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Justering
Att jämte ordföranden Ewa Back justera dagens protokoll utses Lars
Persson med Hans Brynielsson som ersättare.
––––
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Dnr 409/06 001

§ 176 Information från mediegruppen om PM om
informationsutredningen
Beslut
Finansutskottet beslutar
att

uppdra till kommunstyrelsekontoret att karlägga nuvarande
kostnader för informationshanteringen, samt kostnaderna för en
offensiv informationshantering.

Bakgrund
Vid finansutskottets möte den 13 juni 2006, § 144, beslutades att
arbetet mot att inrätta en central sektoriserad informationsavdelning,
inklusive personal för marknadsföring, skulle fortsätta.
I juni uppdrogs Mediegruppen Marklund & Sandelin AB att ge förslag
på hur en informationsavdelning skulle kunna se ut och vilka dess
uppdrag borde vara.
Vid dagens sammanträde presenterar Mediegruppen sin rapport.
Överläggning
Kommundirektören informerar om att förvaltningscheferna och de
fackliga organisationerna är informerade i ärendet. Han nämner också
att ekonomiavdelningen har fått i uppdrag att kartlägga kostnaderna för
att etablera en central informationsavdelning. Han betonar att en
centralisering i enlighet med Mediegruppens förslag innebär en ökad
satsning på informations-/kommunikationsfrågor vilket också är förenat
med högre kostnader.
Mediegruppen redogör därefter för utredningens slutsatser.
Lars-Erik Nyberg (s) för fram att bolagen bör involveras i arbetet för att
uppnå ett koncernperspektiv i informationshanteringen.
Finansutskottets ledamöter för fram att de är positiva till utredningens
inriktning. Men de vill att kostnaderna för nuvarande informations-
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hantering, samt att kostnaderna för en offensiv informationshantering
kartläggs.
Beslutsunderlag
• PM med anledning av inriktningsbeslut att inrätta en central sektoriserad informationsavdelning vid Sundsvalls kommun, september
2006
––––
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Dnr 408/06 042

§ 177 Delårsrapport per den 31 augusti 2006 med
helårsprognos - kommunstyrelsekontoret
Beslut
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
godkänna delårsrapport 2/2006.

att

Bakgrund
Kommunstyrelsekontoret har överlämnat delårsrapport per den 31
augusti 2006.
Av rapporten framgår bland annat hur kontoret lever upp till målen:
1. ekonomin ska vara i balans och kommunen ska ha god koll på
den ekonomiska utvecklingen
2. sjukfrånvaron i kommunkoncernen ska gå ner. Sundsvalls
kommunkoncern ska vara en attraktiv arbetsgivare
3. kommunstyrelsekontoret ska ge erkänd och uppskattad service
till medborgare, den kommunala organisationen och
kommunstyrelsen
4. Sundsvall ska få ökad befolkning och fler arbetstillfällen
Överläggning
Magnus Sjödin (m) frågar varför inflyttningslotsens aktiviteter har
minskat, och när uppföljningen på IT-utredningen är färdigställd. På
den senare frågan svarar stadsjuristen att uppföljningen är på gång.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-09-15
––––
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Dnr 410/06 042

§ 178 Delårsrapport per den 31 augusti 2006 med
helårsprognos – kommunfullmäktige,
kommunstyrelse och kommungemensamma
verksamheter
Beslut
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att

godkänna delårsrapport 2/2006 för kommunfullmäktige,
kommunstyrelse och kommungemensamma verksamheter.

