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§ 353

Justering
Att jämte ordföranden Ewa Back justera protokollet utses Habib Effati
med Åsa Möller som ersättare.
----
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Dnr 490/03 060

Tre miljoner i förebyggande insatser för barn
och ungdom
Bakgrund
Kommunstyrelsen avsätter sedan år 2001 tre miljoner kronor om året till
projekt med inriktning mot förebyggande insatser för barn och ungdomar.
Frivilliga organisationer såväl som förvaltningar inom Sundsvalls
kommun kan efter ansökan beviljas medel från denna post.
För att beviljas medel ska projektet:
· leda till välmående ungdomar som känner sig trygga och med ökad
självkänsla
· rikare fritid, skolgång och engagemang
· minskat drogmissbruk, skadegörelse och skolk
Kultur och fritidsförvaltningen har berett bidragen för 2004. Förvaltningen
föreslår att Föräldramottagningen, Kom Ut, Fritid för alla,
ungdomsbrandkåren, Grundläggande positiva attityder och Hus 25 ska få
fortsatt stöd. Beslut om medelstilldelning till övriga projekt föreslås ske
efter februari då projekten avgett sin slutrapport.
Beslutsunderlag
* Kultur & Fritid:s skrivelse 2003-11-24
Överläggning
Kultur- och fritidschefen och kultursekreteraren beskriver de projekt som
bör få fortsatt bidrag under 2004 och besvarar frågor från ledamöterna.
Lars-Erik Nyberg (s) anser att ungdomsbrandkåren bör se över längden på
hyreskontrakten för lokalerna i LV5. Detta på grund av ökade
lokalkostnader och för att göra det möjligt att förlägga verksamheten i den
planerade övningsanläggningen.
Åsa Möller (m) och Lars Persson (fp) poängterar vikten av att sträva att
projektet Fritid för alla integreras med ordinarie verksamhet.
Ewa Back (s) yrkar att projekten Föräldramottagningen, Kom Ut, Fritid
för alla och ungdomsbrandkåren ska beviljas medel för första halvåret
2004. Grundläggande positiva attityder och Hus 25 ska beviljas 140 tkr
respektive 100 tkr i enlighet med kultur- och fritidsförvaltningens förslag.
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Ewa Back yrkar också att barn- och utbildningsnämnden ska klargöra
vilken betydelse projektet Kom Ut har för nämnden och om nämnden är
villig att tillskjuta medel till projektet.
Åsa Möller (m) yrkar avslag på fortsatt stöd till Hus 25. Lars Persson (fp)
instämmer i yrkandet.
Ordföranden ställer proposition på avslagsyrkandet kontra yrkandet om att
bevilja medel för 6 månader till och finner att finansutskottet antar Ewa
Backs yrkande.
Finansutskottet enas också om att organiseringen av de projekt som
föreslås få fortsatt stöd ska ses över i samband med slutrapporten. Om
detta är aktiviteter som ska bedrivas bör de införlivas i den ordinarie
verksamheten och inte bedrivas i projektform.
Beslut
Finansutskottet beslutar
att bevilja fortsatt stöd till Föräldramottagningen med 150 tkr under
första halvåret 2004,
att bevilja fortsatt stöd till Kom Ut – Friluftslivs för barn och ungdomar
från 6-20 år med 300 tkr under första halvåret 2004,
att bevilja fortsatt stöd till Fritid för alla med 225 tkr under första halvåret
2004,
att bevilja fortsatt stöd till ungdomsbrandkåren med 100 tkr under första
halvåret 2004,
att bevilja fortsatt stöd till Grundläggande positiva attityder med 140 tkr
för att slutföra projektet under första halvåret 2004,
att bevilja fortsatt stöd till Hus 25 med 100 tkr för första halvåret 2004;
samt
att för övriga projekt avvakta planerad slutrapportering 2004-02-15.
Reservation
Åsa Möller (m) och Lars Persson (fp) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget yrkande.
----
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Dnr

