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Justering
Att jämte ordföranden Lars-Erik Nyberg justera dagens protokoll utses
Martin Johansson med Magnus Sjödin som ersättare.
––––
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Dnr 126/06 105

§ 206 Information från Arbetsgivardelegationen
Beslut
Finansutskottet beslutar
att

notera informationen.

Bakgrund
Arbetsgivardelegationen lämnar kontinuerligt rapporter till finansutskottet.
Vid dagens sammanträde lämnas information om:
• Arbetsgivarstrategin och personaldirektörens roll.
• Förslaget om rehabilitering och rekrytering. Dessa förslag kommer
inom kort överlämnas till finansutskottet för behandling.
• Löneförhandlingarna; avtalen med akademikeralliansens och för
skolområdet är klara, men avtalen för kommunal, SKTF, Ledarna
och SSR kan komma vara klara först till hösten 2007.
• Hälsoläget; sjukfrånvaron sjunker något, medfinansieringen för
andra sjukveckan upphör men arbetsgivaravgiften ökar.
• Mångfalsområdet; Diskrimineringsombudsmannen utreder
eventuell diskriminering inom Sundsvalls kommun. Kommunens
mångfaldspraktik fortsätter. Sex personer har fått arbete genom sin
praktikperiod.
• Ledar – medarbetarutveckling; projektet om självstyrande grupper,
är avslutat och en rapport kommer att lämnas till kommunfullmäktige. Kommunen fortsätter med ett medarbetarprogram
inom barn och utbildning. Ett nytt ledarintroduktionsprogram har
introducerats.
• Arbetsgivarringen Agera; inom detta arrangeras 100 ungdomarprojektet vilket sker i samarbete med NAVI.
• Diskussioner förs med de fackliga organisationerna om en förnyelse
av samverkansavtalet.
Överläggning
Utskottet ställer frågor om avgiften för a-kassan och kommande
löneutfall, samt om arbetstidsreglering. På frågan om arbetstidsreglering svarar personaldirektören att socialtjänsten ser över
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schemaläggningen så att regleringen efterlevs. Personalkontoret arbetar
också för att få centrala avtal som reglerar frågan.
Beslutsunderlag
• Oh-material utdelas
––––
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Dnr 453/06 044

§ 207 Månadsuppföljning för barn- och utbildningsnämnd, socialnämnd och överförmyndarnämnd, september 2006
Beslut
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att

socialnämnden vid kommunstyrelsens sammanträde i december
ska redovisa en åtgärdslista hur deras underskott ska arbetas in
varvid beaktande ska ske av kommunfullmäktiges beslut
2006-04-24 § 652 om kompletteringsbudgeten 2006;

att

avvakta den översyn av ärendehanteringen som pågår inom
överförmyndarnämndens verksamhetsområde innan åtgärder
vidtas;

att

hänskjuta hanteringen av barn- och utbildningsnämndens befarade underskott inom barnomsorgen till kompletteringsbudgeten för 2007 enligt kommunfullmäktiges beslut
2006-04-24 § 652 om kompletteringsbudgeten 2006.

Bakgrund
Vid behandling av delårsrapport per den 31 augusti 2006 med
helårsprognos – kommunen och kommunkoncernen den 16 oktober
2006 (§ 188) beslutade kommunstyrelsen att barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och överförmyndarnämnden skulle lämna en
redovisning på hur de underskott som prognostiseras överstiga
nämndernas balanserade överskott ska arbetas in.
Barn- och utbildningsnämnden och överförmyndarnämnden har lämnat
rapporter om vilka åtgärder som de kan tänkas göra för att minska
underskottet. Båda nämnderna anger att det inte finns några större
möjligheter att vidta åtgärder som ska kunna minska deras underskott.
För överförmyndarnämnden är läget mest bekymmersamt eftersom
nämndens befarade underskott är stort i förhållande till nettoram, men
kommunstyrelsekontoret anser dock att man bör avvakta ytterligare
åtgärder i avvaktan på den översyn som pågår av ärendehanteringen
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inom nämndens verksamhetsområde (enligt uppdrag i budgetdirektiven).
Socialnämnden har inte inkommit med någon rapport såsom begärts.
Frågan bordlades på socialnämnden sammanträde den 18 oktober och
hänsköts till sammanträdet den 15 november.
Överläggning
Magnus Sjödin (m) frågar om grunden till att socialnämnden valt att
skjuta upp frågan till december. Frågan besvaras av Martin Johansson
(s).
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-10-17
• Överförmyndarnämndens skrivelse 2006-10-10
• Månadsuppföljning september 2006 – Barn & utbildning
• Protokoll barn och utbildningsnämnden 2006-10-18
––––
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Dnr 32/06 040

