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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-10-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 104

Ändring i föredragningslistan

Beslut
Arbetsutskottet godkänner ändringen i föredragningslistan.

Beskrivning av ärendet
Följande ärenden läggs till:

 Information om extra investeringsförslag.

Följande ärenden utgår:
 Fastställande av plan för kommunövergripande intern kontroll 2019.
 Uppdrag att revidera ungdomspolitiska programmet.

______
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2018-10-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 105 Dnr 2018/331

Riktlinjer för finskt förvaltningsområde

Beslut
Arbetsutskottet beslutar att skicka förslaget till riktlinje för Finskt 
förvaltningsområde på remiss till Finska Rådet, samtliga nämnder, helägda 
kommunala bolag samt VBU och WBAB. Svar på remiss ska inkomma senast 
31 januari 2019.

Beskrivning av ärendet
Ludvika kommun ingår sedan 1 februari 2015 i det finska förvaltningsområdet. 

Den första handlingsplanen för Finskt förvaltningsområde i Ludvika kommun 
gällde perioden 2015-2016. Den förlängdes till att gälla även 2017. Under 2017 
fanns ingen samordnare i Ludvika kommun och stora delar av statsbidraget 
användes inte. Detta fick till följd att kommunen inte mottog det vanliga 
grundbeloppet för 2018.  I år har en samordnare anställts.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår i enlighet med gällande riktlinje för 
styrdokument i Ludvika kommun att kommunstyrelsen för den kommande 
mandatperioden antar en riktlinje för Finskt förvaltningsområde. Bifogat förslag 
till riktlinje bör skickas till alla nämnder samt helägda kommunala bolag på 
remiss med avsikten att kommunstyrelsen kan fatta beslut i mars 2019.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 14 september 

2018.

2. Förslag Riktlinje för Finskt förvaltningsområde daterad 13 september 2018.

Behandling
Leif Pettersson (S) föreslår att arbetsutskottet, istället för kommunstyrelsen, 
skickar förslaget till riktlinje för Finskt förvaltningsområde på remiss till Finska 
Rådet, samtliga nämnder, helägda kommunala bolag samt VBU och WBAB.

Ordföranden ställer eget lagt förslag mot föreliggande förslag och finner att 
arbetsutskottet beslutar enligt Leif Petterssons förslag. 

______
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Beslut inklusive förslag till riktlinjer skickas till
Finska Rådet
Samtliga nämnder och helägda kommunala bolag
VBU
WBAB
Samordnare för Finskt förvaltningsområde för kännedom
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2018-10-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 106 Dnr 2018/316

Begäran om utökad borgen för Ludvika 
kommunfastigheter AB

Arbetsutskottets förslag till beslut
1. Fullmäktige föreslås bevilja utökning av borgensramen för fastighets-

överföring etapp 1 med 65 mnkr samt för att täcka utökat lånebehov vid de 
pågående investeringarna i Nya Marnäs skola, nytt LSS-boende och förskola 
med 75 mnkr.

2. Begäran om borgen för etapp 2 hanteras i budgetprocessen inför 2019.

Beskrivning av ärendet
Styrelsen för Ludvika kommunfastigheter AB begär en utökning av 
borgensramen med 350 miljoner kr, från 365 till 715 miljoner kr. Behovet av 
utökad borgensram är en följd av köp av kommunala fastigheter från Ludvika 
kommun till Ludvika Kommunfastigheter AB samt pågående investeringar 
initierade av kommunen.

Frågan om fastighetsöverföring från Ludvika kommun till Ludvika 
kommunfastigheter AB, LKFAB, behandlades i kommunfullmäktige den 23 
april 2018 § 66 samt i samhällsbyggnadsnämnden 18 december 2017 § 145. 
Samhällsbyggnadsnämnden anger att förutsättningarna för varje fastighet måste 
klarläggas innan överföring kan ske.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att LKFAB får utökad borgensram med 
75 miljoner kr för investeringar i Nya Marnäs skola, nytt LSS-boende samt 
förskola. 

