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Justering

Att jämte ordföranden Ewa Back justera dagens protokoll utses Hans
Brynielsson med Lars-Erik Nyberg som ersättare.
––––
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Dnr 303/04 179

§ 46

Handlingsprogram för skydd mot olyckor

Beslut
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
att

för perioden den 1 april 2005 – den 31 december 2006 anta
föreliggande handlingsprogram för skydd mot olyckor;

att

fastställa reviderad Kommunalförbundsordning för SundsvallTimrå räddningstjänstförbund att gälla från och med den 1
april 2005; och

att

uppdra till räddningstjänsten att till kommunstyrelsens
finansutskott under maj månad 2006 lämna en skriftlig och
muntlig rapport om arbetet utifrån beslutat handlingsprogram.

Bakgrund
I enlighet med lagen om skydd mot olyckor (2003:778; härefter
förkortat LSO) föreslås att fullmäktige för Sundsvalls kommun skall
anta ett handlingsprogram för skydd mot olyckor.
Under arbetet med handlingsprogrammet har framkommit ett behov av
att anpassa ändamålsbestämmelsen i Kommunalförbundsordning för
Sundsvall-Timrå räddningstjänstförbund så att den står i samklang med
handlingsprogrammet.
Räddningstjänsten, genom förbundsdirektionen, har därtill i enlighet
med LSO att besluta om ett handlingsprogram för räddningstjänst. Det
aktuella ärendet behandlar inte det nu nämnda handlingsprogrammet.
Överläggning
Utskottet frågar hur effektmålen har valts ut och om det är nya eller
befintliga avtal som redovisas i bilaga 1. Den föredragande informerar
att målen har valts ut utifrån statistiskt underlag. Vad gäller avtalen ber
han att få återkomma i kommunstyrelsen med svar.
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Efter överläggning enas utskottet om att representanter från Räddningstjänsten ska närvara vid kommunstyrelsens sammanträde för att beskriva urvalet av effektmålen, avtalens utformning och för att besvara
andra eventuella frågor.
Beslutsunderlag
· Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-02-14
· Länsstyrelsens yttrande 2005-02-11
· Handlingsprogram för skydd mot olyckor för perioden 1 april 2005
till 31 december 2006
· Förslag till kommunal författningssamling för
”Kommunalförbundsordning för Sundsvall-Timrå
Räddningstjänstförbund”, februari 2005 med bilaga 1
· Kommentarer till utkast 1999-03-12 till ändrad
kommunalförbundsordning för Sundsvall-Timrå
Räddningstjänstförbund
––––
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Dnr 86/05 043

§ 47

Bokslutskommuniké 2004 för kommunen och
kommunkoncernen

Beslut
Finansutskottet beslutar
delge kommunstyrelsen bokslutskommuniké.

att

Bakgrund
Kommunstyrelsekontoret har överlämnat preliminärt bokslut för
kommunkoncernen.
Kommunkoncernen redovisar 2004 ett överskott på 98,5 Mkr i resultat
före extraordinära poster och skatt. Det är en resultatförbättring med ca
150 Mkr jämfört med föregående år. Resultatet för kommunens
förvaltningar är 45,7 Mkr.
Inom den kommunala förvaltningsorganisationen bedöms det
förbättrade resultatet bero på en förhöjd kostnadsmedvetenhet som
medfört ett positivt resultat, trots att skatteintäkterna blivit lägre än vad
som beräknades vid årets ingång. I Stadsbackenkoncernen redovisar de
flesta bolagen ett positivt resultat i förhållande till budget.
Överläggning
Utskottet diskuterar soliditetsnivån och eventuella soliditets mål. Det
konstateras att vissa redaktionella ändringar ska göras i kommunikén
innan den överlämnas till kommunstyrelsen för information.
Beslutsunderlag
· Bokslutskommuniké 2004, sammanställd redovisning, utdelas
––––

Ordförandens sign

Justerandes sign

Sekreterares sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens finansutskott

Sammanträdesdatum

Sida

2005-02-22

6

Dnr 88/05 050

§ 48

Kravspecifikation inför upphandling av
produktion och leverans av mat för IndalLidenområdet

Beslut
Finansutskottet beslutar
att

godkänna kravspecifikationen men med rekommendationen att
även Sundvalls kök granskar underlaget.

