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FU § 12

Information - Stiernhööksgymnasiet
Ärendebeskrivning
Markus Zetterlund, rektor Stiernhööksgymnasiet, och förvaltningschef för
barn- och utbildningsförvaltningen Lars Kratz var närvarande och
informerade om de byggnationer som behövs göras vid gymnasiet. Olika
scenarion presenterades om vad som kommer hända om valet blir att inte
vidta några åtgärder samt om åtgärder görs i olika etapper.
Finansutskottets beslut
- Informationen läggs till handlingarna.
___________________

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
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FU § 13

Information om samordning el/fiberdragning för
kommunens belysning
Ärendebeskrivning
Vägingenjör Ulf Haglund var närvarande och informerade om kostnaderna
och arbetet gällande gatubelysningen och de kvicksilverlampor som måste
bytas ut. Parallellt med det arbetet drar Dala Energi kablar för fiber och en
önskan är att samordna el- och fiberdragning så grävning inte behövs göras
fler gånger än nödvändigt.
Finansutskottets beslut
- Informationen läggs till handlingarna.
___________________

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
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FU § 14

Dnr 2017/546

Ansökan om bidrag till Eurocana Reunion Rättvik
Ärendebeskrivning
Hela Rättvik Rullar, genom Carola von Walter, ansöker om ekonomiskt
bidrag på 55 000 SEK för att genomföra Eurocana Reunion i Rättvik
sommaren 2017.
Finansutskottets beslut
- Kommunstyrelsens ordförande Annette Riesbeck beslutar i denna
fråga på delegation.
___________________

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
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FU § 15

Dnr 2017/539

Budgetuppföljning per den 30 april 2017
Ärendebeskrivning
Kamrer Anne Bälter föredrog budgetuppföljningen.
Ekonomienheten har sammanställt förvaltningarnas budgetuppföljning av
2017 års verksamheter. Prognosen är baserad på 4 månaders utfall och visar
ett förväntat budgetöverskott vid årets slut på 1,1 mkr för driftbudgeten.
Finansutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Budgetuppföljningen per den 30 april 2017 läggs till handlingarna.
__________________

_____________________________________________________________________________________
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Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017/542 04

Interna priser 2018 (bemanning, IT, kost, städ, tryckeri
och post)
Ärendebeskrivning
Kommunchef Ulf Israelsson och personalchef Anna Nises Borgström
informerade om förslaget till interna priser för 2018 gällande bemanning, IT,
kost, städ, tryckeri och post.
Yrkanden
Annette Riesbeck (C) yrkade bifall till IT-enhetens, kostenhetens och städ,
tryckeri och postenhetens förslag till interna priser samt bemanningsenhetens
förslag att lönekostnad för bemanningsassistenterna finansieras genom
interndebitering beräknad som påslag på bokad timme. Resterade kostnader
för verksamheten (enhetschef, lokaler, system, övriga budgeterade
kostnader) finansieras genom tillförande av budgetmedel från de
förvaltningar som nyttjar korttidsbemanning (fördelat efter i vilken
utsträckning timvikarier nyttjas).
Socialförvaltningen tillför 715 251 SEK
Barn- och utbildningsförvaltningen tillför 231 405 SEK
Stab- och serviceförvaltningen tillför 105 104 SEK
Internpris per bokad timme: 7,60 SEK
Proposition
Ordförande ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att
finansutskottet bifallit detsamma.
Finansutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Anta föreslagna interna priser för 2018 gällande IT, kost, städ,
tryckeri och post.
2. Lönekostnad för bemanningsassistenterna finansieras genom
interndebitering beräknad som påslag på bokad timme. Resterande
kostnader för verksamheten (enhetschef, lokaler, system, övriga
budgeterade kostnader) finansieras genom tillförande av budgetmedel
från de förvaltningar som nyttjar korttidsbemanning (fördelat efter i
vilken utsträckning timvikarier nyttjas.)
Socialförvaltningen tillför 715 251kr
Barn- och utbildningsförvaltningen tillför 231 405kr
Stab-och serviceförvaltningen tillför 105 104kr
Internpris per bokad timme: 7,60kr
______________________

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017/540 00

Preliminärt förslag kommunövergripande- och
strategiska mål 2018-2020
Ärendebeskrivning
Kommunalråd Annette Riesbeck informerade om det förslag som har
arbetats fram gällande kommunövergripande mål för tiden 2018-2020. Se
bilaga.
Några justeringar som har gjorts i arbetet med de kommunövergripande
målen är att utskottsmålen är omdöpta och heter numer strategiska mål och
de är ettåriga. Det är många strategiska mål och det som är nytt är att de är
mätbara.