Finansutskottet beslutar för egen del
rekommendera utvecklingsutskottet att utse en till två personer
att
som fortlöpande följer den ekonomiska utvecklingen inom
kollektivtrafiken, samt
kommunstyrelsekontoret diskuterar hur Länstrafikens rapporter
att
ska kopplas till kommunens övriga rapporter.
Bakgrund
Kommunstyrelsekontoret har sammanställt delårsrapport per 31 augusti
2006 med helårsprognos för 2006 för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och kommungemensamma verksamheter.
För 2006 prognostiseras ett resultat på + 3,8 mkr, vilket är 3, 6 mkr
lägre än i delårsrapport 1. Resultatavvikelsen består i huvudsak av
ökade intäkter med återbetald parkeringsmoms med 6,8 mkr, ej utnyttjat anslag inom ramen för personalkostnadsökningar med ca 4 mkr,
både ökade intäkter och kostnader inom hamnverksamheten samt ökade
kostnader inom verksamheten kollektivtrafik.
Ianspråktagande av tidigare års överskott beräknas uppgå till ca 4 mkr.
Den största förbrukningen sker inom totalförsvarsplaneringen med 1,35
mkr, personalavdelningens mångfaldsprojekt med 1 mkr samt inom
hamnverksamhetens saneringsåtgärder med 0,8 mkr.
Överläggning
Ekonomen förklarar att kommunen har fått ökade kostnader för
kollektivtrafiken.
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I syfte att få bättre signaler om de ekonomiska kostnaderna för
kollektivtrafiken enas utskottet om att det bör utses en till två ledamöter
som särskilt följer den ekonomiska utvecklingen inom kollektivtrafiken, samt att länstrafikens redovisningar samordnas med
kommunens övriga redovisningar.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-09-19
––––
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Dnr 415/06 042

§ 179 Delårsrapport per den 31 augusti 2006 med
helårsprognos – kommunen och kommunkoncernen
Beslut
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att

barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och överförmyndarnämnden vid kommunstyrelsens sammanträde i november ska redovisa hur de underskott som överstiger nämndernas
balanserade resultatet ska arbetas in.

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
att

lägga rapporten till handlingarna.

Bakgrund
Kommunstyrelsekontoret har sammanställt delårsrapport per den 31
augusti 2006, med helårsprognos för kommunen och de kommunala
bolagen.
Resultatet uppgår för kommunen efter andra tertialet till –15,4 mkr.
Prognosen för helåret visar på ett resultat på 20,7 mkr. Jämförelsestörande posterna beräknas på helår till –62,5 mkr. Då dessa räknas bort
uppgår det prognostiserade resultatet för 2006 till 83,2 mkr. Det budgeterade resultatet uppgår till 55,0 mkr efter kompletteringsbudget
2006. De jämförelsestörande posterna består till största delen av realisationsförluster till följd av fastighetsförsäljningar.
Verksamhetens nettokostnad överstiger budget med 77,2 mkr av vilka
31,3 mkr kan härledas till nämndernas resultat. Det negativa resultatet
på nämndernas verksamhet vägs upp av att skatter och statsbidrag visar
ett överskott mot budget på 28,5 mkr och räntenettot är 14,4 mkr bättre
än budgeterat.
Barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och överförmyndarnämnden redovisar underskott som inte täcks av nämndernas balanse-
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rade resultat. Denna del av underskotten uppgår för barn- och utbildningsnämnden till –11,0 mkr, för socialnämnden till –11,7 mkr och för
överförmyndarnämnden till –0,8 mkr.
Delårsrapportens förvaltningsberättelse innehåller en uppföljning av de
finansiella mål som antagits i budget för 2006. I verksamhetsöversikten
finns verksamhetsmål redovisade under respektive nämnd. Verksamhetsmålen skall enligt kommunallagen vara av betydelse för en god
ekonomisk hushållning.
Resultatet för Sundsvall Energi koncernen beräknas på helår till 51,6
mkr och för Mitthem koncernen till 31,7 mkr. Sundsvall Arena AB
prognostiserar ett resultat på –15,9 mkr.
Rapporten har inte varit föremål för granskning av kommunens revisorer. En sådan granskning kommer att föreligga när delårsrapporten behandlas av kommunfullmäktige.
Överläggning
Finansutskottet för fram att stadsbyggnadsnämndens redovisning ska
förtydligas till kommunstyrelsens sammanträde.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-09-21
• Delårsrapport 2006-01-01—2006-08-31, Prognos för 2006
––––
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Dnr 411/06 042

§ 180 Finansiell rapport per den 31 augusti 2006
Beslut
Finansutskottet beslutar
att

lägga rapporten till handlingarna.

