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§ 92 Dnr 2017/1156

Leksand Sports Camp

Beskrivning av ärendet
Leksands kommun har skrivit ett femårigt avtal med Leksand Sports Camp 
som satsar på idrottslägerverksamhet för barn och unga. 

Leksand Sports Camp har för avsikt att utveckla och driva lägerverksamhet 
(multisport) i Leksands med över 80 olika aktiviteter. Den primära 
målgruppen är barn och ungdomar mellan 10 och 15 år. Syftet är att förbättra 
barn och ungdomars hälsa och stimulera till aktivitet.

Ambitionen är också att stärka föreningslivet och ha ett nära samarbete med 
idrottsföreningarna i Leksand.

Vid dagens sammanträde deltar sektorschef Åke Sjöberg. Han föredrar 
ärendet, svarar på frågor och tar till sig synpunkter från utskottet.

Beslutsunderlag
Uppdragsavtal mellan Leksands kommun och Leksand Sports Camp, daterat 
2017-07-25

Pressmeddelande från Leksand Sports Camp, daterat 2017-07-27

Allmänna utskottets beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

2. Uppdaterad information om ärendet ges på allmänna utskottets beredning 
den 28 september.

Beslutet skickas till
Sektorschef Åke Sjöberg
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§ 93 Dnr 2017/1228

Information från sektor verksamhetsstöd

Beskrivning av ärendet
Allmänna utskottet får information från IT-avdelningen och 
kommunikationsavdelningen som berättar om kommunikation och IT-
användning från år 2004 fram till idag och även en bit in i 2018.

Allmänna utskottets beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
IT-chef Jonas Runefeldt
Kommunikationschef Maria Bond
Sektorschef Lennart Ljungemo
Digitaliseringshandläggare Magnus Hedgården
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§ 94 Dnr 2017/334

Ekonomisk månadsrapport per den 31 juli 2017

Beskrivning av ärendet
Kommundirektör Göran Wigert redovisar muntligt den ekonomiska 
månadsrapporten per den 31 juli.

Resultatprognos för kommunen är + 15,6 miljoner kronor mot budgeterat 
resultat + 2,1 miljoner kronor. Avvikelse prognos mot budget är därmed 
+ 13,5 miljoner kronor. Resultatet motsvarar ett överskott om 1,9 % av 
skatter och generella statliga bidrag, mot budget 0,2 %.

Jämfört med förra prognosen är detta en försämring med -5,1 miljoner 
kronor. Detta beror framför allt på förändrad prognos för kommunens 
finansiella poster (bl.a. skatter och bidrag) samt vård och omsorg.

Verksamheternas (driftens) prognosticerade årsnettoavvikelse mot budget 
uppgår totalt sett till -16,7 miljoner kronor.

Allmänna utskottets beslut
Lägga informationen om månadsrapport per den 31 juli 2017 till 
handlingarna.

Beslutet skickas till
Ekonomichef Lars Bäcksholm

Projekt- och utvecklingscontroller Kristian Koivumäki
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§ 95 Dnr 2017/220

Mål och budget 2018-2020

Beskrivning av ärendet
Kommunen ska varje år upprätta en budget för nästa kalenderår och en plan 
för de efterföljande två åren. Förslag till budget ska upprättas av 
kommunstyrelsen för att sedan fastställas av kommunfullmäktige.

Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under 
budgetåret samt mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk 
hushållning.

Förvaltningen har utarbetat ett förslag till Mål och budget för åren 2018 – 
2020. Detta tjänstemannaförslag utgör underlag för en politisk bedömning 
där respektive parti representerat i kommunfullmäktige har möjlighet att 
lägga förslag till budget.

Beslutsunderlag
Förvaltningens förslag till Mål och budget 2018-2020, daterad 2017-07-10

Investeringsbudget 2018-2021

Kassaflödesbudget 2018-2020

Ekonomirapporten maj 2017 från Sveriges Kommuner och Landsting som 
kan nås via att klicka på en länk i kallelsen

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige
1. För planperioden 2016-2020 ha ett avkastningsmål på 2 procent av 

skatter och bidrag.

