärdet för
Sundsvalls kommun för en treårig avtalsperiod uppgår således till ca
10,5 mkr för inkontinensartiklar.
En upphandlingsgrupp bestående av en MAS (Medicinsk Ansvarig
Sjuksköterska) från Härnösands kommun, en MAS från Kramfors
kommun och personal från upphandlingsenheten har deltagit i
anbudsbedömningen.
Beslutsunderlag
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse den 30juni 2003
Överläggning
Vid finansutskottets sammanträde den 10 juni 2003 lämnas information av
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inköparen. På fråga varför upphandlingsgruppens förslag omfattar elva
företag förklarar hon att det rör sig om olika produktgrupper, att förslaget
endast innebär en viss del av ett företags sortiment samt att hänsyn även
tagits till att ge möjlighet till ett individuellt val.
Beslut
Finansutskottet beslutar enligt upphandlingsgruppens förslag
att uppdra åt upphandlingsenheten att teckna ramavtal med
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Sarstedt AB
Coloplast AB
PaperPak Sweden AB
Tamro MedLab AB
Finess Hygiene AB
SCA Hygiene Products AB
Astra Tech AB
Sanicare AB
Hartmann ScandiCare AB
Bard Medical Systems Norden AB
Absorba Medical AB

för perioden 2004-03-01—2006-02-28 med förlängningsklausul på ett år
till och med 2007-02-28.
----
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Dnr 254/03 107

Årssammanträde för stiftelsen Sundsvalls
Utvecklingscentrum
Bakgrund
Stiftelsen Sundsvalls Utvecklingscentrum har till kommunen översänt
årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2002.
Överläggning
Ekonomidirektören lämnar information vid finansutskottets
sammanträde den 10 juni 2003. Han förklarar att kommunen kommer
att få en kallelse till årssammanträdet.
Beslutsunderlag
* Årsredovisning 2002 jämte revisionsberättelse för Stiftelsen
Sundsvalls Utvecklingscentrum
Beslut
Finansutskottet beslutar
att utse Lars-Erik Nyberg till kommunens ombud vid årssammanträdet.
----
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Dnr 255/03 045

Iordningställande av torg och grönyta i
Ljustadalens centrum
Bakgrund
Fastighetsnämnden har hemställt om att få ianspråkta 2000 Tkr av
investeringsmedel i 2003 års budget för rubricerade projekt. Projektet
ingår i investeringsbudgeten 2003 för förvaltningsfastigheter.
Beslutsunderlag
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse den 3 juni 2003
* Fastighetsnämndens skrivelse den 2 juni 2003
Beslut
Finansutskottet beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag
att fastighetsnämnden får ianspråkta 2 000 Tkr ur investeringsbudgeten
2003 för förvaltningsfastigheter för iordningställande av torg och grönyta i
Ljustadalens centrum
----
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Dnr 243/03 045

Ombyggnad av Ljustadalens bibliotek
Bakgrund
Fastighetsnämnden har hemställt om att få ianspråkta 6 500 Tkr av
investeringsmedel för rubricerade projekt. Projektet ingår i
investeringsbudgeten 2002 för förvaltningsfastigheter.
Beslutsunderlag
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse den 5 juni 2003
* Fastighetsnämndens skrivelse den 21 maj 2003
* Fastighetsnämndens protokoll den 21 maj 2003, § 43
Beslut
Finansutskottet beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag
att fastighetsnämnden får ianspråkta 6 500 Tkr ur investeringsbudgeten
för förvaltningsfastigheter för iordningställande av Ljustadalens bibliotek.
----
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Dnr 158/03 060

Bidrag till Kovlands IF och Selånger
Fotbollklubb p g a översvämningar 2001
Bakgrund
Kommunstyrelsen har från Kovlands IF och Selånger Fotbollklubb
erhållit ansökningar om bidrag för reparation och återställandekostnader
efter översvämningarna av Sättnaån under 2001. Ansökningarna har
varit föremål för beredning inom kultur- och fritidsnämnden som
konstaterat att behovet av ekonomiskt stöd är stort men att medel
saknas inom nämndens egen ram.
Kovlands IF ansöker om 350.000 kr för att komma ur de ekonomiskt
besvärliga läge som återställningsarbetet av Ånäsparken orsakat.
Selånger Fotbollklubb anhåller om en förnyad prövning av deras
framställan om engångsbidrag för att täcka alla de kostnader som
översvämningen av Sättnaån orsakat. De kostnader som presenteras i
handlingarna är en självrisk på ca 150.000 kr och arbetskostnader på ca
180.000 kr varav ca 50.000 har kunnat finansierats med egna medel.
Kommunstyrelsekontoret konstaterar att det är väl känt att Sättnaåns
översvämning drabbade dessa två idrottsföreningar på ett högst
onormalt sätt och därmed orsakade stora ekonomiska problem på
bekostnad av den ideella verksamheten.
Inom kommunen har översvämningarna hanterats som extraordinära
händelser och detta kan också ses som en grund för att
kommunstyrelsen i detta fall kan göra ett undantag och bevilja
ekonomiskt stöd till föreningar. Fr.o.m. 2003 ingår inte föreningsbidrag
i kommunstyrelsens ordinarie verksamhet.
Kommunstyrelsekontoret föreslår att Kovlands IF och Selånger
Fotbollklubb beviljas vardera ett engångsbidrag på 75 000 kr.
Finansiering kan ske ur kommunstyrelsens ackumulerade egna kapital.
Kommunstyrelsekontoret föreslår också att Kovlands IF beviljas ett
bidrag på 50 000 kr ur kommunstyrelsens stiftelser för ”allmännyttiga
ändamål”. Detta med motivering att Kovlands IF och Ånäsparken har
ett stort allmänintresse för befolkningen i Kovland och bygden
omkring.
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Beslutsunderlag
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse den 4 juni 2003 med tillhörande
ansökningar
Beslut
Finansutskottet beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag
att bevilja Kovlands IF ett engångsbidrag på 75 000 kronor för
återställningskostnader efter översvämningarna 2001;
att bevilja Selånger Fotbollklubb ett engångsbidrag på 75 000 kronor
för återställningskostnader efter översvämningarna 2001;
att bidragen finansieras ur kommunstyrelsens ackumulerade egna
kapital; samt
att bevilja Kovlands IF ett bidrag på 50 000 kronor ur
kommunstyrelsens stiftelser för ”allmännyttiga ändamål”.
----
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Dnr 232/02 289

