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Exp:
Kommunstyrelsen
KS/2013:509
§ 142
Delårsberättelse och prognos III samt redovisning av genomförda
besparingsåtgärder, nya besparingsförslag och månadsvis uppföljning
gentemot budget 2013
Kommunfullmäktige beslutade 2012-12-27 § 214 bl.a. att uppdra till
kommunstyrelsen att via kommunstyrelsens arbetsutskott åstadkomma en månadsvis
redovisning från samtliga verksamheter vad avser genomförda besparingsåtgärder,
nya besparingsförslag och månadsvis uppföljning gentemot budget 2013.
Som underlag finns Delårsberättelse och prognos III daterad 2013-10-01.
Hans Stevander med instämmande av Bengt Johansson och Ingrid Cassel föreslår
kommunstyrelsen besluta att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att i underlag
till antagande av budget 2014 redovisa hur ett budgetunderskott kan hanteras.
Kommunstyrelsen bifaller Hans Stevanders förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna delårsberättelsen, samt
att lägga prognosen till grund för den finansiella planeringen i samband med det
fortsatta arbetet med Budget 2014 med plan 2015 och 2016.
__________
Lars-Åke Gustavsson (oberoende) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med
tillägget
att konstatera att vad avser hantering av och beslut om 2013 års beräknade
underskott, så återkommer kommunstyrelsen med ett underlag och förslag till
ianskpråktagande av kommunens resultatutjämningsreserv (RUR) – för beslut i nästa
kommunfullmäktige.
Ingrid Cassel (M) med instämmande av Veronica Almroth (FP) yrkar på återremiss
av delårsberättelse och prognos III för förtydligande av handlingsplan för att
förbättra kommunens ekonomi.
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Ordföranden frågar om ärendet skall avgöras idag. Votering begärs och skall
genomföras. Den som bifaller kommunstyrelsens förslag med Lars-Åke Gustavssons
tillägg röstar ja, den som önskar återremiss röstar nej.
Vid omröstningen avges 39 röster, 26 ja-röster och 13 nej-röster. Hur var och en
röstat framgår av separat omröstningsprotokoll.
Kommunfullmäktige återremitterar ärendet (minoritetsåterremiss KL 5:36) till
kommunstyrelsen för ett förtydligande av handlingsplanen för att förbättra
kommunens ekonomi.
__________
Som nytt underlag i ärendet finns tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen
daterad 2013-11-01.
Bengt Johansson med instämmande av Kristina Svensson föreslår kommunstyrelsen
besluta att under återstoden av år 2013 upphäva delegation 2.1.2 a i
kommunstyrelsens delegeringsordning; Godkänna investering enligt ekonomireglementet kap
6 för belopp överstigande 5 prisbasbelopp. Delegat: Kommunstyrelsens arbetsutskott.
Bengt Johansson med instämmande av Kristina Svensson föreslår
kommunfullmäktige besluta att hantera det befarade balanskravsunderskottet 2013
genom att ianspråkta resultatutjämningsreserven enligt beslutade riktlinjer, och
att uppmana verksamheterna till allmän återhållsamhet resten av året, samt
att godkänna delårsberättelsen.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att under återstoden av år 2013 upphäva delegation 2.1.2 a i kommunstyrelsens
delegeringsordning; Godkänna investering enligt ekonomireglementet kap 6 för belopp
överstigande 5 prisbasbelopp. Delegat: Kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunfullmäktige beslutar
att hantera det befarade balanskravsunderskottet 2013 genom att ianspråkta
resultatutjämningsreserven enligt beslutade riktlinjer, och
att uppmana verksamheterna till allmän återhållsamhet resten av året, samt
att godkänna delårsberättelsen.
__________

