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NORAKOMMUN 

Ledningsutskottet 

Justerares sign 

Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2018-08-29 61 

Lu § 51 ks2018-392 

Revidering av regler för partistöd 

Revideringen av reglerna för partstöd sker med anledning av den nya 
kommunallagen som trädde i kraft den 1 januari 2018. 

I den nya kommunallagen är bland annat kapitelindelningen förändrad. I den 
tidigare lagen fanns delen om partistöd i kapitel 2 och i den nya finns den i 
kapitel 4. Det innebär att kapitel- och paragrafhänvisningarna i reglerna 
måste anpassas till nya lagen. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslåt kommunfullmäktige besluta 

att anta upprättat reviderat förslag till regler för partistöd. 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN 

Ledningsutskottet 

Justerares sign 

Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammantradesdatum Sida 

2018-08-29 62 

Lu § 52 dnr ks2018-076 

Förslag beslut om utbetalning av partistöd 

Kommunfullmäktige beslutade den 8 oktober 2014, § 120, om regler för 
kommunalt partistöd. Reglerna utgick från kommunallagens bestämmelser 
om partistöd. 

Av reglerna för partistöd framgår att partierna årligen ska lämna en skriftlig 
redovisning som visar vad partistödet har använts till för att stärka partiets 
ställning i den kommunala demokratin. Partistödet är avsett för det lokala 
partiarbetet som riktar sig till kommunmedlemmarna. 

Redovisningen avser perioden 1 januari till 31 december och lämnas till 
kommunstyrelsen senast den 30 juni året efter redovisningsperiodens 
utgång. 

Respektive parti utser en granskare som granskar att redovisningen ger en 
rättvisande bild av hur partiet använt partistödet. Granskarens rapport över 
granskningen bifogas redovisningen. 

Reglerna är avsedda att göra beslutsfattandet, utbetalningarna och 
uppföljningen av det lokala partistödet mer transparant. Reglerna bidrar till 
att synliggöra partiernas överväganden så att de blir tillgängliga för med
borgarna inom ramen för den offentlighet som är naturligt förknippad med 
att ett ärende läggs på fullmäktiges bord. 

Enligt reglerna för kommunalt partistöd betalas stödet ut en gång per år, 
i mars månad. Om granskningen inte lämnats i föreskriven tid får fullmäktige 
besluta att partistöd inte utbetalas nästkommande år. 

Den aktuella granskaningen gäller partistödet för år 2017. Redovisning och 
granskningsrapport har inkommit från Liberalerna, Norapartiet, Sverige
demokraterna, Miljöpartiet de gröna i Nora, Vänsterpartiet, Centerpartiet, 
Nya Moderaterna och Socialdemokraterna. Påminnelser har skickats till 
Kristdemokraterna och Landsbygdspartiet oberoende. 

Under utskottets behandling av ärendet informeras om att samtliga partier 
lämnat granskningsrapport. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna utbetalning av partistöd till samtliga partier. 

Protokollsutdrag till 
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Ledningsutskottet 

Justerares sign 

Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2018-08-29 63 

Lu § 53 dnr ks2015-598 

Svar på medborgarförslag 14/2015 om att Skolparkens träd ska 
skyltas med namn 

Cia P Glaad överlämnade förslaget på fullmäktige den 14 oktober 2015, 
§ 106. 

Förslagsställaren föreslog: 

att Skol parkens alla sorters träd ska skyltas upp med namn. 

Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till kommunstyrelsen 
för beredning. Ledningsutskottet lämnade därefter förslaget till kommun
chefen för att besvara detsamma. 

Kommunchefen överlämnade i juli 2016 förslaget till dåvarande Bergslagens 
Kommunalteknik för yttrande. Direktionen behandlade ett förslag till yttrande 
november 2016. 

Anders Wedbergsparken, det officiella namnet på parken, anlades och 
donerades 1868. Många av dagens träd är alltså mellan 140 och 150 år 
gamla. Trädbeståndet har förändrats under åren och alla sorter som 
planterades är inte dokumenterade. Det återstår arbete på plats i parken 
med att bestämma sort på träden och därefter arkivarbete. 

Parken har genomgått en förändring på grund av almsjuka. Samtliga almar 
kommer att fällas inom de närmaste åren. Frågan om det ska planteras nya 
tas upp när samtliga almar är fällda. 

Det finns två alternativ ti ll skyltning enligt kommunalförbundet. Man kan 
märka upp varje enskilt träd eller sätt upp en tavla med information om 
träden i parken. 

En märkning på träden är tydligare men infästningen kan skada träden. En 
tavla kan informera om övrigt i parken såsom toaletter, lekpark och annat. 

Bergslagens Kommunalteknik beräknade då kostanden för inventering av 
arkivhandlingar och fältarbete till 20 000 kronor samt informationstavla med 
karta över parken, 40 000 kronor. 

l parken växer ca 75 träd. Kostnaden för individuell skyltning uppgår till 
ca 800 kronor per träd. Total kostnad för skyltning ca 60 000 kronor. 

Drift och underhåll ca 10 000 kronor per år. 

Protokollsutdrag till 
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-08-29 

Under utskottets behandling av ärenet enas utskottet om att föreslå 
kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget. 

Sida 

64 

Utskottet enas också om att ge kommundirektören i uppdrag att till kommun
styrelsens sammanträde den 12 september kontakta Samhällsbyggnads
förbundet Bergslagen och höra efter om de kan genomföra arbetet med 
skyltning av träden i år. Om så är fallet kan kostnaden tas ur kommun
styrelsens förfogandemedel. I annat fall ska ärendet tas med i arbetet med 
budget för 2019. 

Ledningsutskottet beslutar 

att ge kommundirektören i uppdrag enligt ovan. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att bifalla medborgarförslaget. 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN 

Ledningsutskottet 

~~SSign ~ 

Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantradesdatum Sida 

2018-08-29 65 

Lu § 54 dnr ks2018-390 

Aktualisering av Nora kommuns borgensförbindelse, regress
avtai och avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests 
motpartsexponeringar avseende derivat 

Ekonomichefen har lämnat en skrivelse i ärendet den 17 augusti 2018. 
För att Kommuninvest i sin upplåning på lånemarknaden ska få bästa möjliga 
kreditvillkor finns det i Kommuninvest ekonomiska förenings stadgar villkor 
för medlemskap. Detta innebär att samtliga medlemmar ska ansvara solida
riskt såsom för egen skuld för Kommuninvests samtliga förbindelser. Det 
sker genom en separat tecknad borgensförbindelse. Samtliga medlemmar 
har tecknat borgensförbindelse. Nora kommun tecknade sin borgens
förbindelse den 7 maj 1993 och kommunfullmäktige har bekräftat densamma 
genom beslut den 28 oktober 2009, § 114. 

Ett borgensåtagande är enligt lag giltigt endast i tio år från den dag då 
åtagandet ingicks, alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftats 
genom beslut av kommunfullmäktige. Giltighetstiden för Nora kommuns 
borgensåtagande löper ut inom kort. 

Borgensförbindelsen är ett av villkoren för medlemskap i Kommuninvest 
ekonomiska förening och har stor betydelse för Kommuninvests verksamhet. 
Det är därför viktigt att fullmäktige i Nora kommun, innan giltighetstiden löper 
ut, fattar ett nytt beslut som bekräftar att borgensförbindelsen fortfarande 
gäller. Därefter ska en separat bekräftelse av borgensförbindelsen under
tecknas. När detta har skett har borgensåtagandet förlängts ytterligare en 
tioårsperiod. 

Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett separat 
regressavtal med Kommuninvest. Man har också tecknat ett avtal om med
lemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende 
derivat, dvs garantiavtal. Även dessa avtal är av avgörande betydelse för 
medlemskap i Kommuninvest och viktiga för Kommuninvests verksamhet. 

Nora kommun undertecknade regressavtalet och garantiavtalet den 
11 oktober 2011 . Dessa avtal riskerar också att bli ogiltiga efter tio år och 
måste därför, inom denna tid , bekräftas på samma sätt som det som gäller 
för borgensförbindelsen. 

För att underlätta för medlemmarna har det beslutats att det ska hanteras på 
ett gemensamt sätt för samtliga bekräftelser och att regressavtalet och 
garantiavtalet ska bekräftas i samband med borgensförbindelsen. På så sätt 
behöver bara en bekräftelse göras som omfattar såväl borgensförbindelsen 
som avtalen. 

Protoko llsutdrag till 



NORAKOMMUN 

Ledningsutskottet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2018-08-29 66 

För att enlighet ska uppnås föreslår Kommuninvest att samtliga kommuner 
fattar följande beslut. 

"Att Nora kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 7 maj 
1993, vari Nora kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen 
skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) förpliktelser, alltjämt gäller 
samt att Kommuninvest äger företräda Nora kommun genom att företa 
samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen 
enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och 
blivande borgenärer. 

Att Nora kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Nora kommun 
den 11 oktober 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests 
medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa 
anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt Borgens
förbindelsen, alltjämt gäller. 

Att Nora kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Nora kommun 
den 11 oktober 2011, vari Nora kommuns ansvar för Kommuninvests 
motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller. 

att utse kommunstyrelsens ordförande samt kommundirektören, att för 
kommunens räkning, underteckna alla handlingar med anledning av detta 
beslut. " 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

enligt Kommuninvests ovanstående förslag. 

Protokollsutdrag till Justerares sign 

cf?o ~ 
Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2018-08-29 67 

Lu § 55 dnr ks2018-316 

Förslag till revidering av Finanspolicy för Norabostäder AB och 
Nora Fastigheter AB 

Norabostäder AB och Nora Fastigheter AB har överlämnat ett förslag till 
reviderad finanspolicy för bolagen. Revideringen gäller delegation av ansvar 
för bolagens VD. 

Bolagen har behandlat ärendet på styrelsesammanträden den 26 april 2018. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att fastställa upprättat förslag till finanspolicy för Norabostäder AB samt 
Nora Fastigheter AB. 

Protokollsutdrag till 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdalum Sida 

2018-08-29 68 

Lu § 56 dnr ks2018-41 O 

Delårsrapport januari-juni 2018 med helårsprognos 

Ekonomiavdelningen har upprättat en delårsrapport för januari-juni 2018 med 
helårsprognos. Rapporten redovisar ett resultat på 21 702000 kronor för 
perioden. Det kan jämföras med resultatet för motsvarande period 2017 som 
uppgick till 10 433 000 kronor. Prognosen för helåret 2018 pekar på ett 
negativt resultat med 7 713 000 kronor. Det innebär ett budgetöverskridande 
på 9 536 000 kronor. 

De stora negativa budgetawikelserna finns inom hemtjänsten, särskilt 
boende, funktionsstöd, individ- och familjeomsorgen samt integrations
verksamheten. Generellt beror det på ökad efterfrågan och vårdtyngd inom 
verksamheterna. 

Kommunernas revisorer granskar rapporten den 3 september 2018. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att med godkännande lägga delårsrapporten till handlingarna. 

Protoko llsutdrag till 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2018-08-29 69 

Lu § 57 dnr ks2018-418 

Förslag till revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige 

Fullmäktiges presidie har överlämat ett förslag till revidering av arbets
ordningen för fullmäktige. Revideringen har gjorts för att få en snabbare 
hantering av processen för svar på interpellationer. Det innebär att en 
interpellation kan överlämnas och besvaras på samma sammanträde. 

En interpellation överlämnas oftast till fullmäktige när en fråga är aktuell. Med 
gällande regler besvaras interpellationen på nästkommande sammanträde. 
I bästa fall dröjer det en månad till nästa fullmäktige men vid årsskiftet och 
vid sommaruppehållet kan det ta mycket längre tid innan svaret behandlas 
av fullmäktige. 

I övrigt har arbetsordningen anpassats till den nya kommunallagen som 
trädde i kraft den 1 januari 2018. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta upprättat förslag till revidering av arbetsordning för kommun
fullmäktige. 

Protokollsutdrag till 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantr~desdatum Sida 

2018-08-29 70 

Lu § 58 dnr ks2018-057 

Förslag till policy för hållbar upphandling 

Kommunens upphandlare har överlämnat ett förlag till policy för hållbar 
upphandling. 

Upphandlaren har tagit fram ett separat dokument för riktlinjer och ett 
separat dokument för policy. Den nu gällande policyn är från 2013. 

Förslaget till policy har bearbetats dels för att samstämma med övriga 
kommuner i norra Örebro län, inom KNÖL-samarbetet, dels för att matcha 
den nationella upphandlingsstrategin och att den ska utformas enligt 
kommunens antagna riktlinjer för styrdokument. 

Den nationella upphandlingsstrategin innehåller sju inriktningsmål som syftar 
till att lyfta det offentliga inköpet till en strategisk nivå. Det första inriktnings
målet, Offentlig upphandling som strategiskt verktyg för en god affär, är 
det övergripande målet. Övriga sex inriktningsmål är vägarna till det över
gripande målet. De beskriver vilka delar som behöver ingå för att det 
offentliga köpet ska bidra till att utveckla den offentliga verksamheten. 
Nora kommuns nuvarande policy har av förklarliga skäl inte identifierat detta 
i den tidigare policyn. 

Under utskottets behandling av ärendet enas utskottet om att det i beslutet 
ska framgå att policyn även gäller de helägda bolagen. 

Ledningsutskottet förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta upprättad policy för upphandling för Nora kommun samt de helägda 
bolagen Norabostäder AB och Nora Fastigheter AB. 

Protokollsutdrag till 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2018-08-29 71 

Lu § 59 dnr ks 2018-058 

Förslag till riktlinjer för hållbar upphandling 

Kommunens upphandlare har överlämnat ett förslag till riktlinjer för hållbar 
upphandling. 

Upphandlaren har tagit fram förslag på ett separat dokument för riktlinjer och 
ett separat dokument för policy. 

Riktlinjerna är i förslaget mer detaljerade än tidigare. De beskriver exempel
vis de sju satta inriktningsmålen. Riktlinjernas syfte är att mer i detalj styra 
kommunens inköp och ska också fungera vägledande och stöttande för 
kommunens inköpsberättigade. 

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om policy för 
upphandling, anta upprättat förslag till riktlinjer för upphandling 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2018-08-29 72 

Lu §60 dnr ks2018-393 

Förslag till internkontrollplan 2019 

Kommundirektören har överlämnat en skrivelse i ärendet den 14 augusti 
2018. Enligt kommunens internkontrollplan över ekonomi och verksamhet 
ska respektive verksamhetschef redovisa en internkontrollplan för verksam
hetsåret i samband med att internbudgeten antas. Internkontrollplanen visar 
vilka områden, uppdrag och rutiner som ska omfattas av granskningen under 
en viss period. 

Valet av granskningsobjekt ska vara motiverat utifrån riskbedömning av 
konsekvens och sannolikhet. Det innebär att områden där sannolikheten att 
fel uppstår och där eventuella fel får allvarliga konsekvenser ska prioriteras. 

Den kontrollansvarige ska redovisa uppföljning av internkontrollplan till 
berörd ansvarig vilken framgår av planen. Alvarliga brott eller brister som 
upptäcks i samband med granskning ska omedelbart rapporteras till 
närmaste överordnad eller kommunstyrelsen. 

Uppföljningen av internkontrollplanen sker kontinuerligt under året och 
återrapporteras till ekonomichefen som redovisar resultatet till kommun
styrelsen i samband med bokslutsredovisningen. 

Förslaget till internkontrollplan redovisar förslag till områden, uppdrag och 
rutiner som ska omfattas av granskningen 2019 per verksamhetsområde! 
avdelning. 

Förslaget till internkontrollplan för 2019 har arbetats fram av kommun
styrelsens ledamöter och kommundirektörens ledningsgrupp i en workshop. 

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att anta internkontrollplan för år 2019. 

Protokollsutdrag till 
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammantradesdatum Sida 

2018-08-29 73 

Lu § 61 dnr ks2018-419 

Förslag till uppdrag om förstärkt brandskydd 

Kommunfullmäktige behandlade den 13 juni 2018, § 48, svar på motion 
2/2017 om brandsäkerhet hos brukare i hemtjänsten. 

Kommunfullmäktige beslutade att ge kommunstyrelsen i uppdrag att, i 
samverkan med räddningstjänst och fastighetsägare, påbörja arbete för 
förstärkt brandskydd utifrån Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps 
vägledning "Brandsäker bostad för alla - vägledning för individanpassat 
brandskydd" . 

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att ge socialchefen i uppdrag att, i samverkan med räddningstjänst och 
fastighetsägare, påbörja arbete för förstärkt brandskydd utifrån Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskaps vägledning "Brandsäker bostad för alla -
vägledning för individanpassat brandskydd". 

Protokollsutdrag till 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2018-08-29 74 

Lu § 62 dnr ks2018-321 

Motion 2/2018 om porrfilter 

Helena Vilhelmsson (e) överlämnade motionen på fullmäktige den 13 juni 
2018, § 42. 

Motionären föreslog: 

att Nora kommun inför porrfilter på samtliga datorer inom förskola/skola. 

Kommunfullmäktige beslutade att överlämna motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. 

Ledningsutskottet beslutar 

att överlämna motionen till kommundirektören för beredning. 

Protokollsutdrag till 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantradesdatum Sida 

2018-08-29 75 

Lu § 63 dnr ks2018-335 

Motion 3/2018 om äldreboende i Järnboås 

Helena Vilhelmsson (e) överlämnade motionen pä fullmäktige den 13 juni 
2018, § 43. 

Motionären föreslog: 

att ett längsiktligt arbete startas med att förbereda och planera ett anpassat 
boende för äldre i Järnboäs. Syftet ska vara att skapa byggklar mark 
antingen via ett detaljplanerat omräde eller andra nödvändiga ätgärder. 

Kommunfullmäktige beslutade att överlämna motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. 

Ledningsutskottet beslutar 

att överlämna motionen till kommundirektören för beredning. 

Protokollsutdrag till 



NORA KOMMUN 

Ledningsutskottet 

Justerares sign 

~ .0 
Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantrådesdatum Sida 

2018-08-29 76 

Lu § 64 dnr ks2018-273 

Medborgarförslag 1/2018 om belysning vid busshållplatsen i 
Stad ra 

Magnus Wetterholm med flera överlämnade förslaget på fullmäktige den 
13 juni 2018, § 46. 

Det finns belysning utmed vägen Stadra skogs by upp till Koppartorp men 
ljuset räcker inte ner till hållplatsen vid korsningen Stadra skogsby och 
Stadra gård1Stadra teater. Närmaste påstigningspunkt är ca 40 meter från 
påstigningsplatsen mot Nora. Flera boende upplever det som obehagligt och 
osäkert vid av- och påstigning och vid ut- och infart i korsningen. Särskilt när 
det är mörkt ute. 

Förslagsställarna föreslog: 

att befintlig belysning vid vägen Stadra-Koppartorp kompletteras med en 
ljusstolpe närmare busshållplatsen. 

Kommunfullmäktige beslutade att överlämna medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning. 

Ledningsutskottet beslutar 

att förslaget överlämnas till kommundirektören för beredning. 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN 

Ledningsutskottet 

Justerares sign 

Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantr3desdatum 

2018-08-29 

Lu § 65 dnr ks2018-293 

Medborgarförslag 2/2018 om trafiksäkerhetsåtgärder på 
Vagnmakargränd 

Sida 

77 

Jörgen och Marianne Eklund överlämnade förslaget på fullmäktige den 
13 juni 2018, § 47. 

Det är alldeles för många som inte håller 30 km/timmen på Vagnmakargränd 
Dessutom är det vuxna som cyklar på trottoaren. 

Förslagsställarna föreslog: 

att Vagnmakargränd blir enkelriktad eller att man sätter dit vägbulor samt 

att det sätts upp skyltar som informerar om vad som gäller. 

Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till kommunstyrelsen 
för beredning. 

Ledningsutskottet beslutar 

att förslaget överlämnas till kommundirektören för beredning. 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN 

Ledningsutskottet 

Justerares sign 

Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammantr3desdatum Sida 

2018-08-29 78 

Lu § 66 dnr ks2018-051 

Kommundirektören informerar 

Kommunen har fått en förfrågan om sponsring/stöttning till en insamlingsgala 
för brandmän som hjälpte till under sommarens bränder. Initiativet är taget av 
en privatperson i Borlänge. Kommundirektören kommer att svara på 
förfrågan med hänvisning till att kommunen inte har möjlighet att ge stöd till 
privat insamling. 

Anställningen som vikarierande personalchef är förlängd till den 31 maj 
2019. Rekrytering av ny personalchef startar under hösten och annonseras i 
november/december. Samtidigt kommer anställningens titel ändras till 
HR-chef. Troligen ändras också namnet på avdelningen till HR-avdelning . 

Förhoppningsvis ska en nyanställning vara på plats innan vikarierande 
personalchef slutar. 

Rekrytering av kommunikationsstrateg ska också ske då nuvarande strateg 
går i pension under våren 2019. 

Rapporten om Länspendeln redovisas på samhällsbyggnadsutskottet den 
10 oktober. 

Protokollsutdrag till 
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Lednin~sutskottet sammanträden den 29/8 2018 

Närv, Närv, 

beslut ej be-

Ledamöter slut 

Solveig Oscarsson 1 

Ulla Bergström 1 

Jonas Akerman 1 

Camilla Andersson Larsson 1 

Tom Rymoen 1 

Helena Vilhelmsson 1 

Göran BerQQren 1 

Ersättare 

Hans Knutsson 1 

Per Andreasson 

Therese Hoikkala 

Ulf Wilder 

Antal 7 1 

OmröstninQar 

l!l I !l 

Ja Nei Avs Ja Nei Avs 
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