2. Anta förslag till Mål och budget för 2018-2020 samt investeringsbudget 
2018-2021.

3. Fastställa skattesatsen för Leksands kommun för 2018 till 21,82 kr per 
skattekrona.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 96 Dnr 2017/914

Tilläggsanslag till sektor lärande och stöd 2017 med 
anledning av volymökningar

Beskrivning av ärendet
Sektorn för lärande och stöd går, enligt budgetprognos per april månad, mot 
ett stort budgetunderskott och beror till stor del på volymökningar inom för- 
och grundskolan. Den stora volymökningen av barn och elever inom för- och 
grundskolan, som skedde under 2016, finns inte medräknad i 
kommunfullmäktiges beslut 2016-11-28 för budget 2017.

Nedan följer scenarion med konsekvensanalys av äskande av tilläggsanslag 
till förskola respektive grundskola inom Leksands kommun budgetår 2017.

Förvaltningens bedömning
Förskola
På grund av stor inflytt av barn har efterfrågan på förskoleplatser i den 
kommunala förskolan ökat markant under början av 2017. För år 2017 erhöll 
förskolan en volymjustering på 1,6 miljoner kronor (baserat på 
prognosticerad ökning i antalet barn mellan åren 2016 och 2017). Förskolan 
erlades även ett effektiviseringskrav på 1,0 miljon kronor kopplat till statliga 
bidrag från Skolverket avseende mindre barngrupper. Tilläggsanslag äskades 
i mål och budget 2017-2019 om 2,0 miljoner kronor för fler barn i den 
kommunala verksamheten utöver de redan beslutade 1,6 miljoner kronor och 
tilläggsanslag erhölls. Tilläggsanslaget avsåg vårens inskrivna barn vilka 
prognosticerades bli upp till 490 totalt. Den totala ramjusteringen för 
förskolan blev 2,6 miljoner kronor år 2017. 40 % av denna ramjustering 
tillföll de fristående verksamheterna i och med storleksförhållandet vad 
gäller antalet barn.

Det prognosticerade underskottet för den kommunala förskolan per april 
månad är -1,3 miljoner kronor avseende personalkostnader och 
vikariekostnader som inte avser det så kallade tilläggsbeloppet. Det 
prognosticerade underskottet beror på att behovet av personal under hösten 
är detsamma som för under våren på grund av att det förväntas vara fortsatt 
många barn inskrivna i förskolan under hösten.

7



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
2(4)

Sammanträdesdatum
2017-09-04

Allmänna utskottet

Justeras Utdrag bestyrks

I samband med att den kommunala förskolan budgeterade för ett ökat antal 
barn i den kommunala förskolan sjönk bidraget till de fristående förskolorna. 
Detta på grund av fler barn i den kommunala verksamheten (prognosticerat 
för helåret). I och med den lägre ersättningen har de fristående förskolorna 
skrivit in fler barn vilket medför ett underskott i den kommunala förskolan 
under våren 2017 (avseende ersättningar till fristående förskolor). 
Den kommunala budgeten för barn i fristående verksamhet våren 2017 är 
194 och i maj har de fristående förskolorna 229 barn inskrivna. Enligt 
prognos kommer antalet barn vara något lägre under hösten, men betydligt 
fler än verksamheten har budgeterat för. Underskottet under våren i den 
kommunala förskolan avseende ersättningar till fristående förskolor kommer 
att vara svår att balansera under hösten. För att nå budget i balans avseende 
bidrag till fristående förskolor behövs ett budgetramtillskott på 2,0 miljoner 
kronor..

Grundskola
Det totala elevunderlaget i Leksands kommun har ökat fr.o.m. 2016, främst 
under höstterminen 2016. I mål och budget 2017-2019 beslutades 
volymjusteringar på 1,4 miljoner kronor. Likt förskolan erlades grundskolan 
ett effektiviseringskrav gällande statliga bidrag avseende lågstadie-
satsningen. Grundskolan äskade och erhöll även budgetram avseende 
insatser för barn i behov av särskilt stöd. Den totala ramjusteringen för 
grundskolan blev 2,1 miljoner kronor år 2017.