Bakgrund
Finansiella tillgångar har ökat med 116 mkr under perioden. Bolagen
har ökat andelen likvida medel på koncernkontot med 206 mkr, vilket
gjort att kommunens fordran mot bolagen om 140 mkr blivit en skuld
på 66 mkr. Samtidigt har kommunen minskat sin andel likvida medel
med 123 mkr. Långfristiga lånefordringar har ökat med 173 mkr under
perioden och uppgår till 3 132 mkr. Ökningen består av nyutlåning till
Korstaverkens Förvaltning AB om 150 mkr och till Sundsvall Energi
Elnät AB om 25 mkr. Totala finansiella tillgångar uppgår till 3 250
mkr. Räntebindningen på finansiella tillgångar har minskat med 0,08 år
och uppgår idag till 2,26 år. Snitträntan på tillgångarna har ökat en
aning och ligger på 4,57 %.
Finansiella skulder har ökat med 225 mkr under perioden och uppgår
till 3 806 mkr, exklusive finansiell leasing för Korstaverkens Förvaltning AB. En del av ökningen beror på att vi ökat vår kortfristiga upplåning med 81 mkr genom emissioner av certifikat, samt inlåning från
bolagen på koncernkontor. Långfristiga skulder har ökat under perioden
med 144 mkr. Av skuldökningen om 225 mkr har kommunen vidareutlånat 175 mkr till Energikoncernen. Räntebindningen på finansiella
skulder har minskat med 0,26 år och uppgår idag till 1,99 år. Lånens
fördelning avseende räntebindning är balanserad riskmässigt och i linje
med marknadsräntorna och kommunens strategi. Snitträntan i skuldportföljen har minskat 0,02 % till 3,58 %.
Kommunens nettolåneskuld (räntebärande skulder exkl. finansiell
leasing för Korstaanläggningen – räntebärande tillgångar) har därmed
ökat med 109 mkr till 556 mkr. Kommunens nettolåneskuld uppgår till
878 mkr om man tar med kommunens leasing åtagande för avfallsförbränningsanläggningen i Korsta (321 mkr).
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Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-09-12
––––
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Dnr 372/06 105

§ 181 Projekt avseende Midlanda, finansiering
Beslut
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att

bevilja totalt 1,0 mkr år 2006 och 2007 i medfinansieringsbidrag för EU-projektet Utveckling Midlanda Flygplats;

att

medfinansieringsbidraget beviljas under förutsättning av att
Timrå och Härnösands kommuner beslutar om bidrag enligt
föreslagen finansiering;

att

bidraget för år 2006 på 0,1 mkr finansieras av kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov;

att

bidraget för år 2007 på 0,9 mkr finansieras i Kompletteringsbudgeten för 2007, Nya ärenden.

Bakgrund
Kommunstyrelsens finansutskott beslutade den 22 augusti 2006 § 147
att ställa sig positiv till länsstyrelsens förslag om att genomföra kapacitetshöjande och miljöförbättrande investeringar vid SundsvallHärnösands flygplats. Finansutskottet beslutade även att uppdra till
kommunstyrelsekontoret att se över om projektet kunde finansieras
med medel ur kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens anslag för
oförutsedda behov 2006 eller 2007.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-09-18
––––
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Dnr 412/06 045

§ 182 Lån till Sundsvall Energi AB
Beslut
Finansutskottet beslutar
bevilja lån till Sundsvall Energi AB på 15 mkr.

att

Bakgrund
För att finansiera budgeterade investeringar för 2006 behöver Sundsvall
Energi AB låna 15 mkr. Pengarna går bl.a. till fortsatt satsning på
villamarknaden, en hetvattenledning till Tunadal och investeringar i en
ackumulatortank.
Överläggning
Ekonomen förtydligar hur bolagets totala investering ska finansieras.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-09-08
• Sundsvall Energi:s skrivelse 2006-08-28
––––
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Dnr 136/06 063

§ 183 Överlåtelse av kommunens aktier i AB
Indalslidens Turistanläggningar Vetten
Beslut
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
att

Sundsvalls kommun utan vederlag skall överlåta sitt aktieinnehav i AB Indalslidens Turistanläggningar Vetten till den ideella
föreningen Vetten Alpina; samt

att

uppdra åt kommunstyrelsen att senast den 31 december 2006
verkställa överlåtelsen.

