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NORAKOMMUN 

Ledningsutskottet 

Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanttadesdatum Sida 

2017-11-08 98 

Lu § 77 dnr ks2016-273 

Information om förslagen till ny Karlsängskola 

Noras enda högstadieskola, Karlsängskolan, invigdes officiellt 1968 och fyller 
alltså 50 år under 2018. En ombyggnation och större renovering genom
fördes under 1990-talet. Det har länge förts politiska diskussioner om att 
bygga en ny högstadieskola alternativt genomföra en mer genomgripande 
förändring av den befintliga skolan. 

Dåvarande barn- och utbildningsnämnden gav 2013 dåvarande förvaltnings
chef i uppdrag att utreda en nybyggnation av högstadieskola. Konsult
företaget SWECO fick i uppdrag att ta fram ett kostnadsförlag. I budget 
2016 avsattes en miljon kronor för att genomföra en förstudie. 

En förstudie har genomförts och uppdraget som arkitektstöd för förstudien 
gick till Arktis arkitekter. 

På utskottet presenteras två förslag till ny Karlsängskola. Dels en nybyggna
tion och dels en om- och nybyggnation. 

Alternativ 1, nybyggnasalternativet. Den nya byggnaden placeras väster om 
den nuvarande skolan. Skolbyggnadsdelen kan uppföras utan att nuvarande 
skola berörs. När skoldelen byggts och inflyttning skett kan södra delen av 
nuvarande skola rivas för att ge plats för byggnation av kommunhus, matsal, 
kök och aula. Under tiden fungerar matsal och kök som vanligt. 

När hela nybygget är färdigställt kan resten av gamla Karlsängskolan 
antingen rivas för att ge plats för bostäder eller användas till annat ändamål. 
Det blir också plats för parkeringar. Annexet kan behållas eller ge plats för 
fler bostäder. Beräknad totalkostnad 388 miljoner kronor. 

Alternativ 2, om- och nybyggnadsalternativet. Den norra delen av skolan 
byggs om till kommunhus. Här ryms också en del lokaler för skolans 
administration och elevvård. Kök och matsal blir kvar men byggs om och 
utvidgas. 

Väster om skolbyggnaden uppförs en ny skolbyggnad. I princip lika alternativ 
1 men en del lokaler placeras i ombyggnaden. 

Byggandet kan göra i etapper. Först byggs den nya skolbyggnaden och 
inflyttning sker där. Därefter byggs kök och matsal om. Ombyggnationen 
fortsätter med kommunhuset. Aulan kan uppföras när det är lämpligt 
eftersom den i princip är fristående. 

Protokollsutdrag till 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantradesdatum Sida 

2017-11-08 99 

Den södra delen av nuvarande skola rivs och ger plats för parkeringar för 
Nya Karlsängen och idrottshuset. Beräknad totalkostnad 425 miljoner kronor. 

Ledningsutskottet enas om att informationen även ska lämnas på kommun
styrelsens sammanträde den 29 november. 

Ordföranden tackar för informationen. 

Protokollsutdrag till 
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Lu § 78 dnr ks2017 -620 

Redovisning av motioner och medborgarförslag som inte är 
färdigbehandlade i oktober 2017 

Kommunsekreteraren har sammanställt en redovisning över de motioner och 
medborgarförslag som inte är färdigbehandlade i oktober 2017. 

Ett flertal motioner och medborgarförslag är under pågående beredning vilket 
redovisas. 

Några motioner och medborgarförslag är inaktuella av olika anledningar. 
Redovisningen innehåller därför förslag på att följande motioner och 
medborgarförslag ska avskrivas. 

Motion 11/2014 om utredning och handläggningstid för att besvara motioner 
och medborgarförslag . 

Motion 13/2015 om offentlig toalett i skolparken. 

Motion 6/2016 om ställplats för husbilar. 

Medborgarförslag 8/2014 om anläggning för spontanidrott. 

Medborgarförslag 9/2014 om ett ungdomshus. 

Medborgarförslag 3/2015 om komplettering av befintliga ställplatser för 
husbilar vid "Tivoliplatsen" . 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att avskriva motioner och medborgarförslag enligt ovanstående samt 

att med godkännande lägga redovisningen till handlingarna. 