Kommunövergripande mål 2018-2020
Ekonomi och effektivitet
Vi har en god ekonomi som skapar utrymme och säkerställer kommande
investeringar och framtidssatsningar. Vi arbetar effektivt och
kostnadsmedvetet i hela organisationen och vi har väl avvägda avgifter.
Soliditeten ska öka för att långsiktigt nå 50 mkr i eget kapital.
kommunens resultat motsvarar 3 procentenheter av skatteintäkterna.
Låneskulden inom kommunkoncernen har inte ökat.
Vår trygga befolkning
Valfrihet, självbestämmande och människors lika värde kännetecknar
möjligheternas Rättvik. Antalet invånare har fortsatt att öka bland annat
genom en stor inflyttning samt att Rättviksungdomarna i större
utsträckning väljer att bo kvar eller flytta tillbaka till kommunen.
Ålderssammansättningen har förändrats genom att antalet ungdomar och
unga familjer har ökat. För att möta det ökade behovet av kompetenta
medarbetare både inom kommunen och i näringslivet tillhandahåller vi
praktik- och lärlingsplatser till unga och nyanlända. Med hjälp av vår
integrationssamordnare har vi tillsammans med det övriga samhället
också förbättrat integrationen på alla plan. Folkhälsoarbetet ger ett gott
resultat och allt fler människor förblir friska både fysiskt och psykiskt.
Ett väl utbyggt mobil- och bredbandsnät för hushåll och företag skapar
trygghet och möjliggör för e-tjänster och distansarbete
Barnomsorg och skolverksamhet
All vår skolverksamhet utvecklas kontinuerligt för ett livslångt lärande.
Vi erbjuder moderna och trygga skolmiljöer i hela kommunen och i takt
med att byarna utvecklas ökar också antalet elever på våra byskolor.
Kvalitén upplevs som hög på förskolan, fritidshemmet, grundskolan,
gymnasieskolan och på särskolan. All undervisning och alla lärmiljöer är
_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
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§ 17 fors.
anpassade utifrån elevernas olika förutsättningar och rätten till en trygg
och likvärdig utbildning. Vi fortsätter att prioritera mindre barn- och
elevgrupper både inom barnomsorg och skola. Barnomsorg ska finnas
vid varje låg- och mellanstadieskola och vårt utbud präglas av flexibilitet
och mångfald avseende pedagogisk inriktning och driftsform. Våra
särskolor är integrerade i grund- och gymnasieskolan samt anpassade till
varje elevs förutsättningar. Elevhälsan har bred kompetens som möter
alla elever och jobbar förebyggande och hälsofrämjande. Musikskolan
vårdar Rättviks tradition av sång och musik och ger barn och ungdomar
möjlighet att uppleva musikglädje. Barn och ungdomar trivs i Rättvik
och upplever att de har inflytande.
Vård, omsorg och omtanke
Vi har en bra vård och omsorg med stor valfrihet vad gäller
boendeformer, aktiviteter och hemtjänst. Våra äldre samt personer med
funktionsnedsättning upplever sin vardag som positiv där det sociala
innehållet genomsyrar tillvaron. Vi har ökat fokus på rehabilitering och
förebyggande insatser utifrån ett hälsofrämjande och hållbart
förhållningssätt. Förutsättningarna för äldre att bo kvar i sitt hem är goda
och anhörigstödet upplevs som gott. Den digitala välfärdsteknologin
utvecklas kontinuerligt och bidrar till ökad trygghet, aktivitet, delaktighet
eller självständighet. Nattkamera erbjuds de som endast behöver natttillsyn. Barnens bästa står alltid i fokus och därför har skolan och
socialtjänsten utökat sitt samarbete och de förebyggande insatserna.
