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 Sammanträdesdatum  

Utskottet för stöd och strategi 

 
2020-04-06  

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Utskottet för stöd och strategi 

Sammanträdesdatum 2020-04-06 

Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   

Förvaringsplats  

för protokoll 
 Kommunledningskontoret 

Underskrift ...................................................................................... 

 

 

  

Plats och tid: 

 
Näset, kommunhuset, kl. 8:30-9:30 
 

Beslutande: Irja Gustafsson (S) 
Jonas Bernström (S) 
Pär-Ove Lindqvist (M) 
Tom Persson (SD) 
 
 

Tjänstgörande 

ersättare: 
Fredrik Vessling (V) för Ulf Axelsson (V) 
Markus Lundin (KD) för Nils Detlofsson (L) 
 
 

Övriga 

deltagare: 
Ellinor Halldan, sekreterare 
Henrik Arenvang, kommundirektör 
Anette Persson, controller 
 
 
 

Utses att 

justera 
Jonas Bernström (S) med Tom Persson (SD) som ersättare 
 
 

Justeringens 

plats och tid: 
Kanslienheten måndag den 6 april 2020 kl. 12.00 
 
 
 

 

Underskrifter: 
 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Ellinor Halldan 

 
Paragraf 

 
5 - 6 

 
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Irja Gustafsson 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Jonas Bernström  
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 Sammanträdesdatum  

Utskottet för stöd och 

strategi 

 

2020-04-06  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Ärendeförteckning 

 
§5/20 Lägesrapport grunduppdrag för kommunledningskontorets 

verksamheter 
  
§6/20 Uppföljning och analys 2020 
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 Sammanträdesdatum  

Utskottet för stöd och 

strategi 

 

2020-04-06  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

USS §5/20   Dnr: KS 2019/312 

 

Lägesrapport grunduppdrag för 

kommunledningskontorets verksamheter 
 

Beslut 

 

Utskottet för stöd och strategi tackar för informationen. 
 
Ärendebeskrivning 

 

Utskottet för stöd och strategi beslutade den 2 december 2019 
att anta verksamhetsplan med grunduppdrag, kvalitetsfaktorer 
och utvecklingsmål för tillväxtutskottet. 
 
Parallellt har arbete inom kommunledningskontorets 
verksamheter skett med att utifrån utskottet för stöd och 
strategis reglemente samt samtliga lagar, förordningar och 
andra styrdokument som styr de olika verksamheterna, 
definiera sina grunduppdrag. Definitionen är en beskrivning av 
vem verksamheten finns till för, verksamhetens uppgift/syfte, 
vad verksamheten styrs av samt vad verksamheten gör. 
Enheterna har även arbetat fram kvalitetsfaktorer och 
kvalitetsindikatorer för att kunna säkerställa att 
verksamheterna levererar kvalitet i respektive grunduppdrag. 
 
Förslag till beslut 

Utskottet för stöd och strategi tackar för informationen. 
_____ 

 
För kännedom: 

Alla nämnder och förvaltningar 
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 Sammanträdesdatum  

Utskottet för stöd och 

strategi 

 

2020-04-06  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

USS §6/20   Dnr: KS 2020/73 

 

Uppföljning och analys 2020 
 

Beslut 

 

Utskottet för stöd och strategi tackar för informationen och 
lägger den till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 

 

I årshjulet för planering och uppföljning så är det beslutat att det 
ska ske en enklare ekonomisk avstämning efter februari, maj, 
juli och augusti from 2020.  Efter marsmånad så skall det ske en 
uppföljning med en prognos, men utifrån rådande 
omständigheter gällande Corona och de konsekvenser som det 
innebär, så finns det ingen prognos med efter marsmånad heller.  
Det är svårt att veta hur ekonomin kommer att påverkas genom 
exempelvis sjukfrånvaro, skatteintäkter, statliga medel m.m. 
Efter tre månader så visar kommunledningskontorets 
verksamheter på ett överskott med 2,8 Mnkr. Ser man på 
nettokostnaderna så är variationen stor mellan månaderna och 
det beror på att alla kostnader inte är utfördelade till andra 
förvaltningar i januari och februari. Det avser kostnader såsom 
måltid, telefoni, IT-kostnader med mera. 
 
Förslag till beslut 
 

Utskottet för stöd och strategi tackar för informationen och 
lägger den till handlingarna. 
_____ 

 

 


