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§ 194 Justering
Att jämte ordföranden Ewa Back justera dagens protokoll utses Åsa
Möller med Lars Persson som ersättare.
––––
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§ 195 Ramavtal - byggnadsmaterial
Beslut
Finansutskottet beslutar
att

uppdra åt upphandlingsenheten att teckna ramavtal för
byggnadsmaterial med Bäcklunds Bygg och industrihandel AB
för perioden 2004-09-01—2006-06-30 med förlängningsklausul
på 1 år t o m 2007-06-30.

Bakgrund
Kommunstyrelsekontoret har överlämnat förslag till nytt ramavtal
avseende byggnadsmaterial.
Nuvarande ramavtal för byggnadsarbeten är tecknat med Bäcklunds
Bygg och industrihandel AB, Beijer Byggmaterial i Sundsvall AB och
Fresks i Sundsvall AB.
Fem leverantörer har erhållit förfrågningsunderlaget för anbud. Vid
anbudstidens utgång hade två leverantörer inkommit med anbud.
I förfrågningsunderlaget angavs att kommunen kommer att anta det
anbud som bedöms vara det ekonomiskt mest fördelaktiga.
En upphandlingsgrupp bestående av personal från fastighetskontoret
och upphandlingsenheten har deltagit i anbudsbedömningen.
Överläggning
Utskottet diskuterar att endast två leverantörer avgett anbud.
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Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-06-10
• Utvärderingsprotokoll ref 03-1534
––––
Anteckning inför justering av protokollet
Vid protokollets skrivning och inför protokollets justering konstateras
ett skrivfel i den föreslagna avtalsperioden i det dokument som
förevisades vid utskottets sammanträde. Avtalet ska börja gälla från
den 1 september 2004 och inte den 1 juli 2004. Detta har justerats i
protokollet.
––––
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Dnr 304/04 107

§ 196 Övertagande av ansvaret för pensionsutfästelse från stiftelsen Sundsvalls
Utvecklingscentrum
Beslut
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
att

överta ansvaret för pensionsutfästelse från stiftelsen Sundsvalls
utvecklingscentrum, samt

att

överta av stiftelsen avsatta medel för beräknade löneskatt på
framtida pensionsutbetalningar.

Bakgrund
Stiftelsen Sundsvalls Utvecklingscentrum har i skrivelse till Sundsvalls
kommun den 8 juni 2004 anhållit om att Sundsvalls kommun ska överta
stiftelsens ansvar för pensionsutfästelse.
Kommunstyrelsekontoret har inga invändningar mot detta under
förutsättning att av stiftelsen avsatta medel överförs till kommunen.
Beslutsunderlag
•
Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-08-09
•
Skrivelse från Stiftelsen Sundsvalls Utvecklingscentrum
––––
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Dnr 330/04 045

§ 197 Genomförande av säkerhetshöjande åtgärder
- brandlarm
Beslut
Finansutskottet beslutar
att

fastighetsnämnden får ianspråkta 2 Mkr ur investeringsbudgeten
2004 för genomförande av säkerhetshöjande åtgärder i form av
brandlarm.

Bakgrund
Fastighetsnämnden har hemställt om att få ianspråkta 2 Mkr av
investeringsmedel för rubricerade projekt. Åtgärderna är en fortsättning
på redan påbörjade åtgärder under 2003 och som föranletts av de stora
problemen med anlagda bränder under tidigare år. Projektet ingår i
investeringsbudgeten 2004 för förvaltningsfastigheter.
Beslutsunderlag
•
Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-07-02
•
Fastighetsnämndens protokoll 2004-06-16, § 51
•
Fastighetskontorets skrivelse 2004-05-26
––––
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Dnr 278/04 167

§ 198 Kommentarer med anledning av förslag från
Säkerhetspolisen om ändrade säkerhetsskyddsföreskrifter
Beslut
Finansutskottet beslutar
att

avge yttrande enligt bifogat förslag.

Bakgrund
Säkerhetspolisen har genom skrivelse daterad den 19 maj 2004
remitterat ett förslag till nya säkerhetsskyddsföreskrifter.
De föreslagna föreskrifterna avses ersätta Rikspolisstyrelsens
föreskrifter om säkerhetsskydd (RPSFS 1996:9) Dessa gäller, utöver de
regler om säkerhetsskydd som finns i säkerhetsskyddslagen (1996:627)
och säkerhetsskyddsförordningen (1996:633), för såväl statliga
myndigheter och landsting som för kommuner och för de aktiebolag,
handelsbolag, föreningar och stiftelser över vilka stat, landsting och
kommuner utövar ett rättsligt bestämmande inflytande.
Kommunstyrelsekontoret har upprättat ett förslag till yttrande i vilket
de nya säkerhetsskyddsföreskrifter föreslås tillstyrkas.
Beslutsunderlag
•
Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-08-09
•
Skrivelse till Rikspolisstyrelsen 2004-08-09
•
Säkerhetspolisens remiss 2004-05-19
––––
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Dnr 364/04 308

§ 199 Gärdehov Förvaltnings AB:s ansökan om
kameraövervakning
Beslut
Finansutskottet beslutar
att

tillstyrka Gärdehov Förvaltnings AB:s ansökan om
kameraövervakning.

