
1 (4) LYSEK; LS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOM M U N

KOINIIVIUNSTWfRELSEN

Sammanträdestid: 2011-11-30 kl 16.00 - 16.45

Lokal: Borgmästaren

Beslutande
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Roland Karlsson (FP), ordf Sven-GunnarGunnarsson (S)
Mats Karlsson (M), 1:e vice ordf Bo Göthesson (S)
Jan-OlofJohansson (S), 2:e Vice ordf Per-GunnarAhlström (K)
Yngve Larsson (FP) Håkan Smedja(V)
Ann-Charlotte Strömwall (FP)
Margareta Lundqvist (S)
Inge Löfgren (MP)
Yngve Berlin (K)
Britt-Marie Didriksson-Burcher (FP)
Torbjörn Stensson (S)
Ami-Mari Söderström (S)

Tjänstemän:

Lena Fischer, kommunchef
01a Ingevaldson, administrativ chef, sekr.
Eva-MarieMagnusson, ekonom
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§217

REVIDERING AVBUDGET FÖR ÄR 2012
Dnr: LKS 11-251-041

Kommunfullmäktigebeslutade vid sammanträde 2011-06-22, § 101, att fastställa budgetramar
för år 2012. Resultatet i budgeten uppgick till ll mkr vilket motsvarar de 1,5 % som

kommunfullmäktige beslutat om. I förhållande till 2011 års budget innebar resultatet en

kostnadsminskningpå 21,1 mnkr förutsatt att budget 2011 hålls.

Nämnder och styrelser har under hösten arbetatmed att genomföra de budgetanpassningai' som

varit en följd av kommunfullmäktiges beslut. Samtidigt har ekonomienheten fortsatt arbetet
med att revidera antagen resultatbudget med anledning av nya skatteunderlagsprognoser och
sviktande befolkningsunderlag. Dessutom har ekonomienheten utarbetat balansbudget och
tinansieringsbudget. Ekonomiutskottet har också genomfört dialogmöten med företrädare för
nämnder och styrelser samt kommunens bolag.

Bildningsnänntdenhar vid sammanträde 2011-11-01, § 100, beslutat att göra en framställning
till kommunfullmäktigeom en utökad budgetram. Nämnden bedömer, ”att tilldelad budgetram
inte är genomförbar då det blir alldeles för stora konsekvenser för verksamheten som leder till
kortsiktigt resultat som kommer att drabba kommunen hårt.” Ekonomiutskottet har
sammanträffatmed representanter för bildningsnämnden.

Genomförd revidering och föreslagna förändringar

Resultatet enligt balanskravet i den reviderade resultatbudgeten uppgår till 10,6 nmkr.
Verksamhetens nettokostnader uppgår till -696,2 mnkr, en minskning jämfört med
budgetbeslutet i juni med 2,3 mnkr. Bildningsnämndens budgetram har räknats upp med 5,1
mnkr.

Skatteintäkterna och konnnunalekonomisk utjämning (672,6 mnkr) baseras på SCB:s och
SKL:s underlag samt ett innevånarantalpå 14371. Skatteväxlingpå 0,43 öre har skett med VG-
regionen för överföring av kollektivtrañkansxraret, i övrigt är utdebiteringen oförändrad i
enlighet med kommunstyrelsens förslag tillkommunfullmäktige.

Det finansiella målet om ett resultat på 1,5% av skatter och konnnunalekonomiskutjämning
uppnås 2012. I plan för åren 2013 och 2014 har det finansiella målet satts tiil 2,5% 2013 och
3% 2014.

I den resultatbudget som beslutades i juni ingick en avsättning till pensionsskulden med 2,5
mnkr. Frågan om denna avsättning aktualiserades av konnnunrexrisionen i granskning av

delårsrapporten. Efter genomförd utredning och samråd med ekonomiutskottet förslås en ny
princip för denna avsättning nämligen att den skall vara 50% av resultatet enligt balanskravet.

Ekonomiutskottet har också diskuterat möjligheterna att genomföra kommunfullmäktiges
beslut att kommunens låneskttld och borgensåtaganden inte skall öka under år 2012 jämfört
med 2011-12-31. Utskottet förordar kommunfullmäktige tzpphäver detta beslut då det bedöms
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inskränka handlingsfriheten inom kommunkoncernen. För borgen krävs utan undantag beslut i
konnnunfullrnäktige.

Beslutsunderlag

Tfekonomichefens tjänsteskrivelse 201 l-11-23 med bilagor.

Yrkanden

Yngve Berlin (K):

Avslagpå förvaltningens förslag i punkt l.

Avslag på förvaltningens förslag i punkt 2 och i stället, att föreslå kommunfullmäktige att

upphäva beslutet 2011-06-22 att ålägga bildningsnämndenett sparbeting motsvarande 10,5
mnkr jämfört med budget 2011.

Bifall till förvaltningens förslag i punkterna 3 och 4.

Mats Karlsson (M) och TorbjörnStensson (S): bifalltill förvaltningens förslag.

Inge Löfgren (MP): avslag på förvaltningens förslag i punkt 4.

Propositionsordning

Proposition på förvaltningens förslag i punkt 1 mot Yngve Berlins avslagsyrkande.

Propositionpå förvaltningens förslag i punkt 2 mot Yngve Berlins avslagsyrkandeoch i stället
att föreslå kommunñillmäktige att upphäva beslutet 2011-06-22 att åiägga bildningsziämnden
ett sparbetingmotsvarande 10,5 mnkrjämfört med budget 2011.

Proposition på förvaltningens förslag i punkt 3.

Propositionpå förvaltningens förslag i punkt 4 mot Inge Löfgrens avslagsyrkande.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag i punkt 1 mot Yngve Berlins
avslagsyrkandeoch finner, att kommunstyrelsen beslutarbifallaförvaltningens förslag.

Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag i punkt 2 mot Yngve Berlins
avslagsyrkandeoch i stället att föreslå kommunfullmäktigeatt upphäva beslutet 2011-06-22 att

ålägga bildningsnämndenett spar-heting motsvarande 10,5 mnkr jämfört :ned budget 2011.
Ordföranden finner att kommunstyrelsenbeslutarbifallaförvaltningens förslag

Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag i punkt 3 och finner, att

kommunstyrelsen beslutarbifallaförslaget.
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Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag i punkt 4 mot Inge Löfgrens
avslagsyrkandeoch finner, att kommunstyrelsen beslutarbifallaförvaltningens förslag.

Kommunstyrelsens förslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättade förslag till resultatbudget, balansbudget
och ñnansieringsbudget för år 2012.

Kommunfullmäktigebeslutaratt utöka bildningsnämndensbudgetram med 5,1 mnkr.

Kommunfullmäktige beslutar att principen för avsättning till pensionsskulden skall vara 50%
av resultatet enligt balanskravet.

Kommunfullmäktige beslutar att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2011-06-22, § 101, att
kommunens låneskuld och borgensâtaganden inte skall öka under år 2012 jäznfort med 201 l-
l 2-3 I

.

Beslutet skickastill

Kommunfullmäktige

Paragrafen förklarasomedelbart justerad.
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