Protokollsutdrag till 
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Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantradesdatum Sida 

2017-11-08 101 

Lu § 79 dnr ks20 17-628 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens förslag till avfalls- och 
slamtaxa för Nora kommun 2018 

Enligt miljöbalken (1998:808 27 kap) får kommunen meddela föreskrifter om 
att avgift ska betalas för insamling, transport, återvinning och bortskaffande 
av avfall. 

Till 2016 gjordes en större översyn av taxan och bedömning gjordes att 
förändringen inte kunde genomföras under ett år utan att det skulle pågå 
under några år. Den nya utformningen är ett styrmedel mot avfallsplanens 
mål och en rättvisare taxa. Justeringen av taxan för 2018 görs på höjning av 
blandat avfall samt tätare tömningsintervaller. Justeringen görs inom befintlig 
intäktsram. 

Det nya förslaget till avfallstaxa innebär att grundavgiften för villa höjs med 
80 kronor och för fritidshus, flerfamiljshus och verksamheter höjs den med 
70 kronor. 

Arsavgift för villa med hämtning varannan vecka av matavfall/restavfall höjs 
med 84 kronor och med hämtning varannan vecka, blandat avfall höjs med 
2 kronor. 

Arsavgiften för flerfamiljshus med hämtning av matavtall/restavfall höjs med 
534 kronor och med hämtning av blandavfall höjs med 1 980 kronor. 

Det nya förslaget till slamtaxa innebär att avgiften för tömning av enskilt 
avlopp ökar med 9 kronor per tömning inklusive 4 kubikmeter och 20 meter 
slang. 

Avgiften för extratömning och akut extratömning har justerats mot miljö
styrande taxa, dvs bättre planeringllogistik i körturslistorna. 

Förslaget innebär att avgiften för extratömning av enskilt avlopp sänks med 
102 kronor och avgiften för akut extratömning höjs med 20 kronor. 

Direktionen har behandlat ärendet den 22 september 2017, § 102. 

Direktionen behandlade ett tillägg i avfallstaxen den 20 oktober 2017, 
§ 122. 

Tillägget gäller att ändra betalningssystemet för besök på återvinnings
stationerna från företagsbiljett till avgift per besök och därmed måste en 
komplettering göras i förslaget till avfallstaxa. 

Protokollsutdrag till 
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Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna upprättat förslag till avfalls- och slamtaxa för år 2018 med 
ovanstående tillägg samt 

att ovanstående ska gälla från och med 1 januari 2018. 

Protokollsutdrag ti ll 
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Lu § 80 dnr ks2017 -629 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens förslag till VA-taxa 
2018 avseende anläggningstaxa 

Enligt lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) får kommunen meddela 
föreskrifter om taxan där det ska framgå avgifternas belopp och hur 
avgifterna ska beräknas. 

Förslaget är att anläggningstaxan höjs med 3 procent. Det innebär att priset 
för en normalvilla med tomt yta på 800 kvadratmeter och som ansluter sig till 
det kommunala ledningsnätet för vatten, spillvatten och dagvatten blir 
139 566 kronor, dvs en höjning med 4 066 kronor. 

Direktionen har behandlat ärendet den 22 september 2016, § 94. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna upprättat förslag till VA-taxa avseende anläggningstaxa för år 
2018 samt 

att ovanstående ska gälla från och med 1 januari 2018. 

Protokollsutdrag till 
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Sammantradesdatum Sida 
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Lu § 81 dnr ks2017 -630 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens förslag till VA-taxa 
2018 avseende brukningstaxa 

Enligt lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) får kommunen meddela 
föreskrifter om taxan där det ska framgå avgifternas belopp och hur 
avgifterna ska beräknas. 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen arbetar med långsiktig ekonomisk 
planering som visar en prognos för de 15 närmaste åren. Hänsyn tas till 
intäkter, kostnader och planerade investeringar. 

Prognosen visar att det behövs en höjning med 4 procent av intäktsramen för 
år 2018. Förslaget är att taxans § 18, övriga avgifter, höjs med 3 procent. 

Förbundet arbetar vidare med justering av taxan för att få så rättvis taxa som 
möjligt. Det innebär att flerbostadshus, industrier och övriga fastigheter 
kommer att få en större höjning än villataxan när det gäller den fasta 
avgiften. Den rörliga avgiften höjs för samtliga. 