Borgen för etapp 1 och 2 kan tas i ordinarie budgetbeslut  i november inför 
2019 eller vid ett senare tillfälle när beslut om etapperna tagits.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelser från kommunstyrelsens förvaltning daterad 3 september 

2018. 
2. Tjänsteskrivelse från Ludvika kommunfastigheter AB daterad den 22 

augusti 2018.
3. Underlag till ansökan om utökad borgensram daterad 2 augusti 2018. 
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Behandling
Ingvar Henriksson (S) yrkar på att fullmäktige föreslås bevilja utökning av 
borgensramen för fastighetsöverföring etapp 1 med 65 mnkr samt för att täcka 
utökat lånebehov vid de pågående investeringarna i Nya Marnäs skola, nytt 
LSS-boende och förskola med 75 mnkr.

Begäran om borgen för etapp 2 hanteras i budgetprocessen för 2019.

Ordföranden ställer Ingvar Henrikssons förslag mot föreliggande förslag och  
finner att arbetsutskottet beslutar enligt Ingvar Henrikssons förslag. 

______

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-10-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 107 Dnr 2018/281

Antagande av detaljplan för del av Ludvika 6:1 
"Väsmanstrand"

Arbetsutskottets förslag till beslut
Fullmäktige antar detaljplanen för del av Ludvika 6:1 ”Väsmanstrand” i 
Ludvika.

Beskrivning av ärendet
Fullmäktige har fått detaljplanen för antagande från samhällsbyggnadsnämnden. 
Detaljplanen syftar till att bland annat möjliggöra bostäder och en aktivitetspark 
vid Väsmanstrand. Detaljplanen kan bidra till att flera kommunövergripande 
mål nås och detaljplanen behövs för att området ska kunna utvecklas vidare 
utifrån Vision Väsmanstrand, som fullmäktige antog 2014. 

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 6 september 

2018. 
2. Sammanträdesprotokoll från samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 

29 augusti 2018 § 99. 
3. Antagandehandlingar 

 Granskningsutlåtande, daterad 27 juli 2018.
 Planbeskrivning, reviderad i juli 2018.
 Plankarta, reviderad i juli 2018.

______

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-10-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 108 Dnr 2018/314

Sammanträdesplan 2019

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen fastställer sammanträdesplan för 2019.

Beskrivning av ärendet
Förslag till sammanträdesplan för 2019 har upprättats för kommunstyrelsen och 
dess utskott samt för kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Förslag Sammanträdesplan daterad 18 september 2018.

______

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-10-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 109 Dnr 2018/355

Kommunal drift av Håksbergs skola läsåret 
2018/2019

Arbetsutskottets förslag till beslut
Fullmäktige beslutar att kommunen fortsätter driften av Håksbergs skola under 
innevarande läsår, 2018/2019.

Beskrivning av ärendet
Fullmäktige beslutade den 25 januari 2016, § 3 att lägga ned Håksbergs skola 
från och med den tidpunkt då Nya Marnässkolan står klar för inflyttning. 
Inflyttningen till den nya skolan var då planerat till hösten 2018.  

Inflyttningen har blivit försenad och är nu planerad till januari 2019. För att 
eleverna vid Håksbergs skola inte ska behöva byta skola under ett pågående 
läsår föreslår social- och utbildningsnämnden den 5 september 2018 § 121 att 
fullmäktige tar ett nytt beslut att kommunen fortsätter driften av Håksbergs 
skola under innevarande läsår, 2018/19.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 21 september 

2018.
2. Protokoll social- och utbildningsnämnden daterad 5 september 2018, § 121.

