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Kommunstyrelsens finansutskott 
  

 
Plats och tid  Sessionssalen, Stadshuset kl. 08:00 – 09.35 

Beslutande ledamöter deltar på 
distans 
 

Leif Pettersson (S) 
HåGe Persson (M) 
Hans Gleimar (C) 
Åsa Bergkvist (S) 
Roland Johansson (SD) 
Håkan Frank (M) 
Ingvar Henriksson (S) 
 
 
 

Ej beslutande ersättare  
 
 
 

Övriga närvarande deltar på 
distans 

Tjänstemän 
Maria Skoglund, kommundirektör 
Laila Dufström, biträdande 
kommundirektör 
Åsa Grans, koncernekonomichef 
Kirsi Pietarinen, teamledare 
Maria Östgren, kommunsekreterare 
 

Övriga 
Skriv övriga närvarande här 

 
Underskrifter 

 Sekreterare  Paragrafer § 5 
 Maria Östgren  

 Ordförande   
 Leif Pettersson (S)  

 Justerande   
 Håkan Frank (M)   
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsens finansutskott 

Sammanträdesdatum 2021-04-27 Paragrafer § 5 

Datum då anslaget sätts upp  Datum då anslaget tas ned  

Förvaringsplats för protokollet Protokollet förvaras på Stadshusets kansli 
 

Underskrift   
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§ 5  Dnr  Dnr. 

 

Uppdrag 

Finansutskottets förslag till beslut 
Fullmäktige fastställer skattesatsen till 22,07 kr. 

Beslut  
Finansutskottet beslutar att ge koncernekonomichef följande uppdrag: 
1. Uppdatera skatter och intäkter utifrån befolkningsprognos, propositioner 

och utjämningssystemet. 

2. Göra en sammanställning av hur verksamhetsbeskrivningarna möter de 
kommunövergripande målen avseende förändringar i kvalitet och volym. 

3. Ta fram underlag på förändrade taxor och avgifter samt övriga taxor och 
avgifter som är oförändrade och ska gälla även för år 2022 inför beslut i 
fullmäktige den 7 juni.  

4. Ramjustera kostnader för underhåll av brandposter från kultur- och 
samhällsutvecklingsnämnden till Räddningstjänst Dala Mitt, RDM, på 350 
tkr år 2021. 

5. Ta fram en sammanställning på de prioriterade investeringarna samt 
eventuella justeringar för att kunna hantera exempelvis upphandling innan 
årsskiftet eller investeringar bundna mot avtal. 

6. Ta fram en investeringsplan fördelat på lånebehov och självfinansiering i 
koncernens bolag för underlag till borgensramar. 

7. Ta fram förslag samt beräkna nettokostnader för införande av en 
fritidsbank. 

8. Beräkna driftskostnader för investeringsplan RDM för 2022. 

9. Sammanställa IT-kostnader för förtroendevalda. 

10. Beräkna medel för införande av fastighetsnära insamling av förpackningar i 
kommunala verksamheter. 

11. Ta fram en lägesbild och ett kostnadsunderlag för Leader Bergslagen. 

12. Bevaka statliga anslag för kostnader i samband med valet 2022. 

13. Ta fram en sammanställning av pågående och planerade 
digitaliseringsprojekt och dess påverkan på kvalitet och kostnader. 
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14. Uppdragen redovisas vid finansutskottet den 11 maj.  

Beskrivning av ärendet 
Efter nämndernas och bolagens presentationer av verksamhetsbeskrivningar 
och förslag till investeringsbudget vid dialogdagarna 22-23 april har 
finansutskottet tagit fram olika uppdrag inför budgetbeslutet i juni. Redovisning 
sker vid kommande finansutskott den 11 maj.  
______ 
 

Beslut skickas till 
Koncernekonomichef för verkställighet och återrapport 
Kommunstyrelsen 
Akt
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