Förslaget innebär att en normalvilla som förbrukar 150 kubikmeter vatten per 
år får en ökning med 86 kronor per år inklusive moms. 

Direktionen har behandlat ärendet den 22 september 2017, § 98. 

Under utskottets behandling av ärendet diskuteras olika förslag på 
procentuell höjning av taxan. Dels med tanke på att vätternvattenprojektet är 
pausat i väntan på utredning om alternativa förslag till vattenförsörjning och 
dels med tanke på att förbundet inte hunnit genomföra delar av de planerade 
investeringarna. 

Ordföranden föreslår att en förfrågan skickas till förbundet för att få svar på 
vad det innebär om taxan inte höjs alls eller höjs med 1 procent. Därmed förs 
ärendet till kommunstyrelsen för beslut. 

Utskottet bifaller ordförandens förslag. 

Ledningsutskottet beslutar 

att föra ärendet till kommunstyrelsen för beslut. 

Justerares sign Protokollsutdrag till 
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Lu § 82 dnr ks2017 -209 

Förslag till revidering av dokumenthanteringsplan för delar av 
kommunstyrelsens verksamheter 

Arkivarien har överlämnat en skrivelse i ärendet. Enligt kommunens arkiv
reglemente ska varje myndighet upprätta en dokumenthanteringaplan som 
beskriver handlingar inom förvaltningen och hur dessa ska hanteras. 
Upprättandet ska ske i samråd med kommunarkivens företrädare. 

Planen är upprättad för att ge en överblick över kommunförvaltningens 
allmänna handlingar och beskriver vilka handlingstyper som ska bevaras 
eller gallras. Planen avser också att förbättra personalens och allmänhetens 
möjligheter att söka och återfinna information. 

Enligt arkivreglementet ska planen revideras årligen. Dokumenthanteringen 
ska överensstämma med verkligheten och förslaget till de reviderade delarna 
av dokumenthanteringsplanen speglar den nya förvaltningsorganisationen. 

De verksamheter som är reviderade inom Stöd och service är avdelningarna 
administration, ekonomi samt måltidsverksamheten. Inom Välfärd - Barn och 
ungdom är verksamheterna F-6 grundskolor, förskolor och fritidshem samt 
skolskjutshandläggare reviderade. 

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att anta upprättat förslag till revidering av dokumenthanteringsplaner för 
ovanstående delar av kommunstyrelsens verksamheter. 

Protokollsutdrag till 
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Lu § 83 dnr ks2017 -413 

Förslag till riktlinjer för ärendehantering i Nora kommun 

Admin istrativa avdelningen har tagit fram ett förslag till riktlinjer för ärende
hantering för att kvalitetsäkra hanteringen av handlingar som bland annat 
ligger till grund för politiska beslut. 

Riktlinjerna säkerställer att kommunens hantering och utlämnande av 
handlingar och ärenden sker på ett rättsäkert och likvärdigt sätt. 

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att anta förslaget till riktlinjer för ärendehantering. 

Protokollsutdrag till 
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Ledningsutskottet 
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Sammanträdesdatum 
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Lu § 84 dnr ks2017 -522 

Förslag till riktlinjer för styrdokument i Nora kommun 

Administrativa avdelningen har tag it fram ett förslag till riktlinjer för 
styrdokument i Nora kommun. 

Sida 

107 

Styrdokument är det övergripande samlingsbegreppet för dokument som 
beskriver vad som ska styra Nora kommuns verksamhet. För att st yr
dokumenten ska fungera som styrinstrument och medverka till en god 
uppföljning är det viktigt att de är tydligt formulerade. 

De bör vara strukturerade så att det inte skapas alltför många olika nivåer i 
dokumentens hierarki och det är viktigt att den finns en enhetlig terminologi 
bland dokument och en definition av vad respektive dokument står för. 

Styrdokumenten ska kontinuerligt vara föremål för utvärdering och 
uppföljning. Det är angeläget att styrdokumenten samordnas, är begripliga 
och så få som möjligt för att skapa goda förutsättningar för styrning och 
uppföljning. 

Nora kommuns viktigaste övergripande styrdokument är fullmäktiges budget. 
Utöver budgeten reglerar inte kommunallagen vilka övergripande st yr
dokument en kommun ska ha eller hur de ska utformas. 

