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KS § 133
AU § 107

Dnr 2006/203 024

Antagande av ändringar i Bestämmelser för ersättningar till kommunalt
förtroendevalda
Kommunfullmäktiges nu gällande ersättningsbestämmelser ändrades senast
2002-08-29 § 64.
Arvodesberedningen beslutade 2006-06-12 §1 att ändra bestämmelserna enligt
arvodesberedningens förslag, relaterat i paragrafens ingress. Beslutet avses gälla från
2007-01-01.
__________
Arbetsutskottet beslutar
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen 2006-08-31 utan eget förslag.
__________
En ytterligare beredning sker 2006-08-23 där representanter från arbetsutskottet och
kommunfullmäktiges gruppledare går igenom förslaget. Efter mötet har ett nytt förslag
formulerats, daterat 2006-08-23.
__________
Föreligger förslag från kommunfullmäktiges gruppledare 2006-08-23.
Henry Gustavsson yrkar bifall till förslaget.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att med verkan från 2007-01-01 och i enlighet med förslag från särskild beredning 200608-23 förändra bestämmelserna i §§ 7 och 9 och att i § 2 införa en ny punkt benämnd L,
och
att i enlighet med förslaget ändra §§ 3 och 7 i bilagan till bestämmelserna, och
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att även förtydliga den nya punkten ovan med en ny paragraf i bilagan om storleken på
justeringsarvodet: ”Justeringsuppdrag ersätts med en halvtimmes arvode med tillägg av
inställelsetid om en timma”, samt
att medel till ändamålet 500 000 kronor ska inarbetas i 2007 års budget utöver de ramar
nämnderna erhållit.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________
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Exp:
Kommunalförbundet Fyrbodal
Ekonomienheten

KS § 134
AU § 127
Dnr 2006/235 109
Kommunal medfinansiering avseende tillväxtmedel
Kommunalförbundet Fyrbodal har beslutat att skicka ut förslag till fördelning av
regionala projektmedel på remiss.
Kommunalförbundet bildades den 1 april 2005. Det nya Fyrbodal är kommunernas
organisation och gemensamma resurs. Den främsta uppgiften är att driva frågor om
tillväxt, näringsliv, infrastruktur, kultur, hälsa och utbildning.
Fyrbodal har under pågående tillväxtperiod årligen 7,5 Mkr + 1 Mkr för miljöinitiativ att
fördela till projekt. För att få del av dessa regionala tillväxtmedel krävs kommunal
medfinansiering. Hittills har det krävts separata beslut om kommunal medfinansiering i
varje ärende. Kommunchefsgruppen inom Fyrbodal har deltagit i diskussioner om en
bättre och effektivare hantering av gemensamma projekt, som har nytta för alla
kommuner och som har ett mer långsiktigt perspektiv så kallade basprojekt. Exempel på
basprojekt är nyföretagarverksamhet, ung företagsamhet och entreprenörskapsprojekt i
skolan. Projekten skall stämma in i de prioriterade utvecklingsområden samt omfatta de
perspektiv som Fyrbodals kommunalförbund beslutat.
Förslaget i remissen utgår från att tillgängliga projektmedel indelas i tre områden:
 Basprojekt 50% av totala medel 3,5 Mkr + 1 Mkr miljöinitiativ vilket motsvarar en
kommunal basmedfinansiering på 17,50 kr per invånare. Pengarna betalas in årsvis till
förbundet. Beslut om basprojekten tas av direktionen.
 Delregionala projekt 27 % vilket motsvarar 2 Mkr. Dessa medel kan sökas av två eller
flera kommuner och medfinansieras endast av deltagarna.
 Förstudier och högriskprojekt ca 23 % motsvarande 1,5 Mkr. Projekt som stimulerar
innovativa idéer. Projektens medfinansiering prövas i varje kommun.
__________

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
att ställa sig positiv till förslaget om basprojekt, delregionala projekt samt förstudier och
högriskprojekt
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att föreslå att beslut om basprojekt fattas vid minst två tillfällen per år.
att basprojekt skall skapa en nytta för alla kommuner i Fyrbodal.
att förslaget om kommunal medfinansiering med 17:50 per invånare i basprojekt är för
högt och fördelning mellan basprojekt och delregionala projekt bör ses över
och diskuteras vidare. Förslagsvis 25% till basprojekt och 50% till delregionala projekt,
från de totala tillväxtmedlen.
att tillväxtmedel även kan användas till projekt som startas i funktionella regioner, med
kommuner som inte är med i Fyrbodal.
att ställa sig bakom förslaget att beslutad nivå på medfinansiering i basprojekt skall
utbetalas årsvis i förskott.
att den föreslagna finansieringsmodellen för projekt och förstudier utvärderas efter två år.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
__________
Kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________
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Exp:
Sociala omsorgsnämnden
Ekonomienheten

KS § 135

Dnr 2006/237 043

Beslut om mindre investering – datorer i sociala omsorgsförvaltningens
verksamhetsområde
Inom sociala omsorgsförvaltningens verksamhetsområden saknar idag de flesta
verksamheterna uppkoppling till kommunens nätverk. De datorer som finns ute i
verksamheterna är gamla och har otillräcklig kapacitet för nya system och
nätverksuppkoppling.
Samtliga verksamheter inom sociala omsorgsförvaltningen ska bli uppkopplade till
kommunens nätverk. Verksamheterna inom vård och omsorg samt handikappomsorgen
börjar använda ett nytt schemasystem samt ett nytt mät- och planeringssystem.
Arbetet i det nya schemasystemet baseras till stor del på färgsättningar i scheman, vilket
gör att användarna behöver ha tillgång till färgskrivare för att kunna utnyttja systemet på
rätt sätt. Färgskrivarna ska vara nätverksuppkopplade, vilket innebära att flera datorer på
samma arbetsplats kan använda samma skrivare.
Beräknad inköpskostnad uppgår till 454 000 kronor.
Kapitalkostnaderna för inköpen uppgår till ca 175 000 kronor per år, varav två månader
belastar 2006 om utrustningen tas i bruk under oktober månad 2006. Kostanden för 2006
blir då ca 30 000 kronor. Kostnaden finansieras, enligt sociala omsorgsförvaltningens
skrivelse 3 augusti 2006, inom ramen för inköp av datorer under året. Under åren 2007,
2008 och 2009 avsätts medel för kapitalkostnaderna från budgeterade medel för inköp av
datorer.
Sociala omsorgsförvaltningen beslutade 2006-08-22 § 107 att anta den föreslagna
investeringen om 40 stycken datorer med 19” bildskärmar á 7 000 kronor, 3 stycken 19 ”
bildskärmar á 2 000 kronor och 28 stycken färgskrivare á 6 000 kronor, beräknad
inköpskostnad uppgående till 454 000 enligt förvaltningens skrivelse daterad 3 augusti
2006, och att investeringen finansieras inom budgetram, samt att överlämna förslaget till
kommunstyrelsen för beslut.
__________

Gunilla Josefsson yrkar bifall till sociala omsorgsförvaltningens förslag.
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Kommunstyrelsen beslutar
att anta den förslagna investeringen om 40 stycken datorer med 19” bildskärmar á 7 000
kronor, 3 stycken 19” bildskärmar á 2 000 kronor och 28 stycken färgskrivare á 6 000
kronor, beräknad inköpskostnad uppgående till 454 000 kronor enligt förvaltningens
skrivelse daterad 3 augusti 2006, samt
att investeringen finansieras inom budgetram.
__________
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