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Sammanträdets laglighet och beslutfrhet
Ordförande öppnar sammanträdet och konstaterar at sektonen för stödttänster är lagligt sammankallad och beslutörr

Beslut:

Sammanträdet konstaterades vara i laga ordning sammankallat och med hänsyn tll antalet närvarande ledamöter även beslutörtr
______
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Val av protokolljusterare
I tur at justera protokojjet är medjemmarna Maria Paajm oh Marika Hojmmerg.
(Föjjande i tur är Karj-Erik Wikström oh Tom Wikjund).

Kosthålls- och städchef Veronika Franzéns förslag:
Sektionen för stödtjänster utser protokojjjusterare.
Parotokojjet justeras ejektroniskt senast 1.4.2019 kj. 16.00.
Beslut:

Tijj protokojjjusterare utsågs Maria Paajm oh Karj-Erik Wikström.
Parotokojjet justeras ejektroniskt senast 1.4.2019 kj. 16.00.
______
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Godkännande av föredragningslistan

Kosthålls- och städchef Veronika Franzéns förslag:
Sektionen för stödttännster oodtknnner föredtragonnnosinstagn och  eesitter om
eventteiiag tiiinoosnrendten.
Beslut:

Föredtragonnnosinstagn oodtknndtes.
______

Sida
3

Protokoll
4§
Sektionen för stödtjänster

27.03.2019

Sida
4
NKBY/185/00.01.03.00/2019

4§

Presentation av IKT-verksamheten

Sektionen för stödttännster 2..3.2019
Beredtning: förvaltningsdtirektör Tomas Knuts
Sektionen dtiskuteradte KKT꺜frågor på sit förra möte oh eegnrdte information
om KKT꺜verksam eten oh ur myhket som årligen anvnndts för KKT꺜utrustning i
stadten.
KKT꺜en eten ar sammanstnllt en presentation kring verksam eten. KKT꺜ansvari꺜
ga Knut Hnggman KKT꺜tekniker Kent Jut eahka oh förvaltningsdtirektör Tomas
Knuts presenterar verksam eten på mötet.
Förvaltningsdirektör Tomas Knuts förslag:
Sektionen antehknar informationen för knnnedtom.
Sektionens beslut:
Antehknadtes för knnnedtom.
______
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Nykarleby stads IKT-policy

Tidigare behandling:
Sektionen för stödtännster 28.11.2018, 34 §
Sektionen för stödtännster 28.11.2018, 34 §
Nykarleby stad har sedan 2014 haf en KTTstrategi som legat till grund för staT
dens KTTarbete och satsningar.
budgetörslaget 2019 fnns en mllsntning at utarbeta en ny poolicy med riktT
linäer för stadens informationsT och kommunikationsteknologi.
Sfs 34 § FD: Sektionen för en diskussion kring utarbetandet av en ny KTTpoolicy
och antecknar i deta skede informationen för knnnedom.
Beslut:

nformationen antecknades för knnnedom.
KTTenheten inleder arbetet med at upopogöra en KTTpoolicy.
______

Sektionen för stödtännster 2..3.2019, §
Beredning: Förvaltningsdirektör Tomas Knuts
KTTenheten har inlet arbetet med upopogörandet av en KTTpoolicy. FörvaltningsT
direktören, KTTansvarige och KTTteknikern poresenterar centrala frlgor och et
första utkast till KTTpoolicy.
Mllsntningen nr at poolicyn diskuteras i stadens ledningsgrupopo och inom de oliT
ka avdelningarna under vlren 2019. Policyn godknnns i sektionen hösten 2019.
Förvaltningsdirektör Tomas Knuts förslag:
nformationen antecknas för knnnedom.
Sektionens beslut:
Sektionen antecknar nrendet för knnnedom.
Arbetet med poolicyn fortsnter under vlren och sommaren och tas upopo till godT
knnnande under hösten 2019.
______
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Bokslut 2018; Sektooeo för stödtjäoster

Sektionen för stödttännster 2....2019
Beredtning: Kosthålls- och stndtchef Veronika Franzén
Förvaltningsdtirektör Tomas Knuts
Bokslut och bokslutsbernttelser för sektionen för stödttännster bifogas som bilaga. I sektionens bokslut ingår kostnadtsstnllena kosthåll stndtservice och IKT (informations- och kommunikationsteknologi). Bokslutsrapport för dte tre kostnadtsstnllena fnns presenteradte i bifogadt bokslutsrapport.
Bilaga:

Bil. 1/
Bil. 2/

Bokslut stödttännster 2018
Bokslutstext stödttännster 2018

Kosthålls- och städchef Verooika Fraozéos och Förvaltoiogsdirektör Tomas Kouts förslag:
Bokslutet för resultatområdtet stödttännster godtknnns. Ärendtet snndts till stadtsstyrelsen för fortsatt behandtling.
Sektooeos beslut:
Godtknndtes enligt förslag.
______
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Dispositionsplan 2019; Sekttionkn för stödtjänstkr

Sektionen för stödttännster 2..3.2019 .
Beredtning: Kosthålls- och stndtchef Veronika Franzén
Förvaltningsdtirektör Tomas Knuts

