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[NLEDNING
Tidigare har bredbandsfrågorna hanterats av Plan-och Utvecklingsenheten och alla
kostnader och investeringar har budgeterats till enheten.
Sedan en tid tillbaka hanteras bredbandsfrågorna av en nyanställd medarbetare som

arbetar som samhällsplanerare med bredbandsinriktning och som organisatoriskt är
placerad direkt under kontorschef för Samhållsbyggnadskontoret.

Beredning
Bilaga KS 201 7/143/1, skrivelse

Yrkanden
Carola Gunnarsson (C)yrkar
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar
a_ttombudgetera kapitaltjänsten på 988 000 kronor från Plan-och utvecklingsenhet-

ens budget till Samhällsbyggnadskontorets chefs budget för "staben", samt

a_ttombudgetera investeringsbudget på totalt 7 239 000 kronor från Plan-och utveckl-
ingsprogrammet till kontorschefsprogrammet.

BESLUT
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

ag ombudgetera kapitaltjänsten på 988 000 kronor från Plan-och Utvecklingsenhet-

ens budget till Samhällsbyggnadskontorets chefs budget för "staben", samt

a_ttombudgetera investeringsbudget på totalt 7 239 000 kronor från Plan-och utveckl-
ingsprogrammet till kontorschefsprogrammet.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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 SKRIVELSE

Ombudgeteringen av kapitaltjänst och investeringsmedel för
bredband
Tidigare har bredbandsfrågorna hanterats av Plan och Utvecklingsenheten och där-
för har alla kostnader för personal, kapitaltjänst, utbildningar och övriga kostnader
varit budgeterade på Plan- och Utvecklingsenheten. Även investeringsbudgeteii för
bredband har funnits inom Plan- och Utvecklings investeringsbudget.

Sedan en tid tillbaka så hanteras bredbandsfrågorna av en nyanställd medarbetare
som jobbar som Samhällsplanerare [med bredbandsinriktning) och som rent organi-
satoriskt är placerad direkt under Kontorschefen på Samhällsbyggnadskontoret. l
samband med att budgeten beslutades för 2017 ombudgeterades i stor sett alla me-
del från Plan och Utveckling -till Kontorschefens stab, men tyvärr följde inte hela
budgeten med på både drifts- och investeringssidan.

Det som saknas i budgeten just nu är en överföring av en budgetpost för kapital-
tjänst till Kontorschefen inom driftsbudgeten på 988 tkr, samt 2 000 tkr för bred-
bandsinvesteringar för 2017 och begärt tilläggsanslag för investeringar på 5239 tkr.
Totalt ombudgetering inom driften är på 988 tkr och inom investeringsbudgeten på
7 239 tkr.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

gg ombudgetera kapitaltjänsten på 988 tkr från Plan och Utvecklings budget- till
Kontorschefens budget för "Staben"

att ombudgetera investeringsbudget på totalt 7 239 tkr Plan och Utvecklingspro-
grammet -till Kontorschefensprogrammet