Bakgrund
Sundsvalls kommun äger 85 procent av aktierna i AB Indalslidens
Turistanläggningar Vetten (bolaget). Aktierna har ett nominellt värde
av 253 900 kr, men saknar bokfört värde i kommunen. Övriga aktier i
bolaget ägs huvudsakligen av privatpersoner i Liden. Bolaget driver
anläggning för utförsåkning på Vettaberget i Liden. Genom beslut i
fullmäktige den 28 februari 2005, § 398, angående utredning om överflyttning av kultur- och fritidsanläggningar från kärnverksamheten till
bolagskoncernen, uppdrogs åt kultur- och fritidsnämnden att utreda om
överlåtande av kommunens ägande i bolaget till lokala företrädare i
Liden.
I beslut den 6 september 2006, § 87, har kultur- och fritidsnämnden
förordat att kommunfullmäktige beslutar att överlåta kommunens
aktieinnehav i bolaget till föreningen Vetten Alpina samt uppdragit åt
kultur- och fritidsnämndens ordförande att, efter att kommunens aktier
har överlåtits till föreningen, teckna avtal med föreningen om bidrag för
driften av Vettabergets skidbacke.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-09-11
• Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2006-09-06, § 87
––––
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Dnr 413/06 400

§ 184 Slutrapport lokalt investeringsprogram 1999
Beslut
Finansutskottet beslutar
att

godkänna slutrapportering av lokalt investeringsprogram 1999;
samt

att

redovisa slutrapporten till kommunstyrelsen för kännedom.

Bakgrund
Kommunstyrelsens finansutskott beslöt den 27 oktober 1998 att överlämna ansökan om stöd till Sundsvalls lokala investeringsprogram
1999-2001 till miljödepartementet. Regeringen beviljade ursprungligen
236 mkr i bidrag av en total investeringskostnad på 786 mkr. Förändringen från biobränsle till avfallsbränsle i energikombinatet har därefter
reducerat bidraget till 79 mkr. De åtgärder som har beviljats bidrag
redovisas nedan tillsammans med genomförandetider enligt regeringsbeslut den 18 mars 1999 och enligt därefter godkända förändringar.
Den sammanlagda slutliga kostnaden uppgår till 264 mkr och det slutliga bidraget har beräknats till 72 mkr. Den sammanlagda sysselsättningen har uppgått till 113 årsarbetare och den fortsatta permanenta
sysselsättningen har beräknats till 15 årsarbetare.
Vid dagens sammanträde går samhällsplaneraren igenom rapporten.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-09-07
––––
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Dnr 291/05 101

§ 185 Utveckling av kommunens ledningsprocess
Beslut
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att

godkänna projektrapporterna Kommunens ekonomiska uppföljningar, Styrdokumentstruktur (Arbete och tillväxt samt Personal) samt Kommunstyrelsekontorets ledningsprocess;

att

kommunstyrelsekontoret får i uppdrag att föreslå förändringar i
Regler för ekonomistyrning utifrån rapporternas förslag och
förändringarna i arbetet med mål- och resursplanen senast i
december 2006;

att

avveckla nuvarande Ledningsinformation till kommunstyrelsen;

att

godkänna föreslagna förändringar i kommande års planeringsarbete;

att

kommunstyrelsekontoret får i uppdrag att leda och samordna
processgruppernas arbete, och slutredovisa resultatet senast i
mars 2007;

att

kommunstyrelsekontoret får i uppdrag att ge förslag till fortsatt
förändringsarbete senast i juni 2007.

Bakgrund
Finansutskottet beslutade den 4 april 2006 (§ 78) om direktiv för
projekten Kommunens ekonomiska uppföljningar, Styrdokumentstruktur samt Kommunstyrelsekontorets ledningsprocess. Kommunstyrelsekontoret fick i uppdrag att redovisa projekten, förslag till förändringar i kommande års planeringsarbete och förslag till fortsatt förändringsarbete senast under september 2006.
Arbetet med att utveckla kommunens ledningsprocess har under året
fortsatt genom projektarbeten samtidigt som en första omgång med det
nya upplägget kring Mål- och resursplanen genomförts.
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Projektet kring de ekonomiska uppföljningarna har resulterat i att
rapporterna kan vara klara tidigare, innehållets kvalitet förbättras samt
att rapporternas struktur utvecklats.
Projektet kring styrdokumenten visar att gemensam struktur och benämningar för samtliga styrdokument kan och bör tillämpas. Det finns
också möjligheter att minska antalet styrdokument.
Erfarenheterna är överlag positiva kring det nya upplägget med måloch resursplanen. Särskilda utmaningar är förankring, målformulering
samt hantering av tidspress vid framtagande av förslag.
Det fortsatta utvecklingsarbetet av kommunens ledningsprocess föreslås gå vidare genom att
- för varje process tillsätta en arbetsgrupp som går igenom styrdokument, tar fram exempel på processmål samt utvecklar förslag
på arbetssätt
- gemensamma mål för respektive process används i MRP 2008, och
utifrån dessa utformar respektive nämnd och styrelse indikatorer
anpassade till den egna verksamheten
- dokumentet Planeringsförutsättningar utvecklas vidare
- formerna för information och dialog kring dokumentet Planeringsförutsättningar ses över
Överläggning
Utredaren går igenom upplägget. Kommundirektören tillägger att
förvaltningschefsgruppen är involverad i arbetet och att förvaltningarna
kommer att ha representanter med i processarbetsgrupperna.
Utskottet uttalar att de är positiva till projektets inriktning, samt att en
föredragning av projektet ska ges vid kommunstyrelsens sammanträde i
oktober.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse den 11 september 2006
• Bilaga 1, Slutrapport – kommunens ekonomiska uppföljningar
• Bilaga 2, Styrdokumentstruktur – delprojekt Arbete och tillväxt
• Bilaga 3, Styrdokumentstruktur – delprojekt Personal
• Bilaga 4, Kommunstyrelsekontorets ledningsprocess
––––
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Dnr 59/06 030