År 2017 ska grundskolan effektivisera sin verksamhet i nivå med utbetalning 
av bidrag till ny fristående grundskola. I och med budgetprocessen har 
verksamheten försökt att budgetera enligt de nya prognosticerade 
elevsiffrorna: den nya fristående grundskolan kommer att skriva 120 elever i 
sin verksamhet och grundskolan har 120 elever färre i sin verksamhet. Den 
totala effektiviseringen vid full kapacitet hos den nya fristående grundskolan 
är 17,2 miljoner kronor (helårseffekt). År 2017 behöver den kommunala 
grundskolan effektivisera halva summan, 8,6 miljoner kronor (halvårseffekt), 
eftersom den nya verksamheten startar till höstterminen 2017.

Prognoser om antal elever som kommer att skrivas in i den nya fristående 
grundskolan och vad antalet elever kommer vara i den kommunala 
grundskolan går isär. Det prognosticerade antalet elever i den kommunala 
grundskolan till hösten kommer att vara högre än antalet grundskolorna har 
fått budget för (reglerat via elevpengen). Detta beror på att det totala 
elevunderlaget i kommunen har ökat fr.o.m. 2016.
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Det prognosticerade underskottet för den kommunala grundskolan per april 
månad avseende volymökningar är -3,7 miljoner kronor och avser 
personalkostnader och vikariekostnader

Ekonomiska konsekvenser
Förskola
BUD-
GET

PROGNOSTICERAT 
UTFALL

AVVIK
-ELSE ORSAK TILL AVVIKELSE

21,4 23,4 -2,0 Fler barn i den fristående verksamheten

13,6 14,9 -1,3 Avdelning Lilla ÅB och Trollet håller 
öppet under hösten 2017. 

0,0 0,6 -0,6 Ersättning till fristående förskolor i och 
med äskande

35,0 38,9 -3,9 TOTALT

I det fall den kommunala förskolan går med ett underskott eller beviljas ökad 
budgetram ska de fristående verksamheterna kompenseras. 
Ett äskande om ett tilläggsanslag på det prognosticerade underskottet på 1,3 
miljoner kronor skulle innebära, allt annat lika, att de fristående förskolorna 
får 0,6 miljoner kronor ytterligare i bidrag och att den kommunala förskolan 
behöver äska totalt 1,9 miljoner kronor.

Grundskola
BUD-
GET

PROGNOSTICERAT 
UTFALL

AVVIK-
ELSE ORSAK TILL AVVIKELSE

1,0 4,7 -3,7 Fler elever i den kommunala 
grundskolans verksamhet

-3,7 TOTALT

Nedanstående tabeller summerar äskandena av volymjusteringar gällande 
för- och grundskola för kalenderåret 2017. 

Avseende Bidrag till fristående 
verksamhet

Volymökning i kommunal 
förskola

Summa 2,0 Mkr 1,3 Mkr + 0,6 Mkr
Totalt 3,9 Mkr

Avseende Volymökning i kommunal grundskola
Summa 3,7 Mkr
Totalt 3,7 Mkr
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från kommundirektör Göran Wigert, daterat 2017-08-17

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige
1. Bevilja ett tilläggsanslag till sektor lärande och stöd enligt ovanstående 

förslag på totalt 7,6 miljoner kronor för 2017 avseende volymökningar. 

2. Finansieringen tas ur eget kapital 2017.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 97 Dnr 2017/1145

Trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafiken - Region 
Dalarnas förslag på ny målbild

Beskrivning av ärendet
Region Dalarna är regional kollektivtrafikmyndighet i Dalarna och har 
därmed myndighetsansvar för länets kollektivtrafik. Det regionala 
trafikförsörjningsprogrammet är politikens uttryck för de ambitioner och 
inriktningar som kollektivtrafiken i Dalarna bör präglas av.

Kollektivtrafiken och trafiksystemet på väg och järnväg är en viktig 
förutsättning för utvecklingen av Dalarna. Trafiken baseras på var människor 
bor, arbetar eller studerar. Resmöjligheter och en god regional tillgänglighet 
har stor betydelse för tillgängligheten till arbetsplatser, samhällsservice, 
utbildning och för företagens möjlighet att rekrytera arbetskraft. 
Kollektivtrafikens utveckling är också viktig del för en hållbar 
samhällsutveckling och en ökad marknadsandel för kollektivtrafiken är ett 
angeläget mål.