Bakgrund
Gärdehov Förvaltnings AB har ansökt om att installera tre
övervakningskameror riktade mot utomhusbadet i Sundsvall.
Kameraövervakningen ska ske efter stängningstid, mellan klockan
22.00 och 06.30. Materialet kommer att lagras. Syftet med
övervakningen är att förhindra sabotage på utomhusanläggningen.
Tillstånd till kameraövervakning utfärdas av länsstyrelsen. Kommunen
har fått ärendet för att i första hand redovisa om övervakningen kan
medföra integritetsintrång.
Kommunstyrelsekontoret har föreslagit att ansökan ska tillstyrkas.
Jäv
Det antecknas i protokollet att Lars-Erik Nyberg inte deltar i ärendets
handläggning.
Beslutsunderlag
•
Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-08-04
•
Ansökan till Länsstyrelsen 2004-06-17
––––
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Dnr 341/04 060

§ 200 Medfinansiering till projektet "BALANS på
ledande nivå i Västernorrland"
Beslut
Finansutskottet beslutar
att

remittera ärendet till arbetsgivardelegationen för att bedöma
projektet och ge förslag på finansiering.

Bakgrund
Länsstyrelsen har vänt sig till länets kommuner för medfinansiering till
projektet ”BALANS på ledande nivå i Västernorrland”. Projektet syftar
till att verka för ökad jämställdhet på ledande nivåer inom den privata
och offentliga sektorn. Hos Sundsvalls kommun hemställer länsstyrelsen om en medfinansiering på totalt 108 000 kr under perioden
2005—07, (dvs. 36 000 kr om året). Projektets totala kostnad är
beräknad till 4,3 Mkr och medel kommer även att sökas hos bl a EU,
Nutek och andra privata aktörer.
Bakgrunden till projektet är förstudien Barbros Hage i vilken
jämställdhetens nuläge och trender på ledande nivåer kartlades.
Överläggning
Åsa Möller (m) yrkar avslag till medfinansiering.
Habib Effati (v) är positiv till projektet och för fram att projektets
resultat ska återrapporteras till utskottet vid projekttidens slut.
Ewa Back (s) yrkar att arbetsgivardelegationen ska yttra sig i ärendet.
Efter överläggningen enas utskottet om att remittera ärendet till
arbetsgivardelegationen för att bedöma projektet och ge förslag på
finansiering.
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Beslutsunderlag
•
Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-08-10
•
Länsstyrelsens skrivelse 2004-06-24
––––
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Dnr 487/03 007

§ 201 IT-säkerhet för Sundsvalls kommun
Beslut
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att

lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund
Sundsvalls kommun antog 2002-04-15 en IT-säkerhetspolicy som
gäller för samtliga förvaltningar och kommunala bolag. Det fortsatta
arbetet med IT-säkerhet enligt denna policy har tidigare behandlats av
kommunstyrelsekontoret i kontorets budgetskrivelse för 2004. Kontoret
har också kommenterat arbetet i en skrivelse om revisorernas
granskning av IT-säkerheten, som behandlades av kommunstyrelsen
2004-05-10, § 101.
Kommunstyrelsekontoret har upprättat ett PM om det pågående arbetet
med IT-säkerhet för Sundsvalls kommun. Den används för att
informera förvaltnings- och bolagsledningar i kommunkoncernen och
berörd personal om det pågående arbetet. Informationen överlämnas
härmed till kommunstyrelsen för kännedom
Beslutsunderlag
•
Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-06-24
•
IT-enhetens skrivelse 2004-05-26
––––
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§ 202 Diskussion om informations- och
kommunikationspolicy
Beslut
Finansutskottet beslutar
att

till kommunstyrelsekontoret överlämna framförda synpunkter.

Bakgrund
De nu gällande riktlinjerna för intern och extern information antogs av
kommunfullmäktige den 12 december 1995, § 424 (se dnr 704/95
105).
I samband med finansutskottets beredningen av ärendet Information till
grupper med särskilda behov (dnr 57/04 109) den 17 februari 2004,
§ 51, uppdrog utskottet kommunstyrelsekontoret att ta fram underlag
för en diskussion om en ny informationspolicy.
Vid dagens sammanträde diskuteras vilka sakfrågor en informationsoch kommunikationspolicy bör bemöta.
Överläggning
Under ärendets överläggning för utskottet fram att:
- Informations- och kommunikationspolicyn ska vara
koncernövergripande.
- Policyn ska framarbetas med bred förankring där de kommunala
bolagen har haft möjlighet att ge synpunkter innan policyn
fastställs.
- Den ska ta upp hur, (med vilka medel), kommuninvånarna och
anställda ska informeras om kommunkoncernens verksamheter
och de beslut som rör dem. Detta mot bakgrund av dels att den
interna informationen idag inte når ut till alla anställda, dels att
anställda inte alltid får en bakgrundsbeskrivning till besluten.
Det är också viktigt att studera informationens utformning så att
informationssatsningar ger en enhetlig bild av kommunkoncernen.
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För att intern- och extern information ska förbättras bör policyn
ta upp hur attityder kring informationsspridning kan påverkas.
Det är också viktigt att policyn tar upp hur kommunkoncernen
ska arbeta för att producera material på lättläst svenska.

––––
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