§ 186 Svar på motion (fp) om ”Inför en Läsa-skrivaräkna-garanti i lågstadiet”
Beslut
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
att

uppdra till barn- och utbildningsnämnden att presentera ett förslag till utformning av garanti med utgångspunkt i varje elevs
rätt till erforderligt stöd i grundläggande färdigheter, så som
läsa, skriva och räkna; samt

att

med det anse motionen besvarad.

Bakgrund
Folkpartiet liberalerna har i motion till kommunfullmäktige i Sundsvalls kommun föreslagit att alla barn som har svårigheter i svenska och
matematik ska garanteras extra stöd under de första skolåren. Barn- och
utbildningsnämnden har fått motionen för yttrande.
Barn- och utbildningsnämnden har i sitt yttrande konstaterat att motionärens förslag överensstämmer med förvaltningens intentioner och
lämnar det som svar på motionen.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-09-04
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2006-06-21, § 65
• Barn- och utbildningskontorets skrivelse 2006-05-29
• Motion från Folkpartiet Liberalerna (fp) 2006-01-25
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Dnr 311/06 105

§ 187 Yttrande över regionalt operativprogram för
mål 2 konkurrenskraftig tillväxt
Beslut
Finansutskottet noterar att ärendet åter kommer behandlas den 10
oktober.
Bakgrund
Länsstyrelsen har bett länets kommuner inkomma med förteckning
över potentiella mål 2-projekt som inspel till det pågående framtagandet av ett regionalt operativt program för Mål 2 Konkurrenskraft
och sysselsättning.
Vid dagens sammanträde går utvecklingschefen igenom ett utkast till
yttrande. Yttrandet kommer även redovisas för utvecklingsutskottet den
26 september, därefter kommer det åter behandlas på finansutskottets
sammanträde den 10 oktober.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-09-12 (för beslut i finansutskottet den 10 oktober 2006)
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-08-31 till Länsstyrelsen i
Västernorrlands län
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Dnr 112/05 030

§ 188 Utvärdering av försöket med särskilda badtider för kvinnor
Beslut
Finansutskottet beslutar
ärendet utgår för att behandlas på utskottets sammanträde den
10 oktober 2006.

att

Bakgrund
Kultur- och fritid har överlämnat information om fortsatt försök med
särskilda badtider för kvinnor.
Beslutsunderlag
• Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2006-09-06, § 90
––––
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Dnr 412/03 514

§ 189 Parkeringsutredningen
Beslut
Finansutskottet beslutar
bordlägga ärendet.

att

Bakgrund
Stadsbyggnadsnämnden har lämnat delrapport för utredningsuppdrag
avseende trafikplanering och parkering. Förslaget diskuterades på
finansutskottet den 4 april 2006, § 70
Överläggning
Finansutskottet enas om att bordlägga ärendet.
Beslutsunderlag
• Finansutskottets protokoll 2006-04-04, § 70
––––
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Dnr 385/04 105

§ 190 Ny informations- och kommunikationspolicy
för Sundsvalls kommun
Beslut
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
att

anta förslaget till ny Informations- och kommunikationspolicy
för Sundsvalls kommun; samt

att

nytt informations- och kommunikationsdokument tas fram
under arbetet med att skapa en informationsavdelning utifrån
finansutskottets inriktningsbeslut gällande serviceutredningen.