§ 208 Mål och resursplan 2007 med plan för 20082009
Beslut
Finansutskottet beslutar
att

ett extra finansutskott hålls måndagen den 30 oktober 2006, kl.
11.00, samt

att

i övrigt notera informationen.

Bakgrund
Till dagens sammanträde överlämnar folkpartiet, moderaterna,
centerpartiet och kristdemokraterna sitt förslag till mål och resursplan
för Sundsvalls kommun 2007, med plan för 2008 och 2009.
Överläggning
Lars- Erik Nyberg (s) föreslår att ett extra finansutskott hålls måndagen
den 30 oktober 2006, kl. 11.00 för att hantera övriga partiers förslag till
mål och resursplan.
Magnus Sjödin (m) frågar om detta påverkar tidplanen för budgeten.
Ekonomen svarar att om förslagen hanteras den 30 oktober 2006 kan
tidsplanen hållas.
Utskottet beslutar därefter att hålla ett extra sammanträde.
Ekonomidirektören redogör sedan för de nya förutsättningarna för
budgeten. Han nämner däribland:
- positiv utveckling av skatteunderlaget
- ökade kostnader för LSS-utjämningen,
- ökade pensionskostnader,
- osäkra driftskostnader för kommande investeringar,
- osäkra kostnader för övertagande av hemsjukvården,
- ökade kostnader om ett nytt skatteutjämningssystem träder i
kraft,
- det finns underbudgeterade verksamheter
- ökade kostnader för avsättning till pensioner.

Ordförandens sign

Justerandes sign

Sekreterares sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens finansutskott

Sammanträdesdatum

Sida

2006-10-24

8

Därefter kommenterar han att budgetpropositionen påverkar
kommunsektorn enligt följande:
- jobbavdrag,
- ansvaret för andra sjukveckan utgår men samtidigt höjs
arbetsgivaravgiften,
- statsbidragen höjs enligt tidigare intentioner, men vissa riktade
statsbidrag som t ex. Wernerssonpengarna, kommer att
omfördelas till generella statsbidrag,
- äldresatsningen fullföljs enligt tidigare intentioner,
- för vuxenutbildningen minskar statsbidraget med 600 Mkr och
överförs också till det generella statsbidraget från och med
årsskiftet. Därför bör det diskuteras hur kommunen ska hantera
denna fråga,
- ökade satsningar inom psykiatrin,
Ekonomidirektören konstaterar att de nya ekonomiska signalerna
troligen ger kommunen ökat utrymme på 10 Mkr. Men samtidigt
medför sannolikt osäkerhetsfaktorer att visst utrymme till verksamhet
kommer att ianspråktas. Direktören betonar mot denna bakgrund vikten
av buffert och marginaler i budgeten.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-10-03
• Finansutskottets protokoll 2006-06-13, § 130
• Mål och resursplan för Sundsvalls kommun 2007, med plan för
2008 & 2009 – Allians för Sundsvall, folkpartiet, moderaterna,
centerpartiet, kristdemokraterna, utdelas
––––
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Dnr 454/06 045

§ 209 Internlån – säkerhetsinvesteringar hamnen
Beslut
Finansutskottet beslutar
bevilja ett internlån på 4 500 000 kronor för finansiering av
säkerhetsinvesteringar i hamnen (Tunadalshamnen och Oljehamnen).