______

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2018-10-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 110 Dnr 2018/343

Målvärden för år 2019 och 2020 för resultatmåtten i 
kommunfullmäktiges styrmodell

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar målvärden för år 2019 och 2020 för resultatmåtten i 
kommunfullmäktiges styrmodell, enligt förslag daterat 17 september 2018.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens stab lämnar förslag till målvärden för 2019 och 2020 för de 
18 resultatmåtten i fullmäktiges styrmodell. Stabens förslag utgår bland annat 
från de ekonomiska och andra förutsättningarna för främst 2019, men även för 
efterföljande år.

Fullmäktige beslutade 2015 om en styrmodell från och med 2016 med en 
vision, tre strategiska målområden samt fem kommunövergripande 
verksamhetsmål. Dessutom antogs totalt 18 resultatmått som visar viktiga 
aspekter av målen och som vid uppföljningar ska användas för att mäta hur väl 
målen nås.

Samtidigt gav fullmäktige i uppdrag åt kommunstyrelsen att årligen besluta om 
årliga målvärden för resultatmåtten, och angav att beslutet bör tas i samband 
med budgetprocessen.

Årliga målvärden för resultatmåtten behövs för att tjänstemannaorganisationen 
ska kunna planera för den politiska ambitionsnivån om vad som ska uppnås i 
verksamheterna och när. Ett resultatmåtts årliga målvärde är samtidigt det värde 
som vid uppföljningar ska användas för att bedöma om den aktuella aspekten 
av målet ska anses ha uppnåtts eller inte. 

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 17 september 

2018.

2. Förslag till målvärden år 2019 och 2020, daterat 17 september 2018. 

3. Motiveringar till förslag till målvärden år 2019 och 2020, daterat 
17 september 2018.

______
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Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-10-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 111 Dnr 2018/346

Delårsrapport för perioden januari - augusti 2018

Beslut
Arbetsutskottet noterar den muntliga informationen. 

Beskrivning av ärendet
Kommunchefen lämnar en kort muntlig information. Handlingar i ärendet 
kommer att skickas ut till kommunstyrelsen den 16 oktober. 
______

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2018-10-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 112 Dnr 2017/194

Månadsvis redovisning av sjukfrånvaro

Beslut
Arbetsutskottet noterar sjukfrånvarostatistiken för juli månad 2018.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens förvaltning har uppdraget att rapportera aktuell sjuk-
frånvarostatistik varje månad till kommunstyrelsens arbetsutskott (Dnr KS 
2017/194). Referensmånad är januari 2013 då sjukfrånvarofrekvensen var 9,3 
procent.

Från och med första juli tillhör integrationsenheten kommunstyrelsens 
förvaltning och resten av tidigare kultur- och fritidsförvaltningen tillhör 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Detta innebär att sjukfrånvarohistoriken för 
kultur- och fritidsförvaltningen inte redovisas.

I juli månad 2018 var sjukfrånvaron för kommunen som helhet 5,8 procent. 
Det är 1,6 procentenhet lägre jämfört med föregående månad (7,4 procent) och 
0,8 procentenhet högre än juli 2017 (5 procent).

Det finns en skillnad i hur sjukfrånvaron fördelar sig på olika dagintervaller för 
kommunen som helhet, om man jämför juli föregående månad med juli i år:

- 1-7 sjukdagar: från 1 till 1,1 procent.

- 8-59 sjukdagar: från 1,1 till 1,2 procent.

- 60-365 sjukdagar: från 1,6 till 2,5 procent.

- 366 och fler sjukdagar: från 1,3 till 1 procent.

Sjukfrånvarons fördelning per dagintervaller ser olika ut mellan åren för 
förvaltningarna.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 3 september 

2018. 
2. Sjukfrånvaro jan 2013-juli 2018
3. Sjukfrånvaro per dagintervall juli 2017-juli 2018
______
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Beslut skickas till
Kommunstyrelsen som meddelande
Akten 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2018-10-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 113 Dnr 2017/351

Motion - införande av förbud mot tiggeri i vissa zoner i 
kommunen

Arbetsutskottets förslag till beslut
Fullmäktige avslår motionerna ”Motion om införande av förbud mot tiggeri i 
vissa zoner i kommunen” och ”Åtgärder mot tiggeri i kommunen”.

