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Plats och tid

Stala församlingshem 2012-12-27 16:00-16:20

Beslutande

Bengt Torstensson
Lotta Husberg
Kerstin Gadde
Catarina Mellberg
Claes Nordevik
Hans Pernervik
Tomas Nyberg
Martin Göransson
Lars-Åke Gustavsson
Anders Hygrell
Bengt Johansson
Johan Stein
Sven Olsson

Övriga deltagande

Se sidan 2

Utses att justera

Lotta Husberg

Justeringens
plats och tid

Kommunstyrelseförvaltningen, Henån, torsdagen den 3 januari 2013 kl.
16:00

Sekreterare

……………………………………..
Börje Olsson

Ordförande

……………………………………..
Lars-Åke Gustavsson

Justerare

……………………………………..
Lotta Husberg

Paragraf 333-334

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2012-12-27

Datum för anslags
uppsättande

2013-01-04

Förvaringsplats
För protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen, Henån

Datum för anslags
nedtagande

…………………………………….
Olof Borgmalm

2013-01-26
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Övriga deltagare:
Roland Kindslätt, kommunchef
Börje Olsson, kanslichef
Alexander Hutter, ej tjänstgörande ersättare
Bertil Olsson, ej tjänstgörande ersättare
Hans Stevander, ej tjänstgörande ersättare
Ulf Sjölinder, ej tjänstgörande ersättare
Bo Andersson, ej tjänstgörande ersättare
Leif Apelgren, ej tjänstgörande ersättare
Keith Johansson, ej tjänstgörande ersättare
Kristina Svensson, ej tjänstgörande ersättare
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§ 333
Ersättarnas tjänstgöring
Hans Pernervik tillåts att till protokollet få anteckna att han anser det vara fel att
Folkpartiet inte avstått sin ersättarplats där en ledamot i Folkviljan ersätts av en
folkpartist.
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§ 334
Antagande av budget för 2013 med plan för 2014 och 2015 och utdebitering för
2013
Föreligger förslag enligt rubrik, daterat 2012-11-21.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att anta budget med resultat-, finansbudget och balansbudget inför år 2013 med plan
2014, 2015, och
att internräntan 2013 sänks från 4,2% till 3,3%, samt
att under 2013 ta fram riktlinjer för eventuellt nyttjande av resultatutjämningsreserv
för att få budgeten för 2013 med plan för 2014 och 2015 i balans.
Paragrafen är omedelbart justerad.
__________
Bengt Torstensson yrkar avslag på arbetsutskottets förslag.
Sven Olsson och Bo Andersson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Två förslag till beslut finns.
Ordföranden frågar på båda förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar
enligt arbetsutskottets förslag.
Omröstning begärs. Följande omröstningsförfarande fastställs:
”Den som röstar för arbetsutskottets förslag röstar ja”.
”Den som röstar för Socialdemokraternas yrkande om avslag på arbetsutskottets
förslag röstar nej.”
Vid omröstningen avges åtta ja-röster och tre nej-röster. Två ledamöter avstår från
att delta i beslutet. Av omröstningsprotokollet framgår hur varje ledamot röstade.
Kommunstyrelsen beslutar således enligt arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
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att anta budget med resultat-, finansbudget och balansbudget inför år 2013 med plan
2014, 2015, och
att internräntan 2013 sänks från 4,2% till 3,3%, samt
att under 2013 ta fram riktlinjer för eventuellt nyttjande av resultatutjämningsreserv
för att få budgeten för 2013 med plan för 2014 och 2015 i balans.
Paragrafen är omedelbart justerad.
Folkpartiets kommunstyrelsegrupp meddelar genom Claes Nordevik att den inte
deltar i beslutet.
__________
Bengt Johansson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med ändring av att tredje
att-satsen utgår och med tillägg av följande;
att med ändring av beslutet 2012-11-15 § 182 höja skattesatsen med 50 öre från 1
januari 2013 till 22,46/skattekrona, och
att balanskravet i budgeten ska vara 0 % som resultat för 2013, och
att uppdra till kommunstyrelsen att via kommunstyrelsens arbetsutskott åstadkomma
en månadsvis redovisning från samtliga verksamheter vad avser,
- genomförda besparingsåtgärder
- nya besparingsförslag
- månadsvis uppföljning gentemot budget 2013, samt
att för 2013 medge bruttoupplåning upp till 100 miljoner kronor.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta budget med resultat-, finansbudget och balansbudget inför år 2013 med plan
2014 och 2015, och
att med ändring av beslutet 2012-11-15 § 182 höja skattesatsen med 50 öre från 1
januari 2013 till 22,46/skattekrona, och
att balanskravet i budgeten ska vara 0 % som resultat för 2013, och
att för 2013 medge bruttoupplåning upp till 100 miljoner kronor, och
att internräntan 2013 sänks från 4,2 % till 3,3 %, samt
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att uppdra till kommunstyrelsen att via kommunstyrelsens arbetsutskott åstadkomma
en månadsvis redovisning från samtliga verksamheter vad avser,
- genomförda besparingsåtgärder
- nya besparingsförslag
- månadsvis uppföljning gentemot budget 2013.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Folkpartiets kommunstyrelsegrupp: Claes Nordevik, Ulf Sjölinder och Tomas
Nyberg deltar inte i beslutet.
__________