att

Bakgrund
Sundsvalls Hamn AB har under åren 2004 till 2006 blivit ålagd att utföra säkerhetsinvesteringar vid Tunadalshamnen och Oljehamnen enligt
svensk lag och internationella överenskommelser. Investeringarna har
inte kunnat inrymmas inom den årliga investeringsbudgeten på 2,0 mkr
för investeringar i fasta hamnanläggningar. Kommunstyrelsekontoret
föreslår därför att säkerhetsinvesteringarna finansieras via ett internlån.
Kommuns kapitalkostnader för investeringen kommer att betalas av
Sundsvalls Hamn AB enligt Samarbets- och nyttjanderättsavtalet.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-10-16
––––
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Dnr 421/06 289

§ 210 Fastighetsnämndens slutredovisning av 11
byggprojekt
Beslut
Finansutskottet beslutar
att

godkänna slutredovisningen för de projekt som finansierades
med medel ur kommunstyrelsens anslag för investeringar i förvaltningsfastigheter och internlån;

att

det sammanlagda uppkomna underskottet på 188 tkr som avser
de projekt som finansierats med investeringsmedel ianspråktas
ur kommunstyrelsens anslag för investeringar i förvaltningsfastigheter;

att

det sammanlagda uppkomna överskottet på 312 tkr som avser
de projekt som finansierats med internlån återförs till internbanken.

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
att

godkänna slutredovisningen avseende EU-projektet IP;

att

bevilja fastighetsnämnden ett utökat internlån på 4 276 tkr för
finansiering av kommunens andel av uppkommet underskott i
projektet.

Bakgrund
Fastighetsnämnden har i beslut från 2006-09-27 § 95 hemställt om att
finansutskottet godkänner slutredovisning av 11 byggprojekt. Fastighetsnämnden föreslår att det sammanlagda underskottet på 188 tkr från
de projekt som finansierats med kommunstyrelsens investeringsmedel
för förvaltningsfastigheter regleras mot kommunstyrelsens anslag för
investeringar i förvaltningsfastigheter. För de projekt som finansierats
med internlån redovisas ett överskott på 312 tkr som fastighetsnämnden
föreslår ska återföras till internbanken.
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Ett av projekten som ingår är EU-projektet IP och där föreslår fastighetsnämnden att kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen
samt att underskottet om 4.276 tkr finansieras med utökat internlån.
Överläggning
Lars Persson (fp) ifrågasätter hanteringen av tilläggsbeställningar,
särskilt utifrån att kostnaderna kan öka på grund av dessa.
Lars-Erik Nyberg (s) besvarar hur fastighetskontoret resonerar i denna
hantering.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-10-16
• Fastighetsnämndens protokoll 2006-09-27, § 95
• Fastighetskontorets skrivelse 2006-09-06 med bilagorna 1 och 2
––––
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Dnr 424/06 003

§ 211 Nytt revisionsreglemente
Beslut
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
att

antaga av revisorerna upprättat och av kommunstyrelsekontoret
reviderat förslag till nytt revisionsreglemente;

att

reglementet ska gälla från och med 2007-01-01 och tillämpas
för de revisorer som tillträder sitt uppdrag under år 2007; samt

att

för de revisorer som fullföljer sitt granskningsuppdrag avseende 2006 års verksamhet skall tillämpas nu gällande reglemente antaget av kommunfullmäktige 2000-04-17, senast reviderat 2004-11-29.

Bakgrund
Riksdagen har den 3 maj 2006 fattat beslut om ändringar i kommunallagen vad gäller revision, ansvarsprövning och ägarstyrning av
kommunala aktiebolag. Beslutet innebär i korthet följande.
•
•
•
•
•
•
•

Minsta antalet revisorer skall vara fem
Revisorsersättare skall inte längre utses
Skärpning av valbarhetsreglerna
Skärpning av fullmäktiges beslut i ansvarsprövningsprocessen
Förstärkning på kravet att anlita sakkunnigbiträden
Utökat krav på vad som skall bifogas revisionsberättelsen
Förtydligande av att kraven på insyn, styrning och kontroll även
gäller för de indirekt ägda kommunala bolagen (dotterbolagen)

Lagändringen medför att behov föreligger att revidera nu gällande
reglemente för kommunens revisorer.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-10-09
• Kommunrevisionens skrivelse 2006-09-28
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Protokoll nr 7, 2006-09-11
Reglemente för Sundsvalls kommuns revisorer

––––
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Dnr 343/06 030

§ 212 Motion (fp) om förändring av kommunfullmäktiges arbetsordning
Beslut
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
att

ändra kommunfullmäktiges arbetsordning i enlighet med
kommunstyrelsekontorets förslag, daterat 2006-10-11.