Reservation
Roland Johansson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

Beskrivning av ärendet
Benny Rosengren (SD) och Per Öberg (SD) har båda lämnat in snarlika 
motioner där de vill ändra kommunens lokala ordningsföreskrifter och förbjuda 
passiv insamling av pengar (tiggeri) på ett antal områden i kommunen. Båda 
refererar till Vellinge kommun, där fullmäktige i september 2017 beslöt att anta 
ordningsföreskrifter där tiggeri förbjöds på några ställen i kommunen. 

Länsstyrelsen i Skåne län avslog Vellinges beslut om tiggeriförbud, något som 
Vellinge kommun överklagat hos såväl Förvaltningsrätten i Malmö som hos 
Kammarrätten i Göteborg. Båda domstolarna har gått på länsstyrelsens linje 
och avslagit Vellinge kommuns överklaganden. Skälet som angetts är att 
Vellinge kommun inte kunnat visa att det med hänsyn till den allmänna 
ordningen är motiverat att införa ett förbud mot passiv insamling av pengar 
(tiggeri). Enligt ordningslagen får lokala ordningsföreskrifter inte lägga onödigt 
tvång på allmänheten eller annars göra obefogade inskränkningar i den 
enskildes frihet. Det räcker inte att tiggeriet kan medföra olägenheter i enstaka 
fall; för att ett förbud vore motiverat hade kommunen behövt visa att tiggeriet 
har orsakat allvarliga olägenheter eller störningar i den allmänna ordningen.

Kommunstyrelsens förvaltning ser inte att Ludvika kommun skulle kunna 
påvisa att tiggeriet har orsakat allvarliga olägenheter eller störningar i den 
allmänna ordningen i kommunen. Förvaltningen har inte kännedom om att 
kommunmedlemmar skulle ha hört av sig med klagomål på tiggeriet. 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår därför att fullmäktige avslår de båda 
motionerna. Detta trots att Vellinge kommun fått prövningstillstånd hos 
Högsta Förvaltningsdomstolen. Förvaltningen anser det inte motiverat att 
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invänta ett prejudikat, utan väljer istället att svara motionärerna utifrån nu 
gällande lagstöd.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse kommunstyrelsens förvaltning daterad 10 augusti 2018. 
2. Motion om införande av förbud mot tiggeri i vissa zoner i kommunen, 

inkommen 26 september 2017. 
3. Åtgärder mot tiggeri i kommunen, motion daterad 22 oktober 2017. 

Behandling
Roland Johansson (SD) yrkar bifall till motionen. 

HåGe Persson (M), Leif Pettersson och Ingvar Henriksson båda (S) samt Lotta 
Wedman (MP) yrkar bifall till föreliggande förslag..

Ordföranden ställer Roland Johanssons förslag mot föreliggande förslag och 
finner att arbetsutskottet bifaller föreliggande förslag.

______

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2018-10-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 114 Dnr 2017/122

Motion - Slopa suppleanter/ersättare i kommunens 
bolagsstyrelser

Arbetsutskottets förslag till beslut
1. Fullmäktige bifaller motionens båda förslag. 

2. Fullmäktige ger kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att ta fram förslag 
till en nomineringsprocess för att möjliggöra nominering av styrelsemedlem 
eller medlemmar på professionella meriter. Uppdraget ska redovisas på 
kommunstyrelsen under kvartal fyra år 2018. 

3. Fullmäktige ger kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att uppdatera 
relevanta styrdokument. 

Lotta Wedman (MP) och Roland Johansson (SD) deltar inte i beslutet.