Inom vissa områden är lagstiftningen starkt styrande för den verksamhet 
som en kommun bedriver och där ställs krav på att kommunen upprättar 
vissa styrdokument, exempelvis översiktsplan, jämställdhetsplan. 

Syftet med riktlinjerna är att definiera vad som är styrdokument samt skapa 
en enhetlig struktur för hur de olika styrdokumenten förhåller sig till varandra. 
Dessa riktlinjer tydliggör vilken roll styrdokument har när det gäller styrning 
och uppföljning av kommunens verksamhet. 

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att anta förslaget till riktlinjer för styrdokument i Nora kommun. 

:;;~es sign JAs1Jr6 Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 
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Lu § 85 dnr ks 2017-668 

Tilläggsanslag för extra sammanträde för kommunfullmäktige 

Enligt den årsplan för sammanträden som antas av kommunfullmäktige varje 
år i november ska fullmäktige ha sju sammanträden. Kostnaden för ett 
sammanträde beräknas till ca 35 000 kronor. I kostnaden ingår hyra för lokal 
samt sammanträdesarvode, reseersättning och ersättning för förlorad arbets
förtjänst för ledamöter och ersättare. 

I kommunfullmäktiges budgetram ingår även ersättningar till ledamöter och 
ersättare i de tre fullmäktigeberedningarna. 

På decembermötet ska bland annat budget för 2018 behandlas. Dessa mötet 
har de senaste åren varit mycket långa. Önskemål har därför framförts att 
fullmäktige ska ha två sammanträden i december där ett sammanträde 
enbart behandlar budgeten. 

Det innebär att årets budgetram för kommunfullmäktige kommer att över
skridas och därmed finns behov av ett tilläggsanslag på 35 000 kronor för 
kostnaderna för ett extra fullmäktigesammanträde. 

Under utskottets behandling av ärendet yrkar Camilla Andersson Larsson (V) 
och Tom Rymoen (M) bifall till förslaget. 

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att bevilja fullmäktige tilläggsanslag med 35 000 kronor samt 

att medlen anslår från kontot för kommunstyrelsen oförutsedda händelser. 

Protokollsutdrag till 
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Lu § 86 dnr ks2013-329 

Svar på motion 17/2013 om att giftfri vardag kräver handling 

Helena Vilhelmsson (e) överlämnade motionen på fullmäktige den 
13 november 2013, § 141. 

Motionären föreslog : 

att en handlingsplan tas fram med syfte att inventera förekomsten av 
produkter och material som innehåller miljögifter 

att giftigt material ersätts med giftfritt material samt 

att det i all upphandling ska finnas krav på giftfria produkter. 

Kommunfullmäktige beslutade att överlämna motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. Kommunstyrelsen överlämna motionen till kommunchefen för 
beredning. 

Nämnd- och utredningssekreterare vid administrativa avdelningen har över
lämnat ett svar på motionen. Sedan 2004 har Nora kommun varit ansluten till 
de upphandlingar som genomförs länsgemensamt av upphandlings- och 
uppföljningsavdelningen i Örebro kommun. I dessa upphandlingar ställs krav 
på giftfria produkter. Som resurs i arbetet finnen en miljösamordnare på 
upphandlingsenheten i Örebro kommun. Resursen finansieras till hälften av 
länets kommuner. 

Kommunstyrelsen beslutade den 23 november 2016, § 168, att anta 
Kemikalieplan för giftfri förskola. Planen är ett första steg i ett långsiktigt 
arbete med att skapa giftfria förskolor. Planen handlar om att göra smarta 
val och prioritera rätt. 

Upphandlade varuområden som omfattas av kemikaliekraven är till exempel, 
kontorsmaterial , möbler, leksaker, hygien- och rengöringsprodukter, 
personlig utrustning såsom plasthandskar, elektroniska produkter, textilier 
och köksredskap. 

Exempel på fokusområden som upphandling har tagit fasta på är att fasa ut 
hormonstörande ämnen ut barnens miljö, att ha sunda byggmaterial och att 
ha en tydlig strävan till ökad mängd inkÖp av ekologiska livsmedel. 