Bakgrund
I juni 2006 lämnade Lars Persson (fp) in ifrågavarande motion i vilken
yrkas att kommunfullmäktiges arbetsordning kompletteras enligt
följande.
”Ledamot som väckt motion, interpellation eller fråga och som lämnat
sitt uppdrag vid dess besvarande, får delta i överläggningen i ärendet.
Ersättare som lämnat in motion, interpellation eller skriftlig fråga vid
tillfälle då denne tjänstgjort, får delta i överläggningen i ärendet även
om han/hon inte är tjänstgörande ledamot när ärendet behandlas.”
Vidare yrkas att bestämmelsen i 28 § p. 7 i arbetsordningen, som en
konsekvens av detta, stryks.
De i kommunfullmäktige företrädda politiska partierna har beretts tillfälle att yttra sig över motionen, dessa har dock inte hörts av. Kommunstyrelsekontoret har lagt fram ett förslag för hur arbetsordningen kan
ändras utifrån motionärens yrkande.
Överläggning
Utskottet instämmer med motionärens yrkande och ställer sig därför
bakom kommunstyrelsekontorets förslag till revidering.

Ordförandens sign

Justerandes sign

Sekreterares sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens finansutskott

Sammanträdesdatum

Sida

2006-10-24

15

Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-10-11 med bilaga
• Motion från Folkpartiet (fp)
––––
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Dnr 154/06 030

§ 213 Svar på motion (fp) om fler föräldrar i politiken
Beslut
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
att

uppmana nämnder och styrelser att åter under den nya mandatperioden diskutera motionens frågeställning.

Finansutskottet beslutar för egen del
att

vid kommunfullmäktiges sammanträde i november 2006
undersöka ledamöternas behov av barnpassning.

Bakgrund
Folkpartiet menar i motionen Fler föräldrar i politiken att det borde
införas start och stopptider för de politiska sammanträdena. Partiet
yrkar i motionen att enligt motionens intentioner se över kommunens
sammanträdestider för att möjliggöra för fler föräldrar att delta i det
politiska arbetet.
Motionen har remitterats till nämnderna och till presidiekonferensen.
Överläggning
Lars Persson (fp) återkommer i kommunstyrelsen med folkpartiets
ställningstagande.
Claes Stockhaus (v) föreslår att enkäten om barnpassning, vilken
gjordes vid kommunfullmäktiges sammanträde i maj 2006, åter görs i
november eftersom ett nytt kommunfullmäktige har tillträtt. Utskottet
instämmer i förslaget.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-10-18
• Socialnämndens protokoll 2006-06-21, § 132
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Socialtjänstens skrivelse 2006-05-16
Kultur & Fritids skrivelse 2006-04-10
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll 2006-04-05, §
50
Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2006-06-21, § 62
Barn- och utbildningskontorets skrivelse 2006-06-13,
rev 2006-06-21
Fastighetsnämndens arbetsutskotts protokoll 2006-05-10, § 97
Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2006-08-04
Presidiekonferens protokoll 2006-04-05, § 169
Motion 2006-02-20 från Folkpartiet (fp)

––––
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Dnr 174/06 030

§ 214 Svar på motion (v) om nämndsmötestiderna
Beslut
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
uppmana nämnder och styrelser att åter under den nya mandatperiodens inledning diskutera frågan om andra sammanträdesdagar.

att

Bakgrund
Vänsterpartiet yrkar i motionen Nämndsmötestider att mötesagendan
för de kommunala nämnderna från och med 2007 planeras på ett sådant
sätt att så få krockar som möjligt uppstår.
Det har också inkommit en synpunkt till Synpunkt Sundsvall med förslag om att nämnderna ska sammanträda på olika dagar.
Överläggning
Claes Stockhaus (v) förklarar att han är nöjd med svaret.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-10-18
––––
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Dnr 455/06 006

§ 215 Sammanträdesdagar 2007 för finansutskottet, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
Beslut
Finansutskottet beslutar
att

fastställa utskottsdatumen.