Beskrivning av ärendet
HåGe Persson och Gaby Back, båda (M), föreslår i motion daterad den 13 
januari 2017 att slopa suppleanter/ersättare i kommunens bolagsstyrelser. 
Motionärerna föreslår följande:

- Att kommunfullmäktige beslutar att avskaffa suppleanter i kommunens 
helägda bolagsstyrelser. 

- Att kommunfullmäktige gör en översyn av nomineringsprocessen för att 
möjliggöra en bredare rekrytering för att utse styrelsemedlemmar på 
professionella meriter.

Motionen remitterades till kommunens tre helägda bolag Ludvika 
KommunFastigheter AB, LudvikaHem AB och Stora Brunnsvik AB i februari 
2017. VB- kraft AB omfattas inte av motionen då de dels inte har ersättare samt 
att fullmäktige ska ta beslut om sakkunnig till bolagsstyrelsen. 

LudvikaHem AB och Ludvika KommunFastigheter AB har yttrat sig i frågan. 
Ludvika Kommunfastigheter AB behandlade motionen på styrelsemötet den 
9 mars 2017 § 313 och LudvikaHem AB behandlade motionen på styrelsemötet 
den 8 mars 2017 § 4201. Båda styrelserna beslutade att avstå från att yttra sig i 
frågan.
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Utifrån den samlade bedömningen anser kommunstyrelsens förvaltning att det 
är möjligt att avskaffa suppleanter i de helägda bolagsstyrelserna samt att man 
ska ta fram en nomineringsprocess. 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår därmed att fullmäktige bifaller 
motionens båda förslag samt ger följande uppdrag: 

- Kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att ta fram förslag till en 
nomineringsprocess för att möjliggöra nominering av styrelsemedlem eller 
medlemmar på professionella meriter. Uppdraget ska redovisas på 
kommunstyrelsen under kvartal fyra år 2018. 

- Kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att uppdatera relevanta 
styrdokument.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 13 augusti 

2018.
2. Motion från moderaterna daterad den 13 januari 2017.
3. Protokollsutdrag från Ludvika Kommunfastigheter AB daterat den 9 mars 

2017.
4. Protokollsutdrag från Ludvika Hem AB daterat den 8 mars 2017.
5. Närvarostatistik LKFAB, LHAB och SBAB år 2017 daterade den 6 februari 

2018.
6. Arvodesstatistik för LKFAV, LHAB och SBAB år 2017 daterade den 6 

februari 2018.

Behandling
HåGe Persson (M) yrkar bifall till föreliggande förslag.

______

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(3)

2018-10-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 115 Dnr 2017/220

Motion - Effektivare nyttjande av kommunägda 
lokaler

Arbetsutskottets förslag till beslut
Fullmäktige anser att förslaget är tillgodosett då samhällsbyggnadsnämnden 
jobbar med frågan om effektivt lokalutnyttjande.

Beskrivning av ärendet
Lars Handegard (V) föreslår i motion daterad den 20 augusti 2017 ett effektivt 
nyttjande av kommunägda lokaler. Motionären yrkar följande: 

- Att kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunstyrelsen att 
skyndsamt initiera ett kommunövergripande arbete med att på ett bättre sätt 
nyttja kommunens lokaler

- Att kommunfullmäktige uppmanar kommunstyrelsen att i detta arbete 
prioritera att fylla redan kommunalägda lokaler i Brunnsvik och i 
Grängesberg innan nya kontorslokaler byggs, förvärvas eller iordningställs i 
centrala Ludvika. 

- Att kommunfullmäktige uppmanar kommunstyrelsen att i detta arbete 
prioritera att kontorslokaler som idag inryms i tidigare bostäder flyttas till 
andra förvaltningsbyggnader, för att frigöra fler bostäder. 

- Att kommunfullmäktige uppmanar kommunstyrelsen att i detta arbete 
prioritera att frigöra lokaler folkets hus för Västerbergslagens Kulturskola. 