Ramavtal – livsmedel, ref 03-1311
Bakgrund
Omfattningen av denna upphandling beräknas totalt till ca 60 mkr/år.
Kontraktsvärdet för en 3 årig avtalsperiod uppgår således till
ca 180 miljoner.
Kontraktsvärdets storlek överskrider det s.k. tröskelvärdet, vilket
innebär att upphandlingsformen som tillämpats för denna upphandling
är öppen upphandling. Detta innebär bl a annonsering i Official Journal
med TED-databasen samt i den svenska databasen och tidningen
Anbudsjournalen.
22 leverantörer har erhållit förfrågningsunderlaget för anbud. Vid
anbudstidens utgång har 15 leverantörer inkommit med anbud.
I förfrågningsunderlaget angavs att kommunen kommer att anta det
anbud som bedöms vara det ekonomiskt mest fördelaktiga.
Beslutsunderlag
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-11-24
* Utvärderingsprotokoll ref. nr. 03-1311
Överläggning
Upphandlingschefen föredrar ärendet och besvarar frågor.
Beslut
Finansutskottet beslutar
att uppdra åt upphandlingsenheten att teckna ramavtal med följande
leverantörer:
ICA Menyföretagen AB, Sundsvall
som huvudleverantör och heltäckande grossist
Merrild Coffee Systems AB, Malmö
som kompletterande leverantör på kaffe
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Nutricia Nordica AB, Stockholm och Fresenius Kabi AB, Uppsala
båda som kompletterande leverantör på dietprodukter
NordKött & Chark AB Timrå
som kompletterande leverantör på kött
Sundsvalls Potatis AB, Sundsvall
som kompletterande leverantör på potatis
B Gerdsdorffs Partiaffär AB, Sundsvall
som kompletterande leverantör på färska frukt och grönsaker
Milko Ek förening, Östersund.
som huvudleverantör på mjölk
Höga Kustbageriet AB, Nordingrå.
som huvudleverantör på färskbröd
för perioden 2004-02-01 – 2006-01-31 med förlängningsklausul på 1
(ett) år och 2 (två) månader t o m 2007-03-31, detta för att inte hamna
mitt i aktuella semesterperioder.
----
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Dnr 249/03 042

Utredningsdirektiv verkstadsverksamheten
Bakgrund
I samband med processen kring budget 2004-2006 har ett antal
utredningar genomförts i syfte att identifiera besparingsmöjligheter. Vid
finansutskottets sammanträde den 7 oktober 2003 fick
kommunstyrelsekontoret i uppdrag att utarbeta utredningsdirektiv för
fördjupad utredning av verkstadsverksamheten.
Kommunstyrelsekontoret har överlämnat förslag till utredningsdirektiv.
Syftet med utredningen ska vara att utreda om samlad
verkstadsverksamhet kan ge några kostandsminskningar. Utredningen ska
därvidlag särskilt belysa maskiner, maskinparkens finansiering och ägande
samt innefatta Per Wahlbergs (m) motion om ”Hur löser vi behovet av
verkstad på bästa sätt för Sundsvall”.
Utredningen föreslås genomföras med extern konsult och beräknas vara
färdigställd den 9 mars 2004.
Beslutsunderlag
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-11-16
Beslut
Finansutskottet beslutar
att godkänna kommunstyrelsekontorets förslag till direktiv för utredning
om verkstadsverksamhet.
----

Ordförandes sign

Sekreterares sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens finansutskott

§ 357

2003-12-02

Sida

9

Dnr 249/03 042

Utredningsdirektiv måltidsorganisation
Bakgrund
I samband med processen kring budget 2004-2006 har ett antal
utredningar genomförts i syfte att identifiera besparingsmöjligheter. Vid
finansutskottets sammanträde 2003-10-07 fick kommunstyrelsekontoret i
uppdrag att utarbeta utredningsdirektiv för fördjupad utredning inom två
områden, varav måltidsorganisationen är ett område.
Kommunstyrelsekontoret har överlämnat förslag till utredningsdirektiv.
Syftet med utredningen föreslås vara att utreda vilka effektiviseringar en
samlad måltidsorganisation inom kommunen kan ge. Utredningen ska
därvidlag särskilt inventera serveringskökens utrustningsbehov och
bemanningsförändring, samt belysa varmhållningsproblemet i
måltidpolicyn och därefter ta fram förslag till ny organisation.
Utredningen föreslås genomföras med extern konsult och beräknas vara
färdig den 9 mars 2004.
Beslutsunderlag
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-11-26
Överläggning
Finansutskottet enas om att utredningen även ska ta ställning till och
kostnadsberäkna måltidspolicyn. I utredningen ska också samråd ske med
barn- och utbildningsförvaltningen avseende förvaltningens utredning om
köksorganisationen vid förskolor.
Beslut
Finansutskottet beslutar
att godkänna direktivet med tillägget att utredningen även ska inkludera
måltidspolicyn och krav på samråd med barn- och
utbildningsförvaltningen avseende förvaltningens utredning om
köksorganisationen vid förskolor.
----
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Dnr 460/03 107