Bakgrund
Kommunstyrelsekontoret har tagit fram upphandlingsunderlag inför
upphandling av produktion och leverans av mat för IndalLidenområdet. Varorna och tjänsterna kommer att upphandlas genom
selektiv upphandling enligt Lagen (1992:1528) om offentlig
upphandling (LOU). Avtalet ska gälla from 2005-08-01 t.o.m.
2008-07-31.
Överläggning
Upphandlingschefen föredrar ärendet och besvarar frågan om varför
selektiv upphandling har valts.
Utskottet noterar att Sundvalls kök inte kommer att lämna anbud och
rekommenderar därför att Sundsvalls kök granskar upphandlingsunderlaget. Utifrån det ställer sig utskottet bakom upphandlingsunderlaget.
Beslutsunderlag
· Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-02-07
· Inbjudan till intresseanmälan
· Kravspecifikation – Intresseanmälan, bilaga 1A, avseende leverans
av mat till Rutsgården, Solgården samt hemtjästen i Liden och
Indal, 2005-02-07
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Kravspecifikation – Intresseanmälan, bilaga 1B, avseende leverans
och servering av skolmat till Lidens skola (inkl förskoleklass) samt
leverans till Stige skola (inkl två förskoleklasser) och Anundgårds
skola inkluderat Anundgårds förskoleklass och förskola,
2005-02-04

––––
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Dnr 89/05 050

§ 49

Kravspecifikation inför upphandling av
städtjänster för skolor och förskolor på Alnö

Beslut
Finansutskottet beslutar
att

anta upphandlingsgruppens förslag till kravspecifikation, samt

att

uttala att Sundsvalls städ inte ska delta i anbudsgivningen

Bakgrund
Kommunstyrelsekontoret har överlämnat underlag för upphandling av
städtjänster för skolor och förskolor på Alnö. Avtalet föreslås gälla från
och med den 15 augusti 2005 till den 14 augusti 2008.
Överläggning
Utskottet uttalar att Sundvalls städ inte ska delta i anbudsgivningen.
Habib Effati (v) vill få klarlagt betydelsen av kommunfullmäktiges
beslut om att högst 20 % av städ och kökstjänsterna skulle
konkurrensutsättas (se kommunfullmäktiges protokoll den 17 april,
2000, § 283).
Beslutsunderlag
· Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-02-02
· PM – förfrågningsunderlag
· Information om leverantörens eget miljöarbete
––––

Ordförandens sign

Justerandes sign

Sekreterares sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens finansutskott

Sammanträdesdatum

Sida

2005-02-22

9

Dnr 41/05 308

§ 50

Yttrande över ansökan från
Försäkringskassan om tillstånd till allmän
kameraövervakning

Beslut
Finansutskottet beslutar
att

tillstyrka ansökan från Försäkringskassan om tillstånd till
installation av övervakningskameror på företagets fastighet på
Bruksgatan i Matfors. Som villkor för tillståndet bör anges att
- lagringstiden för inspelning begränsas till högst 14 dagar.

Bakgrund
Länsstyrelsen har till Sundsvalls kommun översänt ansökan från
Försäkringskassan, förutvarande Riksförsäkringsverket, om tillstånd till
kameraövervakning samt lämnat kommunen tillfälle att yttra sig
däröver. Det framgår av skrivelsen att kommunen i första hand bör
redovisa lokala synpunkter på risken för integritetsintrång vid
kameraövervakning på platsen.
Överläggning
Lars Persson (fp) yrkar avslag till automatisk inspelningsrätt. Magnus
Sjödin (m) instämmer i yrkandet.
Ordförande ställer kommunstyrelsekontorets förslag mot Lars Perssons
och Magnus Sjödins yrkande och finner att utskottet bifaller
kommunstyrelsekontorets förslag.
Reservationer
Lars Persson (fp) och Magnus Sjödin (m) reserverar sig mot beslutet.
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Beslutsunderlag
· Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-01-31
––––
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Dnr 1/05 308

§ 51

Yttrande över ansökan från Akzo Nobel AB
om tillstånd till allmän kameraövervakning

Beslut
Finansutskottet beslutar
tillstyrka ansökan från Akzo Nobel AB om tillstånd till
installation av övervakningskamera vid bolagets hamnområde.

att

Bakgrund
Länsstyrelsen har till Sundsvalls kommun översänt ansökan från Akzo
Nobel AB om tillstånd till kameraövervakning samt lämnat kommunen
tillfälle att yttra sig däröver. Det framgår av skrivelsen att yttrandet
skall belysa lokala synpunkter på risken för integritetsintrång vid
kameraövervakningen.
Beslutsunderlag
· Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-01-28
––––
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Dnr 600/04 308