Motionären motiverar ett kommunövergripande arbete kring effektivt nyttjande 
av kommunalägda lokaler med att det finns en efterfrågan av kontorsplatser i 
centrala Ludvika samt att det finns många tomma lokaler i andra kommundelar. 
Vidare motiverar motionären att det är viktigt att kommunens fastigheter 
används på ett effektivt sätt. 

Motionen remitterades till samhällsbyggnadsnämnden, social- och 
utbildningsnämnden, västerbergslagens kulturskolenämnd, Ludvika 
Kommunfastigheter och vård- och omsorgsnämnden. Samtliga nämnder och 
styrelser har yttrat sig i rubricerat ärende. 

Sammanfattningsvis indikerar yttrandena från nämnderna att det är bra att man 
försöker få ett samlat grepp kring lokaler. Dock framhåller nämnderna att deras 
egna verksamheter är beroende av att vara nära centrum av diverse anledningar. 
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Samhällsbyggnadsnämnden och vård- och omsorgsnämnden framhäver även 
att det redan pågår ett arbete kring effektivt nyttjande av kommunägda lokaler, 
vilket också är ett myndighetskrav(se bilaga sammanställning över inkomna 
yttranden). 

Kommunstyrelsens förvaltnings bedömning 
Kommunstyrelsens förvaltning finner, utifrån remissvaret från 
samhällsbyggnadsnämnden, att samhällsbyggnadsnämnden jobbar med frågan 
om ett effektivt lokalutnyttjande och har kommit fram med förslag hur detta 
ska kunna ske. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår därmed att fullmäktige 
beslutar att motionen är tillgodosedd. 

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelser från kommunstyrelsens förvaltning daterad 16 mars 2018. 
2. Motion från vänsterpartiet, daterad den 20 augusti 2017. 
3. Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden § 115, daterad den 27 

september 2017.
4. Protokollsutdrag från social- och utbildningsnämnden § 176, daterad den 8 

november 2017. 
5. Protokollsutdrag från västerbergslagens kulturskolenämnd § 32, daterad den 

22 november 2017. 
6. Protokollsutdrag från Ludvika Kommunfastigheter AB § 352, daterad den 

14 september 2017.
7. Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden § 106, daterad den 29 

november 2017.

Behandling

Yrkanden
Sten G Johansson (V) yrkar bifall till motionen. 

HåGe Persson (M) yrkar på avslag till motionens punkt 4 samt att motionens 
punkter 1-3 ska anses tillgodosedda.

Lotta Wedman (MP) yrkar bifall till HåGe Perssons förslag.

Leif Pettersson (S) yrkar bifall till föreliggande förslag.

Ordföranden ställer de Sten G Johanssons, HåGe Perssons och föreliggande 
förslag mot varandra och finner att arbetsutskottet bifaller föreliggande förslag.

Omröstning begärs och genomförs.

Beslutsgång
Ordföranden meddelar att föreliggande förslag är huvudförslag. 

För att utse motförslag ställer ordföranden HåGe Perssons och 
Sten G Johanssons förslag mot varandra. 

Arbetsutskottet utser HåGe Perssons förlag till motförslag.
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Arbetsutskottet godkänner följande beslutsgång:

Ja-röst för ja till föreliggande förslag.
Nej-röst för ja till HåGe Perssons förslag.

Omröstningsresultat
Med 3 ja-röster mot 2 nej-röster beslutar arbetsutskottet enligt föreliggande 
förslag.

Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår 
Leif Pettersson (S) x
Ingvar Henriksson (S) x
Lotta Wedman (MP) x 
Sten G Johansson (V) x
HåGe Persson (M) x
Roland Johansson (SD) x

______

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-10-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 116 Dnr  Dnr.

Information om extra investeringsförslag

Beslut
Arbetsutskottet noterar att informationen.

Beskrivning av ärendet
Ordföranden informerar om ett extra investeringsförslag gällande upprustning 
av rondellen utanför brandstationen.

______

Beslut skickas till
Akten
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