Nora kommun arbetar alltså aktivt med att använda giftfria produkter. Utifrån 
det arbete som bedrivs i kommunen föreslås motionen anses besvarad. 

Protokollsutdrag till 
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Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anse motionen besvarad. 

Helena Vilhelmsson deltar inte i beslutet. 

~~es sign JMf6 Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 
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Lu § 87 dnr ks2015-181 

Svar på motion 2/2015 om att se över kostnader för konsulter mot 
att anställa utredare/planerare 

Pia-Maria Johansson (LPo) överlämnade motion på fullmäktige den 18 mars 
2015, § 2. 

Motionären föreslog : 

att kommunstyrelsen får i uppdrag att se över hur mycket pengar som årligen 
läggs på konsulter och vilken typ av uppdrag som köps samt 

att man tar ställning till om det är lönsamt att istället anställa utredare! 
planerare. 

Kommunfullmäktige beslutade att överlämna motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. Ledningsutskottet överlämnade motionen till kommunchefen 
för beredning. 

Kommunchefen har överlämnat ett svar på motionen. Enligt den översyn av 
konsultkostnaderna som har gjorts för perioden 2014 till juli 2017 har 
kommunen köpt konsulttjänster för totalt 9,7 miljoner kronor. Kostnaderna 
är fördelade på ca 2,4 miljoner kronor vardera för åren 2014 och 2015 samt 
ca 3,4 miljoner för år 2016 och ca 3,5 miljoner för år 2017. 

Konsultkostnaderna är främst för köp av specialkompetens som inte finns 
inom kommunens egna organisation. Vid en grov fördelning av kostnaderna 
har ca 3,2 miljoner kronor används till kommunens IT-system och data
kommunikation och då uppgradering av befintliga ekonomisystem, personaI
system och IT-system för administration av kommunens post och handlingar 
samt tele-och datakommunikation. 

Riktade projekteringar som till exempel förskolan Myrstacken, Hagby
dammen och Karlsängskolan har kostat kommunen ca 1,1 miljoner kronor. 
Där går konsultationerna oftast via kommunens bolag , Samhällsbyggnads
nämnden Bergslagen eller Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. 

Inköp av specialkompetens för kompetensutveckling av medarbetarna har 
kostat drygt en miljon kronor och utredningar som bolagsöversyn, Lagen om 
valfrihetssystem, kommunens organisationsöversyn samt översiktsplan har 
kostat drygt 2,1 miljoner kronor. 

Övriga kostnader på ca 2,3 miljoner kronor är fördelade på femton 
grupperingarsom exempelvis konsultation i särskilda ärenden; pensions
frågor, lönekartläggning, näringslivsutveckling, årsredovisning, rekrytering 
samt kostnader för tillfälliga chefer. 
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Av översynen av konsultkostnaderna kan man se att kostnaderna är spridda 
över en mängd områden och att det främst handlar om specialkompetens 
inom fler olika områden. Det är svårt att se att Nora kommun ska kunna 
anställa en person som utredare/planerare med all kompetens som krävs 
och som därmed kan göra huvuddelen av arbetsuppgifterna för att på så sätt 
drastiskt minska kostnaderna för konsulter. 

Kommunen ska alltid sträva efter att hushålla så bra som möjligt med skatte
betalarnas pengar och se över om det finns lösningar som är lika bra men till 
ett lägre pris. Det stämmer som motionären skriver att Nora kommun har en 
mycket slimmad administrativ organisation . Det innebär att utrymmet är litet 
för att genomföra utredningsarbeten som till exempel att svara på motioner 
och medborgarförslag samt att genomföra utredningar i det utvecklings
arbete som pågår i kommunen. 

Det kan av den anledningen finnas behov av att anställa en utredare men det 
är tveksamt om det får de effekter som motionären önskar, dvs att 
kostnaderna för konsulttjänster sänks. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att avslå motionen. 

Protokollsutdrag till 
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Lu § 88 dnr ks2017-671 

Förslag till organisation för arbetet med personuppgifter 

Från och med den 25 maj 2018 kommer den nuvarande personuppgiftslagen 
(1998:2014) att ersättas aven ny dataskyddsförordning. Förordningen är en 
gemensam lagstiftning för hela Europeiska unionen. 