§ 52

Yttrande över ansökan från First Hotel Strand
om tillstånd till allmän kameraövervakning

Beslut
Finansutskottet beslutar
återremittera ärendet till kommunstyrelsekontoret för att få
belyst grunderna för inspelningsrätt.

att

Bakgrund
Länsstyrelsen har till Sundsvalls kommun översänt ansökan från First
Hotel Strand (First Hotel) om tillstånd till kameraövervakning för att ge
kommunen tillfälle att yttra sig däröver. Av remissen framgår att
kommunen i första hand ska redovisa lokala synpunkter på risken för
integritetsintrång vid kameraövervakning på platsen.
Överläggning
Utskottet enas om att återremittera ärendet till kommunstyrelsekontoret
för att få belyst grunderna för inspelningsrätt.
Beslutsunderlag
· Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-01-27
––––

Ordförandens sign

Justerandes sign

Sekreterares sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens finansutskott

Sammanträdesdatum

Sida

2005-02-22

13

Dnr 11/05 112

§ 53

Fråga om borgerliga vigselförrättare

Beslut
Finansutskottet beslutar
återremittera ärendet till kommunstyrelsekontoret för att få
belyst behovet och kostnaderna för borgerliga vigslar.

att

Bakgrund
Per Larsson har inkommit med en hemställan om att bli borgerlig
vigselförrättare.
Det är Länsstyrelsen som har att utse borgerligare vigselförrättare efter
samråd med respektive kommun.
För Sundsvalls kommun är sedan tidigare Fredd Sandberg, Mona
Palander och Björn Norell borgerliga vigselförrättare.
Överläggning
Utskottet enas om att återremittera ärendet till kommunstyrelsekontoret
för att få belyst behovet och kostnaderna för borgerliga vigslar.
Beslutsunderlag
· Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-02-07
· Advokatfirman Aberstens skrivelse 2005-01-16
––––
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Kfs dnr 44/05 080

§ 54

Diskussion om översyn av den politiska
styrningen i Sundsvalls kommun

Beslut
Finansutskottet beslutar
till kommunstyrelsen framföra att kommunstyrelsekontorets
roll som ledningsorgan kan ses över.

att

Bakgrund
Arbetsgruppen för översyn av den politiska styrningen m m har
översänt en förfrågan om hur nämnder och bolag upplever den
nuvarande arbets- och ansvarsfördelningen mellan de kommunala
organen, dvs om det finns:
- oklarheter i ansvarsfördelning mellan nämnden/bolaget och
andra organ?
- uppgifter som hamnar i gränsskiktet mellan olika organ?
- förslag till förändring av nämndens uppgifter?
Skrivelsen delades ut på kommunstyrelsens sammanträde den 14
februari 2005. Frågan kommer åter att diskuteras i kommunstyrelsen på
mars sammanträden. Vid dagens sammanträde har finansutskottet
möjlighet att överlämna sina synpunkter.
Överläggning
Utskottet framför att det finns skäl att se över om kommunstyrelsekontorets roll som ledningsorgan kan renodlas och om driftsfunktioner
som t ex. lönehantering, kan placeras på en annan förvaltning.
Beslutsunderlag
· Skrivelse arbetsgruppen för översyn av den politiska styrningen
m m, 2005-01-31
––––
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Kännedomsärenden

Beslut
Finansutskottet beslutar
att

lägga ärendena till handlingarna.

Bakgrund
På finansutskottets sammanträde lämnades följande ärenden över för
kännedom:
SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTINGS CIRKULÄR
· 2005:4 Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro
· 2005:5 Inkomstförändringar i utjämningssystemet 2005
· 2005:6 Pensionsnämndens beslut angående förändring av
pensionsbehållning och utbetalda pensionsbelopp enligt PFA 98
respektive PFA 01
· 2005:7 Erfarenheter från konflikten med Kommunal våren 2003
· 2005:8 Budgetförutsättningar för åren 2006-2008
SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING
· Omhändertagande av avlidna (Dnr 56/05 759)
INTEGRATIONSVERKET
· Inbjudan till konferensen ”Mångfald för hållbar utveckling” den 12
april 2005
STATENS BOSTADSKREDITNÄMND
Information från Statens Bostadskreditnämnd, BKN
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