Arbetsmarknad, näringsliv
Företagarna upplever ett gott samarbete med kommunen och konceptet
”Tillväxt & Tillsyn” genomsyrar all kommunal verksamhet. Vi stödjer
det etablerade näringslivet som till stor del består av små- och medelstora
företag och arbetar aktivt med nyetableringar. Rättvik är en känd
turistdestination och besöksnäringen är viktig för vår kommuns
utveckling och därför fortsätter vi att möjliggöra satsningar inom
evenemang och besöksnäring. Genomfartsvägen (riksväg 70) är av stor
betydelse för att marknadsföra/informera både genomresande, besökare
och invånare. Ett gemensamt arbete har resulterat i ett estetiskt tilltalande
skyltprogram med ett regelverk som efterlevs och gör Rättvik ännu
vackrare. Kommunen skapar goda förutsättningar för hållbarhet i
näringslivet. De gröna näringarna fortsätter att utvecklas i en positiv
riktning och efterfrågan på lokalproducerade livsmedel ökar.
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§ 17 forts.
Boende, samhällsplanering och infrastruktur
Rättvik är en attraktiv ort både för våra invånare och besökare. Ett
”Vackert Rättvik” gör att vi bibehållit vår starka ställning som besöksort
och vi har i samarbete med bland annat föreningarna utvecklat
utemiljöerna i våra kringliggande byar. I takt med att invånarantalet
stiger, ökar också behovet av nya bostäder av olika karaktär i hela
kommunen. Vi bygger lägenheter i egen regi men samarbetar också
aktivt med externa intressenter. Vi erbjuder tomter för bostadsbyggande i
attraktiva lägen och Persborgsområdet har färdigställts för
bostadsbyggande. Vi erbjuder mark och lokaler som täcker näringslivets
behov och tillsammans med Trafikverket har vi löst frågan om en säker
utfart från Vidablicksvägen till riksväg 69. Vi har en framsynt
samhällsplanering där hållbarhetsaspekterna vägs in. Det öppna
landskapet utökas med hjälp av ”Återtaget” och fler betande djur. Vi
bevakar invånarnas intressen och möter olika människors behov bland
annat på biblioteken som är en central resurs och bidrar till bildning,
ökad läskompetens, digital delaktighet och integration. Fysisk aktivitet
och trevlig samvaro är viktigt och möjliggörs av att en skate-och
aktivitetspark vid Helsingland färdigställts samt ett utegym. Mötesplatser
och ”hängställen” för alla åldrar finns på flera ställen runt om i
kommunen. Möjligheterna att arbetspendla inom regionen är goda och vi
har dessutom täta tågförbindelser till Arlanda och Stockholm
Tillgänglighet och skydd
Invånarna upplever sig bo i en säker och trygg kommun både i samhället,
i skolan, på arbetsplatsen och i det egna hemmet. Utsattheten för brott,
olyckor, bränder och samhällskriser är låg och man känner tillit till
samhällets olika funktioner. Om någon utsätts för fysiskt eller psykiskt
våld finns stöd och hjälp att tillgå.
Demokrati och delaktighet
Kommunens information håller hög kvalitet och alla kan ta del av den.
Kommunens mål och visioner är väl kända och invånarna känner tillit till
våra politiker och tjänstemän. Invånarna känner sig delaktiga i såväl
samhällets utveckling som i den demokratiska processen. Vi arbetar efter
vår ungdomspolitiska strategi och de unga känner att tillvaron är
meningsfull, att de blir sedda och att deras åsikter tas på allvar.
Kultur och fritid
Alla invånare och besökare ska kunna ta del av det stora utbudet av
kultur samt fritids- och ungdomsaktiviteter som finns att tillgå både i