Bakgrund
Kommunens nuvarande informationsplan antogs av kommunstyrelsen
den 19 december 1995, dnr 704/95 105.
Mot bakgrund av att sätten som information lämnas på har förändrats
sedan 1995 har en uppdaterad informations- och kommunikationspolicy
framarbetats under 2004 och 2006.
I arbetet med den nya policyn har informatörsnätverket varit engagerat
och policyn har skickats på remiss till kommunens förvaltningar och
bolag samt räddningstjänstförbundet.
Kommunstyrelsekontoret föreslår att den uppdaterade policyn antas
eftersom den nuvarande är från 1995. Samtidigt noteras att det pågår
två projekt vilka kommer påverka policyns framtida utformning. Dels
pågår ett projekt för att centralisera informationsfrågorna till en avdelning. Dels pågår ett projekt om hur kommunens samtliga styrdokument
ska utformas. Dessa projekt ska delredovisas under 2007. Det innebär
att det alltså redan nu bör inledas ett arbete för att se över hur policyn
ska utformas för att vara ett effektivt styrinstrument för den nya informationsavdelningen och för kommunkoncernen i sin helhet.
Kommunstyrelsekontoret föreslår därför att man i arbetet för att skapa
en informationsavdelning även tar fram ett nytt styrdokument. Denna
policy föreslås således endast gälla under en övergångsperiod.
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Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-05-22, rev 2006-09-20
––––
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Dnr 414/06 040

§ 191 Ansökan om kort som betalningsmedel inom
kommunstyrelsen och kommunstyrelsekontor
Beslut
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att

godkänna att kommunstyrelsens ordförande – om han eller hon
så önskar – använder kort som betalningsmedel; samt

att

inom kommunstyrelsen och kommunstyrelsekontoret i övrigt
ska ansökan om kort som betalningsmedel fr.o.m. 2006 godkännas på följande sätt:
-

kort för kommunstyrelsens ledamöter godkännes av
kommunstyrelsens ordförande,
kort för kommundirektör Peter Gavelin och stadsjurist Åke
Svensson godkännes av kommunstyrelsens ordförande,
kort för kommunstyrelsekontorets anställda i övrigt godkännes av kommundirektör Peter Gavelin eller stadsjurist
Åke Svensson.

Bakgrund
Kommunstyrelsen fastställde den 11 oktober 2006, § 187, Regler för
hantering av kort som betalningsmedel. Enligt reglerna ska ansökan av
kort godkännas av varje nämnd, eller av den/de som nämnden utsett.
Efter godkännandet sköter ekonomiavdelningen anskaffning av Eurocard inköpskort, med fakturering till kommunen och Eurocard privatkort. Fastighetskontoret sköter anskaffning av Statoil och Preem
bensinkort (förarkort och fordonskort) efter godkännandet.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-09-22
––––
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Dnr 35/06 006

§ 192 För kännedom
Beslut
Finansutskottet beslutar
lägga kännedomsärendena till handlingarna.

att

Kännedomsärenden
SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING
• Delrapport – e-förvaltningsutveckling i Sveriges kommuner 2006
• Närvård i Sverige 2005
• Inbjudan till en temadag om ”Markavtal eller ledningsrätt?” den
o 25 oktober 2006 i Upplands Väsby
o 26 oktober 2006 i Malmö
• Reviderat cirkulär 2006:52 Budgetförutsättningar för åren 20062009
• Cirkulär 2006:58 Vuxna barn och ungdom med psykiska funktionshinder – ansvarsfördelning mellan kommun och landsting
• Cirkulär 2006:59 Ny lag för kommuner och landsting
• Cirkulär 2006:60 Fullmäktiges val av revisorer
• Cirkulär 2006:62 Underlag till delegationsordning för den kommunala livsmedels- och foderkontrollen
GÄVLEBORGS KOMMUNER & LANDSTING
• Inbjudan till konferensen ”Ny lagstiftning om revision och ansvarsprövning!” den
o 29 november 2006 i Umeå
o 30 november 2006 i Hudiksvall
• Inbjudan till en temadag om ”Nyheter inom arbetsrättens område”
den
o 11 oktober 2006 i Lycksele
o 12 oktober 2006 i Sundsvall
o 13 oktober 2006 i Gävle
––––
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