Den regionala trafikens främsta uppgift är att knyta samman Dalarna genom 
snabba och direktförbindelser mellan knutpunkter i starka stråk. TFP 
framhäver att starka stråk ska kännetecknas av ett bra trafikutbud, stort 
resande och god trafikekonomi. Genom att utgå från stråken finns de bästa 
förutsättningarna för ett ökat utbud, hög konkurrenskraft, resandeökning till 
gagn för regional integration, en bättre fungerande arbetsmarknad och 
ekonomisk tillväxt. TFP fastslår att trafikslagen buss och tåg ska verka där 
de gör bäst nytta ur ett regionalt perspektiv. 

I Trafikförsörjningsprogrammets målmodell formuleras ett antal huvudmål, 
delmål samt måltal som tillsammans ska beskriva målbilden för 
kollektivtrafiken i Dalarna. Målen har sitt ursprung i de nationella 
transportpolitiska målen: 

 Tillgänglighet och infrastruktur – ett tillgängligt och samordnat 
samhälle

 Kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud – ett enklare 
vardagsresande

 Innovativa miljöer och entreprenörskap – ett smart 
kollektivtrafiksystem
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 Livskvalité och attraktionskraft – en attraktiv region att leva i 

Kommunerna har bjudits in för att inkomma med remissvar kring förslagets 
övergripande målbild och dess utformning ur kommunens perspektiv, behov 
och önskningar.

Sektorns/avdelningens bedömning
För Leksands kommun är det viktigt och direkt avgörande för tillväxten att 
framtidens kollektivtrafik tillgodoser behovet av goda arbets- och 
studiependlingsmöjligheter till och från regionscentrat och Leksands 
kommun. Utgångspunkten ska vara en kollektivtrafik tillgänglig för alla.

I ett trafikförsörjningsprogram som sträcker sig så långt fram som till 2030 
är det viktigt att väga in vad framtiden kan komma att innebära i fråga om 
globalisering, urbanisering och inte minst digitaliseringen innan programmet 
fastställs. I förslaget till TFP nämns dock mycket lite om hur digital 
utveckling kan komma att påverka kollektivtrafiken. Det sker till exempel en 
allt snabbare övergång till eldrivna fordon och självkörande fordon kan 
komma att bli verklighet inom en inte allt för avlägsen framtid. Hur kommer 
detta att påverkar framtidens kollektivtrafik i relation till högt ställa mål på 
att öka marknadsandelen?

Det som är bra i programmet är att man utgår från alla kunders behov, att 
arbetspendlingen lyfts fram tillsammans med studiependlingen samt att 
beslut ska baseras på det reseunderlag som ska finnas. Vidare att satta mål är 
mätbara och enkelt kan följas upp.

Det som vi anser ska lyftas fram än mer i programmet är hur kraven på 
resenoderna (resecentrum) och hållplatserna kommer att se ut ur ett 
framtidsperspektiv. Till exempel är det inte bara allt fler bilar som drivs med 
el utan även cyklar, mopeder och motorcyklar. Kravet att kunna ladda sitt 
fordon kommer att bli direkt avgörande för att resenärerna ska vara beredda 
att byta färdmedel till ett kollektivt alternativ. Programmet ska därför 
relatera till den forskning som kan ge oss en bild av hur ”elektrifieringen” av 
fordon kan komma att konkurrera ekonomiskt och tidsmässigt med 
kollektivtrafiken. Inte minst i glesbygd med låg turtäthet. 

I Trafikförsörjningsprogrammet ska det också bättre beskrivas hur vi tänker 
kring de fordon som utgör kollektivtrafiken. Hur olika storlek av fordon kan 
användas i relation till behovet. I programmet är det nu mycket fokus på 
fossilfria drivmedel men där är vi snart. Inom transportsektorn sägs runt 
35 % vara arbetskostnader. Hur ser det ut inom kollektivtrafiken? Vilka 
möjligheter kommer att finnas tack vare utvecklingen av nya tekniker till ett 
mera kostnadseffektivt resande? Hur ser utvecklingen av förarlösa fordon ut?
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 Finns det andra transportlösningar som kan komplettera eller ersätta 
kollektivtrafiken, helt eller delvis? Bilpooler, samåkningstjänster och till och 
med att vi behöver resa mindre tack vare ökad digital tillgänglighet av 
tjänster och service? Detta är frågor som bör belysas i ett program som 
sträcker sig långt fram i tiden.