Justerandes sign

10

Utdragsbestyrkande

3(7)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-06-08

Finansutskottet

§ 17 forts.
centrala Rättvik och i byarna. Det är därför av högsta vikt att
tillgängligheten för människor med funktionsnedsättning ökar succesivt.
Dalhallas breda programutbud samt det differentierade kulturutbudet i
Kulturhuset och i kommunen i stort, är av stor betydelse för vår
utveckling och attraktionskraft. Kulturen efterfrågar, stimulerar, tar till
vara och uppmärksammar barn- och ungdomars kreativitet, engagemang,
skapandeförmåga och kritiska tänkande. Många vistas i vår vackra natur.
De uppmärkta lederna inbjuder till naturturism där vandring, cykling och
ridning är uppskattade aktiviteter.
Miljö och hållbarhet
Vi lägger idag grunden för den miljö som framtida generationer ska leva
i. Vårt intensiva hållbarhetsarbete fortgår och för våra anställda är det en
självklarhet att ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet genomsyrar
vår verksamhet. Vi uppmuntrar till ett klimatsmart, energisnålt och
miljövänligare levnadssätt. Det öppna kulturlandskapet, som är en viktig
resurs för livsmedelsproduktionen men också för besöksnäringen, har
utökats. Vi strävar efter att de råvaror som vi använder i de kommunala
köken kommer från egen produktion eller från närområdet. Vi
uppmuntrar och stödjer vindkraftsetableringar.
Attraktiv arbetsgivare
Rättviks kommun upplevs som en spännande och attraktiv arbetsgivare
där vi tillämpar ett utvecklat chefs- och ledarskap för att uppnå ett tydligt
ledarskap. Vi strävar efter en god psykosocial arbetsmiljö där antal
medarbetare direkt underställda en chef maximalt är 30 stycken. Vi
strävar också efter jämställda löner och att möta medarbetarnas önskemål
och behov i en flexibel organisation. Vi uppmuntrar till dialog och
medarbetarskap och i kontakten med kommunens invånare är ett positivt
bemötande en självklarhet. Vi eftersträvar också ett gott samarbete med
andra kommuner och är öppna för nya arbetsformer. I händelse av kris
har vi god beredskap både internt i kommunen och gentemot vår
invånare.

Strategiska mål 2018
1. vi har ett positivt ekonomiskt resultat

2. soliditeten motsvarar 20 mkr i eget kapital
3. ekonomiska avvikelser har analyserats och eventuella åtgärder
vidtagits
4. vi har en strategi för den framtida personalförsörjningen på samtliga
förvaltningar

Justerandes sign
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5. vi har minskad sjukfrånvaro i kommunen med minst 0,5 %
6. vi har ett aktivt arbete mot kränkande behandling och mobbing på
våra arbetsplatser
7. en modell för valfri sysselsättningsgrad är framtagen
8. vi säkerställer kompetensförsörjningen genom att skapa fler ”enkla
jobb”
9. vi har reviderat den grafiska profilen samt antagit en
kommunikationsplan
10. vi marknadsför aktivt våra exploateringsområden
11. vi ligger inom plats 40:e i Svenskt Näringslivs
företagsklimatsranking
12. invånarna upplever att möjligheten till insyn och inflytande ökar
13. vi har antagit en handlingsplan för integration
14. vi erbjuder lika många e-tjänster som rikssnittet bland landets