Mycket i dataskyddsförordningen liknar de regler som finns i den nuvarande 
personuppgiftslagen. På samma sätt som idag får man behandla person
uppgifter med stöd av samtycke från de registrerade för att uppfylla ett avtal 
eller efter en intresseavvägning till exempel. 

De registrerade kommer även i fortsättningen att ha rätt att få information om 
den personuppgiftsbehandling som sker och den som behandlar person
uppgifter måste ha tillräckliga säkerhetsåtgärder för att uppgifterna skyddas 
på rätt sätt. 

För närvarande pågår en dataskyddsutredning på nationell nivå för att utreda 
om det behövs kompletterande lagstiftning i Sverige inom detta område till 
följd av dataskyddsförordningen. 

I dataskyddsförordningen är det nämnden eller bolagets styrelse som är 
ansvariga för behandlingen av personuppgifter inom verksamheten men ett 
dataskyddsombud ska utses om personuppgiftsbehandlingen utförs aven 
myndighet eller ett offentligt organ. 

Dataskyddsombudet ska ha det övergripande ansvaret för frågan men denna 
person ska endast ha ett samordnande ansvar och ska ta hjälp av utsedda 
personuppgiftsbiträden inom verksamheterna för att arbeta med frågan. 
Det är dessa som tillsammans arbetar med behandlingen av personuppgifter 
för att tillsammans se till så att Nora kommuns nämnder och bolag uppfyller 
dataskyddsförordningens krav. 

Genom att bilda en arbetsgrupp med representanter från förvaltningen och 
där bolagen på eget initiativ erbjuds delta säkerställs att arbetat utförs på 
liknande sätt inom kommunkoncernen. 

Genom detta tydliggörs kommunens arbete inom detta område och i slut
änden kan detta minimera risken för att kommunen får sanktionsavgifter för 
att arbetet inte sköts enligt direktiven i dataskyddslagstiftningen. 
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Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att kommunstyrelsen och individnämnden utser en person inom varje 
verksamhet som ska vara personuppgiftsansvarig för verksamheten samt 

att administrativa chefen och IT-chefen får i uppdrag att ta fram handlings
pian för införandet av dataskyddsförordningen. 
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Förslag till budget för år 2018 samt ekonomisk plan för åren 
2018-2020 

Ordföranden presenterar Socialdemokraternas budgetförslag. Sveriges 
Kommuner och Landstings skatteprognos daterad den 28 september 2017 
för verksamhetsåren 2018-2020 ligger till grund för kommunens ekonomiska 
förutsättningar för 2018 och planåren 2019-2020. 

Budgeten och den ekonomiska planen bygger på 2017 års budget och de 
beslut som tagits under året, kommunala som statliga och som berör 2017 
års verksamhet samt en skattesats på 22,25 kronor. 

Skatteprognosen utgår från 10 713 invånare den 1 november 2017 för 
budgetåret 2018 samt 10757 invånare för år 2019 och 10802 invånare för 
år 2020. 

Sammanställning, Drift Drift Drift Inv Inv Inv 
budget 2018-2020, tkr 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Verksamhetsintäkter -98226 -98226 -98226 
Verksamhetskostnader 694216 714785 736072 
Oförutsett 1 000 1000 1000 
Lönerevision 13364 14062 14086 
Verksamhetsnetto 610354 631 621 652932 
Avskrivningar 16668 16105 15401 
Nettokostnad 627022 647726 668333 
Skatteintäk1 -486013 -503059 -522175 
Generella statsbidrag, 
utjämning -151 402 -152858 -154177 
Finansiella intäkter -2033 -2033 -2033 
Finansiella kostnader 1 108 1 108 1 108 
Resultat befintliga 
verksamheter -11 318 -9116 -8944 

Riktade generella statsbidrag 343 559 551 
Bam- och elevförändringar 970 -1 893 -4282 
Verksamhetsäskningar 8413 11 861 12226 7650 15550 13970 
VA-verksamhetsäskningar 67 436 757 26500 86600 63800 
Effektiviseringsmål -15259 -15259 
Resultatrnål,O,24% 1 525 
Resultatmål, 2,04% 13412 
Resultatmål, 2,21 % 14951 
Investeringsutgifter 34150 102150 77770 

Ledningsutskottet diskuterar situation för Martingården och Dalgården och 
önskar få information om det på kommunstyrelsens sammanträde 
den 29 november. 