För att trafikförsörjningsprogrammet ska vara mera ”framtidssäkert” anser 
Leksands kommun att målen behöver kompletteras med analys av:

 Hur ”elektrifieringen” kommer att påverka kollektivtrafiken

 Hur förarlösa fordon kommer att påverka kollektivtrafiken.

 Hur alternativa transportlösning kan komplettera kollektivtrafiken 
(samåkningstjänster, bilpooler etc.)

 Hur kan samhällstjänster och service bli tillgängligt för kunden på 
annat sätt än att hen behöva förflytta sig med hjälp av 
kollektivtrafiken eller annat färdmedel

Vidare att det i programmet utvecklas och beskrivs:

 Hur storleken på fordonen inom kollektrafiken kan optimeras

 Hur utformningen av resecentrum, resenoder och hållplatser ska se ut 
ur ett framtida kundbehov (pendlarparkeringar och 
laddningsmöjligheter)

Med dessa tillägg ställer sig Leksands kommun bakom förslaget till regionalt 
Trafikförsörjningsprogram. I remissunderlaget är det många viktiga mål, 
delmål och etappmål som är ”under utredning”. Därför är det viktigt att det 
fortsatta arbetet präglas av full transparens och tidig förankring med god 
framförhållning. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2017-08-16

Regionalt Trafikförsörjningsprogram för Dalarnas län – remissversion 2017

Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen
Anta förslaget till remissvar och skicka det till Region Dalarna.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 98 Dnr 2017/1073

Yttrande - Revisionsrapport avseende 
delegeringsordning

Beskrivning av ärendet
Kommunrevisionen har granskat, om kommunstyrelsen har säkerställt en 
ändamålsenlig delegeringsordning och om delegationsordningen följs.

Den sammanfattande bedömningen är att kommunstyrelsen inte har 
säkerställt en ändamålsenlig delegeringsordning. Den sammanfattande 
bedömningen baseras på en sammanvägning av bedömningarna för tre 
kontrollmål. Inget av kontrollmålen har uppfyllts.

Det har under granskningen framkommit att kommunsekreteraren 
tillsammans med nämndsekreterare har initierat ett arbete för framtagande av 
en tydligare delegeringsordning samt utarbetande av rutiner för 
återrapportering av tagna delegeringsbeslut.

Kommunrevisionen vill påtala att vi anser det av största vikt att 
kommunstyrelsen är aktiv i utformande av delegeringsordningen.

Kommunrevisionen önskar kommunstyrelsens yttrande över vilka 
åtgärder som kommer vidtas för att

• Säkerställa en ändamålsenlig, till organisationen anpassad, 
delegeringsordning som uppfyller lagens krav.

• Regler och rutiner fastställs för anmälan av beslut som fattas med 
stöd av delegation.

• De beslut som fattas med stöd av delegation registreras och 
anmäls på ett tillfredställande sätt.

Kommunrevisionen önskar svar från kommunstyrelsen senast 30 november.

Sektorns/avdelningens bedömning
Januari 2017 tog avdelningen för administrativ service fram en projektplan 
för en revidering och utveckling av befintlig delegationsordning. 

Denna projektplan belyste en rad problemområden. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
2(2)

Sammanträdesdatum
2017-09-04

Allmänna utskottet

Justeras Utdrag bestyrks

Planen presenterades för kommunens ledningsgrupp i februari 2017 och 
planen godkändes. Projektstarten försenades dock på grund av personalbrist.

De problemområden som lyftes i projektplanen i januari 2017 var: 

Återrapportering
- Förvaltningen saknar gemensamt arbetssätt för återrapportering av 

delegeringsbeslut till kommunstyrelsen.

- Utskotten saknar gemensamt arbetssätt för återrapportering av 
delegeringsbeslut till kommunstyrelsen. 

- Rapportering till utskotten; i dagsläget rapporteras delegeringsbeslut till 
utskotten trots att det inte finns något sådant krav enligt kommunallagen. 