kommuner
15. sex stycken nya hjärtstartare har placerats ut i kommunen
16. vårt näringslivsarbete har resulterat i ett ökat antal gästnätter i
kommunen
17. vi har utvecklat biblioteksfilialerna i Boda och Furudal till
mötesplatser
18. vi har öppnat en förskola i Söderås
19. vi erbjuder förskoleplats inom 3 månader
20. alla elever i grundskolan och på gymnasiet är godkända i de
nationella proven i alla ämnen
21. elever som går ut grundskolan har behörighet att söka till gymnasiet
22. elever som går ut grundskolan har ett genomsnittligt meritvärde över
230
23. vi har minskat antalet lärarlösa och inställda lektioner
24. Stiernhööksgymnasiet är en attraktiv skola där minst 60 % av
eleverna från Rättvik studerar
25. det går minst 500 elever på Stiernhööksgymnasiet
26. Stiernhööksgymnasiet har utökat samarbete med Vuxenutbildningen
inom uppdragsutbildningar
27. minst 70 % av Stiernhööksgymnasiets elever i årskurs 3 driver UFföretag
28. vi har startat upp ”Familjens hus” tillsammans med Landstinget
29. våra familjebehandlare har ökat stödet till föräldrar och barn vilket
har lett till att antalet externt placerade barn har minskat
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30. andelen personer som är nöjda med sitt särskilda boende har ökat
31. andelen kunder som är nöjda med sin hemtjänst både inom
kommunal och privat verksamhet har ökat
32. antalet brukare som är nöjda med kvalitén på sin LSS grupp- och
servicebostad har ökat
33. vi har en ändrad måltidsordning på samtliga särskilda boenden
34. bemötandet på våra särskilda boenden och inom hemtjänsten har
förbättrats
35. andelen personer som är nöjda med anhörigstödet har förbättrats
36. antalet fallolyckor har minskat med 10 %
37. antalet mötesplatser och ”hängställen” för ungdomar har utökats i
hela kommunen
38. vi erbjuder fler feriejobb till gymnasieungdomar under 18 år
39. det har skapats minst 30 nya bostäder
40. industrimark har färdigställts och marknadsförts
41. vår Översiktsplan (inklusive LIS-områden) är färdigställd
42. arbetet med att planlägga Sjöbodarna intill båthamnen i Rättvik är
färdigt
43. vi har utrett möjligheten att upphäva strandskyddet vid mindre
vattendrag
44. vi har en bra pendlingstrafik till och från Rättvik
45. vi har färdigställt gång- och cykelvägen till Gärdsjö
46. vi har ökat andelen miljömärkta produkter i våra verksamheter
47. vi har antagit en reviderad miljöpolicy
48. antalet ekologiska livsmedel i våra kök har ökat till 30 %
49. andelen biologiska städmaterial har ökat
50. vi har minska användningen av fossila bränslen med 20 %
Deltar ej i beslut
Jan Dahlquist (S) och Lars-Erik Kalles (S) deltar inte i ärendets
handläggning och beslut.
Yrkande
Annette Riesbeck (C) yrkade att kommunövergripande- och strategiska mål
2018-2020 antas.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att
finansutskottet bifallit detsamma.
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Finansutskottets beslut
- Anta preliminära kommunövergripande- och strategiska mål för
2018-2020.
___________________
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Dnr 2017/543 023