Rapport – Samordning av fastighetsförvaltning
inom kommunkoncernen
Bakgrund
Vid Finansutskottets sammanträden den 4 februari 2003, uppdrogs till
kommunstyrelsekontoret att belysa totalbilden av fastighetsförvaltningen
inom kommunkoncernen där samnyttjande inkluderar alla kommunala
bolag.
Vid finansutskottets sammanträde den 20 maj 2003 utdelades rapport
2003-05-13 – Samordning av fastighetsförvaltning inom
kommunkoncernen. Utskottet beslutade att låta rapporten utgöra underlag
för fortsatt diskussion vid kommande sammanträde den 10 juni 2003.
Beslutsunderlag
* Finansutskottets protokoll den 20 maj 2003, § 198
* Kommunstyrelsekontorets rapport 2003-05-13: Samordning av
fastighetsförvaltning inom kommunkoncernen.
Överläggning
Vid finansutskottets sammanträden den 10 juni 2003 lämnas information
av utredaren och ges kommentarer av kommundirektören.
Under överläggningen enas ledamöterna om att avvakta med att ta
ställning till förslagen i rapporten till dess att resultat av uppdraget att sälja
vissa av kommunens fastigheter föreligger och att ärendet kan tas upp igen
under början av hösten 2003. Ledamöterna kom vidare överens om att för
det fall fastighetsutredningen under sommaren behöver besked i någon
fråga, får utskottets ordförande och vice ordförande samt de två
oppositionsråden utgöra politisk ledningsgrupp.
Beslut
Finansutskottet beslutar
att avvakta med ställningstagande till dess att redovisning föreligger
beträffande uppdraget att sälja vissa av kommunens fastigheter; och
att ordföranden och vice ordföranden i finansutskottet samt de två
oppositionsråden under sommaren utgör politisk ledningsgrupp för
fastighetsutredningen.
----
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Dnr 257/03 611

Ändring av avgift för barn i förskola och
fritidshem
Bakgrund
De förändringar i taxan för barnomsorg som tidigare föreslagits fr.o.m.
år 2004 föreslås tidigareläggas enligt följande:
·

Den avgiftsfria månaden tas bort.
Ändringen föreslås gälla fr.o.m. den 1 juli 2003.

·

Rätten till förskola för barn till föräldralediga och arbetslösa
begränsas till tre timmar per dag före eller efter lunch. Det får till
följd att en ny taxenivå införs.
Ändringen föreslås gälla fr.o.m. den 1 september 2003.

Dessutom föreslås att barnomsorgen får möjlighet att stänga fyra
heldagar per år för personalens studiedagar. Avgiften påverkas inte av
detta.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 4 juni 2003 att föreslå
kommunfullmäktige att ändra nu gällande taxa för barnomsorg i
Sundsvalls kommun i enlighet med förslag från barn- och
utbildningskontoret med redaktionella ändringar.
Överläggning
Under överläggningen i finansutskottet den 10 juni 2003 har Martin
Johansson (s) frågor vad gäller redovisning av närvaro och votering i
protokollet från barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 4
juni 2003. Sekreteraren åtar sig att vidarebefordra frågorna till
nämnden.
Efter diskussion enas ledamöterna att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen och att uppdra till kommunstyrelsekontoret att
formulera förslag till beslut.
Beslutsunderlag
* Barn- och utbildningsnämndens protokoll den 4 juni 2003, § 50
* Förslag den 3 juni 2003 till Taxa för barnomsorg i Sundsvalls
kommun
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Beslut
Finansutskottet beslutar
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen; och
att uppdra till kommunstyrelsekontoret att till kommunstyrelsens extra
sammanträde den 16 juni 2003 formulera förslag till beslut.
----
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Dnr 234/03 046