- Tidskrävande manuellt arbete.

Delegeringsordningen

- Delegeringsordningen innehåller både beslut och verkställighet. 

- Utformningen av delegeringsordningen för tjänstemän och för utskotten 
är olika uppbyggda. 

- Svåröverblickbar aktuell delegering p.g.a. delad delegeringsordning för 
utskott respektive tjänstemän. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Maria Skalk, daterat 2017-08-11

Projektplan delegering, daterat 2017-01-12

Revisionsrapport PWC, delegering och återrapportering av delegeringsbeslut

Missiv, revisionsrapport, daterat 2017-06-21

Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen
1. Uppdra till förvaltningen att genomföra det planerade projektet enligt 

plan och därmed blir revisionens synpunkter åtgärdade.

2. Översända ärendet till kommunfullmäktige för kännedom.

Allmänna utskottets beslut
1. Återrapportering av hur arbetet med projektet fortlöper ska lämnas på 

allmänna utskottets sammanträde den 20 november 2017.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Administrativ chef Andriette Ivarsson
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
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Sammanträdesdatum
2017-09-04

Allmänna utskottet

Justeras Utdrag bestyrks

§ 99 Dnr 2017/1202

Protokoll över inspektion av kommunens 
överförmyndarverksamhet 2017

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen har inspekterat överförmyndarverksamheten i kommunen. Vid 
inspektionen ska länsstyrelsen granska om handläggning följer reglerna i 
föräldrabalken och förmynderskapsförordningen och även i övrigt sker på ett 
rättssäkert och lämpligt sätt. Länsstyrelsen upprättar ett protokoll över 
inspektionen.

Inga anmärkningar har lämnats av länsstyrelsen.

Beslutsunderlag
Följebrev från Länsstyrelsen Dalarnas län

Inspektionsprotokoll från Länsstyrelsen Dalarnas län, daterat2017-08-09

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige
Lägga protokollet över inspektionen över kommunens 
överförmyndarverksamhet 2017 till handlingarna.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum
2017-09-04

Allmänna utskottet

Justeras Utdrag bestyrks

§ 100 Dnr 2017/1271

Sammanträdesordning 2018 för allmänna utskottet

Beskrivning av ärendet
Det är dags att ta beslut om nästa års sammanträdestider. Förvaltningen har 
tagit fram ett förslag om mötestider för allmänna utskottet nästa år.

Beslutsunderlag
Förslag till sammanträdesordning 2018, daterat 2017-08-28

Allmänna utskottets beslut
1. Fastställa sammanträdestider för allmänna utskottet 2018 enligt följande:

Måndag 22 januari

Tisdag 20 februari

Tisdag 13 mars

Måndag 23 april

Torsdag 17 maj

Måndag 13 augusti

Måndag 3 september

Måndag 8 oktober

Tisdag 6 november

2. Samtliga möten börjar 13.00 om inget annat anges i kallelsen.

Beslutet skickas till
Administrativ chef Andriette Ivarsson för vidarebefordran till berörda
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Sammanträdesdatum
2017-09-04

Allmänna utskottet

Justeras Utdrag bestyrks

§ 101 Dnr 2017/213

Information

Beskrivning av ärendet
Under denna punkt informerar kommundirektören om vad som är på gång 
inom sektorn verksamhetsstöd. Även utskottsordföranden kan nytta denna 
punkt för att informera.

Kommundirektör Göran Wigert informerar om:

 Ny kommunsekreterare, Björn Arrias, från och med den 1 september.

 Dataskyddsombud för kommunen från och med den 1 augusti är 
arkivarie Andrew Tutt-Wixner.

 En tjänst som nämndsekreterare ska annonseras.

 Bemanningscentrum och situationen under sommaren.

 Rekryteringsprocessen ses över.

 Ett nytt HR-system ska upphandlas.

 Livsmedelsupphandlingen är inne i slutskedet.

 Kundtjänstchef Emmi Enoksson slutar. Ersättare ska rekryteras.

 Omvärldsanalys. Väga ihop flyttstudie med jobbstudie.

 Stor flyttkarusell inleds i kommunhuset.

Allmänna utskottets beslut
Lägga informationen till handlingarna.
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