Ledningsutskottet vill också ha en uppgraderad integrationsbudget när 
ärendet behandlas på kommunstyrelsen. 
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Ledningsutskottet beslutar 

att ärendet förs till kommunstyrelsen för beslut. 

Camilla Andersson Larsson (V) och Helena Vilhelmsson (C) deltar inte i 
beslut och handläggning av ärendet. 
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Förslag till uppdrag om att ta fram en trafikplan 

Kommunchefen har överlämnat en skrivelse i ärendet. Trafikplanering är en 
viktig del i all översiktlig planering och i detaljplanering. När man tar fram 
planer behöver man hitta samband mellan vägar, bostäder, arbetsplatser och 
annan verksamhet så att det ska bli så bra som möjligt. Ett väl fungerande 
gång- och cykelnät och närhet till kollektivtrafik är viktigt. 

Syftet med en trafikplan är att ta fram ett planeringsdokument som beskriver 
hur trafiksystemet bör utformas för att stödja samhällsutveckling i riktning 
mot kommunens uppsatta mål. Planen ska ge styrande principer för hur 
kommunen ska prioritera i stora och små beslut som rör kommunens trafik
försörjning för att uppnå god framkomlighet," hög trafiksäkerhet och vara 
långsiktigt hållbart. 

Kommunchefen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att ta fram en 
trafikplan som inkluderar gång- och cykelplan och att kommunchefen 
får i uppdrag att ta fram planen. 

Kommunchefen föreslår också att 400 000 kronor avsätts ur kommun
styrelsens oförutsedda medel för 2017. 

Under utskottets behandling av ärendet yrkar Hans Knutsson (S) och 
ordföranden bifall till förslaget. 

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att ge kommunchefen i uppdrag att ta fram en trafikplan som inkluderar 
gång- och cykelplan samt 

att 400 000 kronor avsätts ur kommunstyrelsens oförutsedda medel 2017 för 
att ta fram trafikplanen . 

Camilla Andersson Larsson (V) och Tom Rymoen (M) deltar inte i beslutet. 
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Utvärdering eller uppföljning av den politiska organisationen 

Ordföranden tar upp frågan om utvärdering/uppföljning av den politiska 
organisationen och när, var och hur det ska genomföras. Ska den vara klar 
innan sommaren och inför valet i september nästa år? 

Tom Rymoen (M) anser att den ska genomföras aven extern konsult. 

Helena Vilhelmsson (C) ifrågasätter om det hinns med innan valet och vilken 
betydelse det har inför att partierna ska nominera till styrelser och nämnder. 

Camilla Andersson Larsson (V) håller med Helena Vilhelmsson. Hon anser 
att det är bättre med en ordentlig genomlysning och en dialog under 
kommande mandatperiod. 

Flera ledamöter anser att det i första hand är viktigt att utvärdera 
beredningarnas betydelse. 

Kommunchefen kommenterar att man måste tänka systematiskt. En 
utvärdering innebär eventuellt förslag på ny organisation. En uppföljning 
innebär att man "skruvar" i den befintliga organisationen och går därmed 
snabbare att genomföras. 

Kommunchefen anser dock att man inte i nuläget ska göra någon uppföljning 
av förvaltningsorganisationen. Den ska ändå anpassas efter den politiska 
organisationen. 

Ordföranden föreslår att man tar upp frågan på kommunstyrelsens möte den 
29 november. 

Helena Vilhelmsson bifaller att frågan tas upp för diskussion på kommun
styrelsen. Mindre förändringar såsom att eventuellt slå ihop några av 
utskotten på grund av få ärenden kan kanske göras redan nu. 

Ledningsutskottet beslutar 

att ärendet tas upp på kommunstyrelsen den 29 november. 

Protokollsutdrag till 
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Ledamöter slut Ja Nej Avs Ja Nej Avs 

Solveig Oscarsson 1 

Ulla Bergström 1 

Margaretha Eriksson 1 

Camilla Andersson Larsson 1 

Tom Rymoen 1 

Helena Vilhelmsson 1 

Göran Berggren -
Ersättare 

Hans Knutsson 1 

Per Andreasson 1 

Therese Hoikkala 1 

Ulf Wilder 1 
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