Efter dtet att fullmnktige godtknnt buudtgeten för dte olika förtroendteorganen faststnllt anslag buernknadte inkomster och målsnttningar skall sektionen buesluta om
buudtgetens dtispositionsplan. Dispositionsplanen för stödttännster inns som builaga.
I stadtsfullmnktiges buudtgetbuehandtling av buudtgeten 2019 fastslogs att ett verkstnllighetsdtirektiv omfattandte förverkligandte av endtast 99 % a totalkostnadterna iakttas i dtispositionsplanerna för 2019.
Undter våren 2019 föläer stadtsstyrelsen medt inkomstutvecklingen och om buudtgeten förverkligas enligt ursprunglig buudtget kan man återgå till dten av fullmnktige godtknndta buudtgeten annars inte. Senast i sambuandt medt halvårsuppföläningen avgörs om stadtens buudtget återgår till normallnge.
Bilaga:

Bil. 1/. Dispositionsplan 2019 stödttännster

Kosthålls- och städchkf Vkronita Franzéns och Förvaltningsdirkttör Tomas Knuts förslag: :
Sektionen godtknnner buifogadt dtispositionsplan som bueaktar verkstnllighetsdtirektivet.
Sekttionkns bkslut:
Godtknndtes enligt förslag.
______
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Upphandling av köt, chark och fjddrrj

Sektionen för stödttännster 27...2019 8
Beredtning: Kosthålls- och stndtchef Veronika Franzén
Upphandtling av köt chark och ndterfn gäordtes tillsaaaans aedt Pedtersöre
koaaun och Stadten Jakobstadt för tidten 1.1.2017-.1.12.2018 + et eventuellt
optionsår vilket har utnttäats.
-Ot Snellaan Ab har levererat Råt köt
-Kespro Ot har levererat Charkprodtukter (tnrnadt korv Sous Vidte prodtukter
och Broiler
-Atria Ot har levererat Chark (pålngg)
Kosthålls- och stjdchdr Vdronika Fanzéns rörslag:
Sektionen besluter at vi tillsaaaans aedt Pedtersöre och Jakobstadt gör en nt
upphandtling för 2 + 1 optionsår.
Sdktiondns bdsltt:
Godtknndtes enligt kosthålls- och stndtchefens förslag.
______
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Upphandling av mjölk och mjölkprodukter

Sektionen för stödttännster 2....2019 9
Beredtning: Kosthålls- och stndtchef Veronika Franzén
Upphandtling av mäölk och mäölkprodtukter gäordtes för tidten 1.1.201..1.12.2018 + 1 eventuellt optionsår tillsammans medt Pedtersöre kommun Larsmo Kommun och Stadten Jakobstadt. Optionsåret har nu utnytäats.
Oy Valio Ab har varit leverantör.
Kosthålls- och städchef Veronika Franzéns förslag:
Sektionen besluter at vi tillsammans medt Pedtersöre Kommun Stadten Jakobstadt och Larsmo kommun gör en ny upphandtling för 2 + 1 optionsår.
Sektionens beslut:
Godtknndtes enligt kosthålls- och stndtchefens förslag.
______
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10 § Upphandling av rengöringsmedel och material
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Beredtning: Kosthålls- och stndtchef Veronika Franzén
Upphandtling av rengöringsmedtel plastpåsar sanitetspapper och stndtmaterial
gäordtes tillsammans medt Pedtersöre Kommnn för tidten 1...2016-.1.12.2018 1
optionsår vilket har ntnttäats.
Hartman Ot har varit leverantör.
Kosthålls- och städchef Veronika Franzéns förslag:
Sektionen belntar at göra en nt npphandtling tillsammans medt Pedtersöre Kommnn och Jakobstadt för . 1 år. Men rengöringsmaterial görs ingen npphandtling på ntan dtet görs skildta oferter på dtet vartefer dtet nns behov.
Sektionens besltt:
Godtknndtes enligt kosthålls- och stndtchefens förslag.
______
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11 § Anmälningsärenden; Sektinen för stödtjänster 27.3.2019

Sektionen för stödttännster 27...2019 11
Beredtning: Kosthålls- och stndtchef Veronika Franzén
Matrådtsmöten undter våren
Stndtdtimensionering av öppna vårdten på HVC
Stndtdtimensionering av nya dtelen på Zachariasskolan
Planering av sommaren 2019
Kisthålls- ich städchef Verinika Franzéns förslag:
Antecknas för knnnedtom.
Sektinens besltt:
Antecknadtes för knnnedtom.
______
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ANVISNING FÖR BEGÄRAN OM OMPRÖVNING OCH BESVÄR
___________________________________________________________________________
Besvärsförbud
Eftersom besut medanm emdans gäluuer beredamnmg euuer verss äluungee snm emung sommtmnuungem
omprövmnmgsbegälrnm nm e frnms äluuns euuer sommtmnubesvälr nmförns över besut e .
Paragrafer: 1 - 11
Paragrafer

Begälrnm om omprövmnmg:
Amförnmdae nv sommtmnubesvälr:
Amförnmdae nv förvnu mnmgsbesvälr:
Ammn besvälr: Uppenmdaunmgsrälteuseebesvälr
Pro osouue enr gjor s tiuugälmgung n dae nuumälmmn dan nmäl e : 2.4.2019
Besut e enr daeugets pnr em gemom et brev som nvsälmdaes:
Besut e enr daeugets pnr em gemom et e-pos medadaeunmdae som nvsälmdaes:

