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~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2018-11-28 

Ks § 247 Dnr KS 0076/2018 

Budget 2019 och plan för 2020-2021 

Ärendebeskrivning 
Ekonomiavdelningen har inkommit med förslag till Budget 2019 och plan för 
2020-2021. 

Kommunchef Bo Wallströmer föredrar ärendet. 

I förhållande till utsänt förslag till budget 2019 föreslås följande ändringar: 

Driftbudget 
Tillkommande verksamhetsförändringar 
Samhällsbyggnad Bergslagen, bidrag till föreningar 
Samhällsbyggnad Bergslagen, skötsel konstgräsplan 

Investerings budget 

6 000 kronor 
21 000 kronor 

Revidering, köksinventarier till 60 000 kronor 
Revidering, brandförebyggande åtgärder till 250 000 kronor 
Revidering, yttre underhåll allmännyttan O kronor 
Revidering ombyggnad gator och beläggningsarbeten 1 000 000 kronor 
Revidering upprustning av väg- och gatubelysning 700 000 kronor 
Revidering, mindre ledningsarbeten O kronor 
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Huvudvattenledning vårdcentralen-Wallmovägen etapp 4 skjuts till år 2020 respektive 
2021 
Överföringsledning Ställdalen-Silverhöjden-Hörken-Ställberg skjuts till år 2019 med 
summan 5 000 000 kronor 

I förslag till Budget 2019 och plan för 2020-2021 ingår förslag till avfallstaxa, 
slamavgift, brukningstaxa för VA-kollektivet, anläggningstaxa för VA-kollektivet, 
taxa för sotning samt taxa för brandskyddskontroll. 

Förslag 
Kommunfullmäktige föreslås besluta enligt följande: 

e Uppdra åt kommunchef och ekonomichef utreda allmännyttans 
underhållsbehov och hyreskollektivets möjligheter att själva finansiera dessa. 

€) Uppdra åt kommunchefen att utreda tomma kommunala fastigheter för 
alternativa användningsområden eller avyttring. 

e Uppdra åt kommunchefen se till att det tas fram lämpliga rutiner för hur 
kommunen arbetar för att minimera avfallsdumpningar i skog och mark 
( exempelvis ta fram en "tipsfunktion" på kommunens hemsida). 
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o Uppdra åt kommunens övergripande ledningsgrupp se till att särskolan får 
lämpligare lokalisering och att detta uppdrag prioriteras 2019. 
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ci Uppdra åt HR-chefen att utreda eventuell utökning av gruppen som uppvaktas 
med anledning av 25 års anställning/sysselsättning i kommunen (särskilt skall 
utredas om sysselsatta inom daglig verksamhet skall omfattas men även övriga 
grupper). 

e Uppdra åt näringslivsutvecklaren att tillsammans med föreningarna se över 
möjligheten att utöka andelen föreningsdrivna anläggningar/fastigheter. 

e Undersöka inom ramen för de bidrag som staten beviljar "socioekonomiska 
eftersatta kommuner" möjligheterna att förbättra dialogen med ungdomar och 
vilka lämpliga metoder och arenor det finns för sådana dialoger. 

o Uppdra åt kommunens övergripande ledningsgrupp att inventera kommunens 
verksamheter i syfte att säkerställa att personal har utbildning/kunskap i att 
identifiera barn och ungdomar som utsätter/har utsatts för övergrepp. 

o Uppdra åt kommunchefen att påbörja förstudie kring Kyrkbacksskolan 
angående behoven av en eventuell detaljplaneändring som möjliggör framtida 
byggnation bakom Kyrkbacksskolan samt runt Ljusnarshallen, förstudien bör 
belysa verksamhetens behov, trafiksituationen med mera. 

@ Uppdra åt kommunchefen utreda möjligheterna att förändra utskottens 
ansvarsområden i syfte att skapa bättre balans gällande omfattningen av ansvar 
över ekonomi och verksamhet. 

o Uppdra åt kostchefen göra en översyn av de livsmedel som används i 
kommunens verksamhet så att inga tillagade eller färdiga rätter serveras som 
inkluderar palmolja (undantaget ekologisk palmolja). 

0 Uppdra åt ekonomichefen säkerställa att prognoserna i ekonomirapporterna 
kvalitetssäkras innan de når kommunstyrelsen och då främst att inkomna 
statsbidrag finns prognostiserade. 

o Uppdra åt kommunchefen utreda behovet av att uppgradera maskinparken vid 
Olovsvallen och Bergslagsvallen. 

" Kommunstyrelsen under år 2019 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp 
belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2019 
och att omsättningen av lån skall ske enligt delegationsordningen. 

o För 2019 fastställa föreliggande förslag till avfallstaxa innebärande oförändrad 
taxa enligt föreliggande förslag från Sarnhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. 

o För år 2019 fastställa föreliggande förslag från Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen till slamavgift innebärande oförändrad avgift fast med tillägg av att 
en ny avgift införs som avser återfyllnad av slamavskiljare med vatten 0-4 
kubikmeter i samband med tömning till ett pris va 1 000 kronor per tillfälle. 

0 För år 2019 fastställa föreliggande förslag till brukningstaxa från 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen för VA-kollektivet innebärande en 
höjning med sju procent. 
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o För år 2019 fastställa föreliggande förslag till anläggningstaxa från 
Sarnhällsbyggnadsförbundet Bergslagen för VA-kollektivet innebärande en 
höjning med tre procent. 

e För år 2019 fastställa föreliggande förslag från Nerikes Brandkår till taxa för 
brandskyddskontroll, innebärande en grundavgift på 97,64 kronor för 
helårsbebott hus eller 165,90 kronor för fritidshus samt en kontrollavgift på 
710 kronor. 
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o För år 2019 fastställa föreliggande förslag från Nerikes Brandkår till 
sotningstaxa innebärande till exempel en grundavgift för helårsbebott hus med 
97,64 kronor exklusive moms och 165,90 kronor exklusive moms för 
fritidshus. 

e Tidigare års budgetuppdrag skall genomföras och rapporteras under 2019. 
o I övrigt fastställa Budget 2019 och plan för 2020-2021 enligt 

kommunstyrelsens förslag. 

Yrkanden 
Ulf Hilding (M) yrkar följande ändringar av driftbudget för 2019: 

Allmänna utskottet 
Minskning av ram för löneökningar 
Minskning av kommunstyrelsens disponibla medel 

Bildnings- och sociala utskottet 
Ökning, försörjningsstöd 

1 500 000 kronor 
3 000 000 kronor 

Ökning, hemtjänst, dubbelbemanning 
Ökning, öppethållande fritidsgården 
Ökning, köp förskoleplats annan kommun 
Ökning, särskoleplats i annan kommun 
Ökning, köp skolplatser i friskola · · ~· · "· - V••" ·' 

1 000 000 kronor 
900 000 kronor 
100 000 kronor 
560 000 kronor 
480 000 kronor 
750 000 kronor 
700 000 kronor 
350 000 kronor 
275 000 kronor 

Ökning, köp av gymnasieplatser i friskola 
Ökning, särskilda stödanordningar 
Ökning, skolkurator 
Ökning, ökad volym särskola i egen regi 1 000 000 kronor 

Sammantagen minskning med 4 500 000 kronor och ökning med 6 115 000 kronor. 
Differensen med 1 615 000 kronor finansieras genom 2018 års överskott. 

Ordförande Ewa-Leena Johansson (S) yrkar bifall till föreliggande förslag med tillägg 
av uppdrag åt kommunens övergripande ledningsgrupp genomföra en översyn av äldre 
budgetuppdrag. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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Ordförande Ewa-Leena Johansson (S) ställer proposition på 
Ewa-Leena Johanssons (S) yrkande och Ulf Hildings (M) yrkande och finner att 
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt 
Ewa-Leena Johanssons (S) yrkande. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 

Ja-röst för bifall till Ewa-Leena Johanssons (S) yrkande. 
Nej-röster för bifall till Ulf Hildings (M) yrkande. 

Omröstningsresultat 
Omröstningen utfaller med 5 ja-röster och 4 nej-röster enligt följande: 
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Ja: Ulla Kalander-Karlsson (S), Gert Stark (S), Astrid Dahl 0/), Linn Wennberg (MP) 
och Ewa-Leena Johansson (S). 

Nej: Ulf Hilding (M), Niklas Hermansson (C), Niklas Bäcker (SD) och 
Mathias Eriksson (SD). 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

o Uppdra åt kommunchef och ekonomichef utreda allmännyttans 
underhållsbehov och hyreskollektivets möjligheter att själva finansiera dessa. 

a Uppdra åt kommunchefen att utreda tomma kommunala fastigheter för 
alternativa användningsområden eller avyttring. 

o Uppdra åt kommunchefen se till att det tas fram lämpliga rutiner för hur 
kommunen arbetar för att minimera avfallsdumpningar i skog och mark 
( exempelvis ta fram en "tipsfunktion" på kommunens hemsida). 
Uppdra åt kommunens övergripande ledningsgrupp se till att särskolan får 
lämpligare lokalisering och att detta uppdrag prioriteras 2019. 

e Uppdra åt kommunens övergripande ledningsgrupp se till att särskolan får 
lämpligare lokalisering och att detta uppdrag prioriteras 2019. 

@ Uppdra åt HR-chefen att utreda eventuell utökning av gruppen som uppvaktas 
med anledning av 25 års anställning/sysselsättning i kommunen (särskilt skall 
utredas om sysselsatta inom daglig verksamhet skall omfattas men även övriga 
grupper). 

@ Uppdra åt näringslivsutvecklaren att tillsammans med föreningarna se över 
möjligheten att utöka andelen föreningsdrivna anläggningar/fastigheter. 

e Undersöka inom ramen för de bidrag som staten beviljar "socioekonomiska 
eftersatta kommuner" möjligheterna att förbättra dialogen med ungdomar och 
vilka lämpliga metoder och arenor det finns för sådana dialoger. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 



~ LJUSNARSBERGS 
~KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (43) 
Sammanträdesdatum 

2018-11-28 

e Uppdra åt kommunens övergripande ledningsgrupp att inventera kommunens 
verksamheter i syfte att säkerställa att personal har utbildning/kunskap i att 
identifiera barn och ungdomar som utsätter/har utsatts för övergrepp. 

o Uppdra åt kommunchefen att påbörja förstudie kring Kyrkbacksskolan 
angående behoven av en eventuell detaljplaneändring som möjliggör framtida 
byggnation bakom Kyrkbacksskolan samt runt Ljusnarshallen, förstudien bör 
belysa verksamhetens behov, trafiksituationen med mera. 

o Uppdra åt kommunchefen utreda möjligheterna att förändra utskottens 
ansvarsområden i syfte att skapa bättre balans gällande omfattningen av ansvar 
över ekonomi och verksamhet. 

0 Uppdra åt kostchefen göra en översyn av de livsmedel som används i 
kommunens verksamhet så att inga tillagade eller färdiga rätter serveras som 
inkluderar palmolja (undantaget ekologisk palmolja). 

o Uppdra åt ekonomichefen säkerställa att prognoserna i ekonomirapporterna 
kvalitetssäkras innan de når kommunstyrelsen och då främst att inkomna 
statsbidrag finns prognostiserade. 

0 Uppdra åt kommunchefen utreda behovet av att uppgradera maskinparken vid 
Olovsvallen och Bergslagsvallen. 

o Kommunstyrelsen under år 2019 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp 
belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2019 
och att omsättningen av lån skall ske enligt delegationsordningen. 

s För 2019 fastställa föreliggande förslag till avfallstaxa innebärande oförändrad 
taxa enligt föreliggande förslag från Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. 

o För år 2019 fastställa föreliggande förslag från Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen till slamavgift innebärande oförändrad avgift fast med tillägg av att 
en ny avgift införs som avser återfyllnad av slamavskiljare med vatten 0-4 
kubikmeter i samband med tömning till ett pris v.a. 1 000 kronor per tillfälle. 

o För år 2019 fastställa föreliggande förslag till brukningstaxa från 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen för VA-kollektivet innebärande en 
höjning med sju procent. 

o För år 2019 fastställa föreliggande förslag till anläggningstaxa från 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen för VA-kollektivet innebärande en 
höjning med tre procent. 

o För år 2019 fastställa föreliggande förslag från Nerikes Brandkår till taxa för 
brandskyddskontroll, innebärande en grundavgift på 97,64 kronor för 
helårsbebott hus eller 165,90 kronor för fritidshus samt en kontrollavgift på 
710 kronor. 

e För år 2019 fastställa föreliggande förslag från N erikes Brandkår till 
sotningstaxa innebärande till exempel en grundavgift för helårsbebott hus med 
97,64 kronor exklusive moms och 165,90 kronor exklusive moms för 
fritidshus . 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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o Tidigare års budgetuppdrag skall genomföras och rapporteras under 2019. 
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o Uppdra åt kommunens övergripande ledningsgrupp genomföra en översyn av 
äldre budgetuppdrag. 

o I övrigt fastställa Budget 2019 och plan för 2020-2021 enligt 
kommunstyrelsens förslag. 

Expediering: 
Kommunchef Bo Wallströmer 
Ekonomichef Sara Jonsson 

Justerandes sign. Utdrags bestyrkande 