Rekryteringssatsning på småskolorna
Ärendebeskrivning
Förelåg en skrivelse från Lars Kratz, förvaltningschef barn- och
utbildningsförvaltningen.
”Förslag på åtgärder för de små skolorna i Rättviks Kommun
Skola
F-klass Åk 1
Åk 2
Åk 3
Åk 4
Åk 5
Boda
6
7
7
8
8
2
Ingels
6
7
5
7
6
11
Sätra
11
10
8
8
7
13
Söderås
13
13
9
9
12
10
Furudal
8
12
6
12
9
14

Totalt
38
42
57
66
61

Vakanta tjänster i nuläget på ovannämnda skolor tillsammans:
6,5 Lärartjänst med behörighet
0,8 Slöjd txl samt tm
3,0 Fritidspedagog
1,5 lärartjänst med behörighet spec
Nuläge
De små skolorna står inför flera stora utmaningar. Rekryteringen av behörig
personal har varit begränsad under ett antal år. Det är över tid få eller inga
behöriga sökande på tjänsterna till skolorna. Detta är en oroväckande trend i
hela landet och därmed också i Rättvik.
Det är svårrekryterat till mindre skolor dels för att lärarna bör ha breda
ämnesbehörigheter och dels för att kollegiet är mindre. Arbetsuppgifterna är
dessutom fler och kräver stor kunskap inom många områden tex
trygghetsarbete, elevhälsoarbete och utvecklingsarbete. På en större skola
fördelas detta arbete på fler personal.
Marknaden är stor och valmöjligheterna för lärare idag är nästan
obegränsade. Till hösten kommer det att behöva rekryteras ett flertal tjänster
för att garantera den minsta möjliga nivå att nå den undervisning som
skolornas elever har rätt till. Det är idag endast ett fåtal behöriga lärare och
fritidspedagoger i verksamheterna.
Till kommande läsår är elevgrupperna små och därför är sammanslagning i
B och C form nödvändigt. Att arbeta i B och C form ställer höga krav på
pedagogens professionellitet. Det är då av största vikt att veta vad man gör
för att se till samtliga elevers olika behov av kunskapsutveckling.
_____________________________________________________________________________________
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Det kan vara tryggt med en liten enhet men det kan också vara svårt för
eleverna att hitta kompisar och för lärarna att göra dynamiska lärgrupper när
antalet elever är få.
Förslag på åtgärder
Utifrån de diskussioner och det nuläge som råder har vi kommit fram till att
det är en attraktiv arbetsplats på små skolorna som krävs för att rekrytera
behörig personal. Den första tanken var att pedagogerna som valde att arbeta
i de mindre skolorna skulle få högre lön men efter diskussioner med
personalenhet och personalutskott insåg vi att detta inte var ett hållbart
förslag. Nästa steg var att se hur vi kunde skapa en bra arbetsplats utifrån en
god arbetsmiljö.
Man kan skapa attraktiva tjänster genom att höja nyckeltalet för pedagoger
på de mindre skolorna. Det skulle då ge möjlighet att täcka behörighet i alla
ämnen. Detta i sin tur skapar kvalitet för eleverna.
Skolans övriga arbetsuppgifter, tex trygghetsarbete, elevhälsoarbete och
utvecklingsarbete skulle fördelas på ett flertal pedagoger. Det innebär att
varje enskild pedagog inte behöver vara insatt i så många områden.
Många arbetsuppgifter på de små skolorna skulle kunna utföras av en
lärarassistent som skulle underlätta pedagogernas vardag, tex genom att vara
rastvärd, elevstödjare, vikarie mm
Fler personal skapar ett större kollegium vilket ses av medarbetarna som en
möjlighet att utveckla och skapa ett gott arbetsklimat på enheten.
Förvaltningens förslag till beslut:
1. Höja nyckeltalen för de små skolorna enligt nedan.
Nuvarande nyckeltal

VT
2017

Förslag

Grundskola
Lärare förskoleklass
Lärare årskurs 1-5
Minst antal tjänst år F-5

Justerandes sign

6,9%
6,9%
7,1%
7,1%

6,9%
6,9%
7,1%
7,1%

4

4

105%<70 elever F-5
115%<50 elever F-5
105%<70 elever F-5
115%<50 elever F-5

1,0%
1,0%
0,5
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VT
2017

Förslag nya nyckeltal Förslag
Grundskola
Lärare förskoleklass

6,9%

6,9%

110%<70 elever F-5

6,9%
7,1%
7,1%

125%<50 elever F-5

Lärare årskurs 1-5

6,9%
7,1%
7,1%
4,5

4,5

Minst antal tjänst år F-5

110%<70 elever F-5
125%<50 elever F-5

1,0%
1,0%
0,5

2. Anställa lärarassistenter: 4 st á 75% på de små skolorna. Att träda i
kraft från höstterminen 2017.”
Yrkanden
Annette Riesbeck (C) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut och
att det ur kommunstyrelsens reserv överförs 800 000 SEK till barn- och
utbildningsförvaltningen för rekryteringssatsning på de små skolorna.
Proposition
Ordförande ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att
finansutskottet bifallit detsamma.
Finansutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Överföra 800 000 SEK från kommunstyrelsens reserv till barnoch utbildningsförvaltningen för rekryteringssatsning på de små
skolorna.
__________________
Reservation
Mot beslutet reserverade sig Ulrica Momqvist (M), Jan Dahlquist (S) och
Lars-Erik Kalles (S)
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FU § 19

Dnr 2017/4 04

Likviditeten inom kommunkoncernen
Ärendebeskrivning
Ekonomichef Ann Lissåker redogjorde för likviditeten inom
kommunkoncernen.
Finansutskottets beslut
- Informationen läggs till handlingarna.
__________________

___________________
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Information – prognosarbetet inom kommunen
Ärendebeskrivning
Ekonomichef Ann Lissåker informerade om hur man inom ekonomienheten
kommer börja arbeta mer aktivt ut i förvaltningarna gällande prognoser i
kommunens ekonomisystem.
Finansutskottets beslut
- Informationen läggs till handlingarna.
___________________
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Information – leasing inom kommunen
Ärendebeskrivning
Ekonomichef Ann Lissåker vill väcka en diskussion kring hur kommunen
ställer sig överlag till leasing.
Finansutskottets beslut
- Informationen läggs till handlingarna.
___________________
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