Ansökan om bidrag ur kommunstyrelsens
stiftelser för sommarverksamhet för
behövande barn och ungdom
Bakgrund
Kommunstyrelsekontoret har erhållit ytterligare fyra ansökningar om
bidrag ur de 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 diskuterat med föreningar/förvaltningar
hur stiftelsernas ändamål tillgodoses i den verksamhet som man avser
att bedriva enligt ansökningarna. Vissa av verksamheterna har även
tidigare år erhållit bidrag ur stiftelserna och utvärderingar har inlämnats
till kommunstyrelsekontoret. Samråd har skett med ordföranden i
kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden och barn- och
utbildningsnämnd som tillstyrker att föreningar/förvaltningar beviljas
bidrag enligt nedan.
Kommunstyrelsekontoret föreslår att följande föreningar/förvaltningar
beviljas bidrag ur stiftelserna för meningsfull sommarverksamhet för
behövande barn och ungdom:
Barn- och utbildning, Alnö-Johannedal skoldistrikt i samverkan med
föräldranätverket JAS, bidrag på 36 000 kr för ”sommarcamping” på
Sandnäsets camping,
Socialtjänsten, korttidshemmet Örtagården, bidrag på 28 000 kr för
utflykter m.m. för dem som vistas i korttidsboendet,
Nacksta Unga Örnar, bidrag på 50 000 kr för lägerverksamhet och
dagsutflykter,
AtMarKraft i Lucksta, bidrag på 11 900 kr för sommarläger för 32 barn
i Sörfors.
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Beslutsunderlag
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse den 4 juni 2003 jämte fyra bilagor
Beslut
Finansutskottet beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag
att bevilja bidrag på 125 900 kronor ur kommunstyrelsens stiftelser för
”meningsfull sommarverksamhet för behövande barn och ungdom”;
och
att uppdra åt kommunstyrelsekontoret att begära in redovisningar över
genomförda sommarverksamheter.
----

Ordförandes sign

Sekreterares sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens finansutskott

§ 231

Sammanträdesdatum

Sida

2003-06-10

18

Dnr 259/03 046

Ansökan om bidrag ur kommunstyrelsens
donationsstiftelser från föreningar/organisationer
Bakgrund
Kommunstyrelsekontoret har hittills under 2003 erhållit ett antal
ansökningar med anhållan om bidrag ur de stiftelser för ”allmännyttiga
ändamål” som kommunstyrelsen disponerar.
1. Sundsvalls Pensionärsuniversitet (SPU) ansöker om bidrag på 10 000
kr per forskarcirkel för att starta forskningsstudiecirklar i samarbete
med Mitthögskolan. Planeringen omfattar fyra forskarcirklar.
Kommunstyrelsekontoret föreslår att Sundsvalls
Pensionärsuniversitet beviljas ett bidrag på 10 000 kr för en
forskarcirkel.
2. Långskogsbygdens Intresseförening ansöker om bidrag för
iordningsställande av toalettbyggnad i anslutning till serverings- och
föreningslokal. Kostnaden beräknas till totalt 32 000 kr.
Kommunstyrelsekontoret föreslår att Långskogsbygdens
Intresseförening beviljas ett bidrag på 10 000 kr för investeringar i
toaletter.
3. Karl Östman Sällskapet, genom Sten Rigedahl, ansöker om bidrag på
50 000 kr för utgivning av novellsamling av arbetarförfattaren Karl
Östman. Karl Östman kommer att uppmärksammas på olika sätt
under 2003, femtio år efter sin död.
Kommunstyrelsekontoret föreslår att Karl Östman Sällskapet
beviljas ett bidrag på 25 000 kr.
4. Mitthögskolan och Hembygds- och PRO-föreningarna i Indal
ansöker i ett samarbetsprojekt om 114 000 k som delfinansiering av
projektet: Lokalisering och efterundersökning av vikingatida
silverdepå i Stige. 2001 beviljades projektet 66 220 kr i bidrag ur
kommunstyrelsens stiftelser.
Kommunstyrelsekontoret föreslår att projektet beviljas ett bidrag på
114 000 kr.
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Beslutsunderlag
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse den 5 juni 2003 jämte fyra
bilagor
Beslut
Finansutskottet beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag
att bevilja bidrag på 159 000 kronor ur kommunstyrelsens stiftelser för
"allmännyttiga ändamål inom kommunen" enligt ovanstående förslag.
----
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Dnr 260/03 023

Förordnande som kommundirektör
Bakgrund
Peter Gavelins förordnande som kommundirektör går ut den 31 december
2003. Om kommunstyrelsen väljer att inte förlänga förordnandet skall
varsel läggas senast den 30 juni 2003.
Beslutsunderlag
* Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande Ewa Back den 28 maj 2003
Beslut
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att Peter Gavelins förordnande som kommundirektör förlängs att gälla i
fyra år för perioden 2004-01-01—2007-12-31.
----
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