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att

fastställa sina sammanträdesdagar i enlighet med förslaget,
samt

att

besluta vilket utskott som ska sammanträda vid respektive
utskottstillfälle.

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
att

fastställa sina sammanträdesdagar i enlighet med förslaget.

Bakgrund
Kommunstyrelsekontoret har tagit fram ett sammanträdesschema för
2007 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens två arbetsutskott.
Överläggning
Magnus Sjödin (m) frågar om antalet utskott fram över också kommer
vara två. Frågan besvaras jakande av ordföranden.
Utskottet enas om att fastställa utskottsdatumen men att den nya
kommunstyrelsen ska fastställa vilket utskott som ska sammanträda vid
respektive tillfälle.
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Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-10-17
• Sammanträdesschema för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen
samt finans- och utvecklingsutskottet, 2006-10-12
––––
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Dnr 37/03 455

§ 216 Åtgärder avseende buller och framkomlighet
för området runt Korsta
Beslut
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
att

godkänna stadsbyggnadskontorets och miljökontorets redovisning;

att

framkomlighetsåtgärder och bulleråtgärder exklusive Sundsvall
Energi AB:s åtgärder, successivt får lösas inom ramen för
fastighetsnämndens investeringsbudget;

att

uppdra till fastighetsnämnden att bevaka möjligheten till medfinansiering inom ramen för det nya mål 2 programmet.