Förslag till ändring i bolagsordning för
Korstaverkets Förvaltning AB
Bakgrund
Korstaverkets Förvaltning AB har föreslagit en ändring av dess bolagsordning innebärande ett tillägg till verksamhetsföremålet. Ändringen
medför att ändamålet utökas från att enbart omfatta ägande och förvaltning
av produktionsanläggningar för el, fjärrvärme och ånga i Korsta till att
jämväl omfatta anskaffning, produktion, distribution och försäljning av
energi.
Sundsvall Energi AB har uppgivit att orsaken till den föreslagna
förändringen är att bolagsordningen därmed anpassas till föreslagna
skatteregler, innebärande att det av affärsmässiga skäl är mest fördelaktigt
att hantera fjärrvärmeleveranser till tillverkande industrier i ett separat
bolag. En ändring av bolagsordningen på föreslaget sätt öppnar även för
samverkansformer med SCA avseende diskuterat energikombinat mellan
Korstaverket och Ortvikens pappersbruk.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsekontoret som tillstyrker förslaget.
Beslutsunderlag
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-11-20
* Stadsbacken AB:s skrivelse 2003-10-31
* Sundsvall Energi:s skrivelse 2003-10-23
* Bolagsordning för Korstaverkets Förvaltning AB
Beslut
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
att medge att bolagsordningen i Korstaverkets Förvaltning AB får ändras i
enlighet med av Stadsbacken AB lämnat förslag.
----
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Dnr 467/03 001

Yttrande över Komplettering av Domstolsverkets tidigare utredning om den framtida
tingsrättsorganisationen i Gävleborgs län
Bakgrund
Sundsvalls kommun har getts tillfälle att lämna yttrande till
Domstolsverket över en komplettering av verkets tidigare utredning om
tingsrättsorganisationen i Gävleborgs län. Detta mot bakgrund av att
regeringen i 2003 års budgetproposition uttalat att en tingsrätt för hela
länet kan vara ett alternativ.
Förlag till yttrande över utredningen har upprättats av
kommunstyrelsekontoret. Yttrandet är begränsat till utredningens avsnitt
om Förutsättningar för att inrätta en tingsrätt över länsgränsen till
Västernorrlands län. Av yttrandet framgår att kommunen anser det
befogat att i dag bortse från länsgränsen mellan Gävleborgs län och
Västernorrlands län i den fortsatta planeringen av tingsrättsorganisationen
i Gävleborgslän.
Beslutsunderlag
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-11-25
Beslut
Finansutskottet beslutar
att anta kommunstyrelsekontorets förslag till yttrande som Sundsvalls
kommuns svar till Domstolsverket.
----
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Ekonomisk rapport från socialnämnden
Bakgrund
Kommunstyrelsen har den 15 september 2003 enhälligt ställt sig bakom ett
uttalande med utgångspunkter för att förbättra kommunens ekonomi. I
uttalandet sägs att nämnder och förvaltningar som signalerar svårigheter
att hålla budgeten följs upp av kommunstyrelsekontoret som skall ge
fortlöpande information till kommunstyrelsens finansutskott.”
Socialnämnden har den 19 november behandlat en ekonomisk rapport som
därefter har beretts av kommunstyrelsekontoret.
Beslutsunderlag
* uppföljning av socialnämndens verksamhet 2003-11-25
Överläggning
Socialdirektören går igenom rapporten och de åtgärder nämnden och
förvaltningen vidtagit för att minska budgetöverskridandet. Nämnden har
beslutat att upphandla en extern konsult som ska se över hela
omsorgsverksamheten, allt ifrån verksamhetsstyrning till hur
biståndsbeslut fattas och omprövas. Konsulten ska också ha mandat att
driva igenom vissa förändringar.
Därefter bemöts frågor från ledamöterna.
Beslut
Finansutskottet beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.
----
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Dnr 412/03 514

Utredningsdirektiv avseende
parkeringsverksamheten
Vid dagens sammanträde yrkar Ewa Back (s) att kommunstyrelsekontoret
ska uppdras att skriva förslag på direktiv angående framtida organisering
av parkeringsverksamheten. I utredningen bör belysas fördelar och
nackdelar med att bedriva verksamheten i bolagsform kontra
förvaltningsform.
Åsa Möller (m) anser att utredningen även ska behandla möjligheterna att
upphandla tjänsten.
Beslut
Finansutskottet beslutar
att uppdra åt kommunstyrelsekontoret att ge förslag på utredningsdirektiv
avseende parkeringsverksamheten.
----
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