Bakgrund
I samband med beslut om utbyggnad av befintligt avfallsbaserat kraftvärmeverk i Korsta beslutade kommunfullmäktige att uppdra till stadsbyggnadsnämnden, i samråd med miljönämnden, att i enlighet med
förslagen i detaljplanen projektera och föreslå åtgärder avseende bl.a.
buller och framkomlighet i området runt Korsta. I detta arbete skulle de
närboende beredas möjlighet att vara aktivt delaktiga i att finna trafiklösningar.
Den av kommunfullmäktige efterfrågade redovisningen togs fram av
stadsbyggnadskontoret och miljökontoret och kommunstyrelsekontoret
överlämnade redovisningen till finansutskottet 2004-11-02 med förslag
om att Kommunfullmäktige skulle föreslås godkänna stadsbyggnadskontorets och miljökontorets utredningar och förslag till åtgärder avseende buller och framkomlighet för området runt Korsta.
Finansutskottet beslutade den 2 november 2004 återremittera till
kommunstyrelsekontoret för att få belyst åtgärdernas genomförande,
kostnader, hur medfinansiering av Sundsvall Energi AB och Sundsvalls
Hamn AB ska ske, samt för att få belyst jordvallens betydelse.
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Utifrån kommunfullmäktiges förslag genomfördes tre utredningar av
stadsbyggnadskontoret. De två första utredningarna har presenterats på
samrådsmötet med boende längs Jacobséns väg den 21 juni 2004 och
Sundsvalls Hamn AB på deras första samrådsmöte. Den sista utredningen har presenterats för Sundsvalls Hamn AB på deras andra sammanträde i augusti.
I miljödom och i miljökonsekvensbeskrivning för Korstaverkets utbyggnad har frågor om buller och trafik till och från anläggningen behandlats. Utifrån miljödomen för Korstaverkets utbyggnad finansierar
Sundsvalls Energi bullerdämpande åtgärder för vissa fastigheter.
Efter samtal med kommunens företrädare om medfinansiering i de föreslagna åtgärderna meddelade Sundsvalls Hamn AB, stadsbyggnadskontoret, i skrivelse daterad 2005-14-12, att deras styrelse 2005-04-08
beslutat att inte delta i finansiering av projektet med cirkulationsplats /
rondell, stigningsfält, bullervall m.m. vid infarten till Korstaverket och
Tunadalshamnen. Det samarbets- och nyttjanderättsavtal som finns
mellan Sundsvalls Hamn AB och Sundsvalls kommun innebär att åtgärder inne på fastigheten kan finansieras via förändringar i arrendet,
däremot kan inte markarrendet i avtalet användas som verktyg för att
direkt täcka finansiering från Sundsvalls Hamn AB för åtgärder utanför
området.
Totala kostnaden inkl projekteringskostnader för buller- och framkomlighetsåtgärder har beräknats till ca 10 - 12 miljoner kronor.
Utifrån bedömning av trafikmängder och kostnader för att vidta bulleråtgärder har kommunstyrelsekontoret och fastighetskontoret beräknat
Sundsvall Energi AB:s kostnadsandel för bulleråtgärder till 1,8 miljoner kronor. Av återstående kostnader 8,2 –10,2 miljoner kronor finns ca
6 miljoner reserverade i fastighetsnämndens investeringsbudget för
2006 - 2007. Under 2006 färdigställs gång- och cykelvägen för ca 1
miljon kronor.
Eftersom utredningarna visat att en bullervall blir dyr och svår att
åstadkomma har Sundsvalls kommun gått vidare med SCC:s förslag om
att ersätta denna med bullerplank. Trygghetsskapande åtgärder innebär
därmed även att få en utformning som bidrar till att människor väljer att
använda gångtunnlar, gång- och cykelvägar m.m. så att ett trafiksäkert
beteende uppnås. Den nu föreslagna utformningen av gång- och cykelvägen med bullerplank är bättre än tidigare förslag på höga bullervallar.
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Inom ramen för den fortsatta projekteringen får övervägas om det kan
göras ytterligare förbättringar med syfte att öka den upplevda känslan
av trygghet. Grundläggande för åtgärderna är dock att de bullerdämpande effekter som är avsedda att uppnås också faktiskt uppnås.
Fastighetsnämndens investeringsbudget uppgår till drygt 12 miljoner
per år, d.v.s. till ungefär samma belopp som hela denna åtgärd beräknats till. Att Sundsvalls energi i enlighet med sin miljödom tar de kostnader för bulleråtgärder som kan anses motsvara deras verksamhet bidrar till att fastighetskontorets totala kostnad minskar. Hela kostnaden
finansieras dock inom kommunkoncernen. Eftersom projektet inte kan
finansieras i sin helhet under ett år inom befintlig investeringsbudget
får en successiv ombyggnad ske. Det kan eventuellt bli möjligt att söka
medfinansiering via det nya mål 2 programmet (EU) under 2007. Möjligheten till detta bör bevakas av fastighetsnämnden.
Överläggning
Magnus Sjödin (m) återkommer i kommunstyrelsen med sitt ställningstagande. Så gör även Lars Persson (fp) och Hans Brynielsson.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-09-28
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2004-10-05
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2004-10-01 med karta
• Sundsvalls Hamn AB:s skrivelse 2005-04-12
• Kommunstyrelsekontorets protokoll 2004-11-02, § 273
• Kommunfullmäktiges protokoll 2004-02-23, § 182
––––
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Dnr 35/06 006

§ 217 För kännedom
Beslut
Finansutskottet beslutar
att

lägga kännedomsärendena till handlingarna.

Ärenden för kännedom
Muntlig information från kommunstyrelsekontoret (Åke
Svensson)
• Förhandling med Señor Svensson Resor AB om skolskjuts
• Förlängning av kommunstyrelsens nuvarande mandatperiod
SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING
• Cirkulär 2006:68 Aktuellt om skola och barnomsorg 2006
• Inbjudan till kursen ”Att ingå avtal vid elektronisk handel och efakturering” den 27 november 2006 i Stockholm
SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING och KRISBEREDSKAPSMYNDIGHETEN
• Inbjudan till seminariet ”Det nya krishanteringssystemet” den
o 29 november 2006 i Luleå
o 8 december 2006 i Stockholm
o 14 december 2006 i Malmö
PRO-NJURUNDA
• PRO:s skrivelse den 2 oktober 2006 om önskemål att socialnämnden utreder och tar beslut om att bygga ett servicehus i
Kvissleby, Njurunda (Ks dnr 438/06 293)
JURARK AB
• Inbjudan till kursen ”Ändrade regler från den 1 januari 2007 –
behandling av personuppgifter i kommuner och landsting” den
o 11 december 2006 i Stockholm
o 14 december 2006 i Göteborg
––––
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