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Sammanträdesdatum

2009-04-15

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshuset, kl 16.00 - 17.20, ajournering kl 16.40 - 17.00

Beslulande

Ledamöter

Tjänstgörande ersältare

Catrin HuImarker (M), ordförande
Tore Nolberger (M)
Ewa F Thorstenson (M)
Britt-Marie Sjöberg (C)
Petter Jönsson (Fp)
Eva-Lott Gram (Kd)
Lars Newman (Kd)
Pierre Ryden (S)
Ingvar Jansson (S)
Claes Hagström (S)
Christer Haagman (Mp)

Anna Johansson (M) för Jaan Kello (M)
Kerstin Strandberg (M) för Karl Johan Froh (M)
Benkt-Eric Lindh (Fp) för Lars Newman (Kd)
Jörgen Fransson (S) för Tina Jensen (S)
Bertil Ask (S) för Annelie Nilsson (S)

Övriga deltagande

Jörgen Hansson, ekonomichef
Alf-Göran Waldenvik, kommunchef
Anders Boman, kanslichef

Utses att justera

Pierre Ryden (S)

Justeringens
plats och tid
Underskrifter
Paragrafer

60-63

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2009-04-15

Datum för
anslags uppsättande
Förvaringsplats
för protokollet

Underskrift

Datum för
anslags nedtagande

009-04- 3 O
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Christina Grahn
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Sammanträdesdatum

2009-04-15
Kommunstyrelsen
Ks § 60

Val av protokollsjusterare
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar utse Pierre Ryden (S) att tillsammans med ordföranden
justera dagens protokoll.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2009-04-15
Kommunstyrelsen

Ks § 61
Dagordning
Kommunstyrelsens beslut

Ärendena "Yttrande över revisorernas anmärkning", samt "Balanskravsutredning
med anledning av underskott 2008" behandlas på sammanträdet.
Ärendet "Revisionens rapport avseende granskning av hyresavtal för externa parter" utgår eftersom beslutsunderlag inte inkommit från förvaltningen.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-04-15
Kommunstyrelsen
Ks § 62

2009-130

Yttrande över revisorernas anmärkning
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förvaltningens förslag till yttrande över
revisorernas granskning.

Anteckningar
Pierre Ryden (S), Jörgen Fransson (S), Ingvar Jansson (S), Bertil Ask (S) och
Claes Hagström (S) deltar inte i beslutet p.g.a. att handlingarna delats vid sittande
bord. Socialdemokraterna inkommer med särkskild protokollsanteckning i samband med fullmäktiges behandling av ärendet.
Christer Haagman (Mp) deltar inte i beslutet.

Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna förvaltningens
förslag till yttrande över revisorernas granskning.
Bakgrund
I revisionsberättelsen för 2008 riktar revisorerna en anmärkning till kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktiges ordförande har 2009-04-02 inkommit med skrivelse i vilken
kommunstyrelsen medges (skrivelse 2009-04-02) att i enlighet med KL 5 kap 31 §
inkomma med yttrande över anmärkningen. Yttrandet skall vara kansliet tillhanda
i tillräckligt god tid för att kunna behandlas på kommunfullmäktiges sammanträde
den 27 april 2009.
Förvaltningen har i skrivelse 2009-04-14 utarbetat förslag till yttrande.
Handling
Förvaltningens förslag 2009-04-14 till yttrande över revisorernas granskningUppdrag med anledning av minskade skatteintäkter 2009

Utdragsbestyrkande

Justerandes signatur
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Sammanträdesdatum

2009-04-15

Kommunstyrelsen
forts Ks § 62

2009-130

Delges
Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-04-15
Kommunstyrelsen
Ks § 63

2009-246

Balanskravutredning med anledning av underskott 2008
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
uppkommet underskott 2008 om -4,0 mkr skall i sin helhet återställas under
2009,
uppdra åt kommunstyrelsen att upprätta förslag till åtgärdsplan för hur återställandet skall ske, samt
åtgärdsplanen skall underställas kommunfullmäktige för beslut den 25 maj
2009.

Anteckningar
Pierre Ryden (S), Jörgen Fransson (S), Ingvar Jansson (S), Bertil Ask (S) och
Claes Hagström (S) deltar inte i beslutet p.g.a. att handlingarna delats vid sittande
bord. Socialdemokraterna inkommer med särkskild protokollsanteckning i samband med fullmäktiges behandling av ärendet.

Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att:
uppkommet underskott 2008 om -4,0 mkr skall i sin helhet återställas under
2009,
uppdra åt kommunstyrelsen att upprätta förslag till åtgärdsplan för hur återställandet skall ske, samt
åtgärdsplanen skall underställas kommunfullmäktige för beslut den 25 maj
2009.
Bakgrund
Av kommunens årsredovisning för 2008 framgår att det redovisade resultatet exklusive realisationsvinster uppgår till-4,0 mkr.
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Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-04-15

Kommunstyrelsen
forts Ks § 63

2009-246

Utifrån bestämmelserna i KL 8 kap Sa § är kommunen skyldig att återställa det
negativa resultatet senast under år 2011. Denna reglering skall dessutom åtföljas
aven åtgärdsplan som skall fastställas av fullmäktige.
Förvaltningen bedömer att det i nuläget mest realistiska alternativet för att återställa 2008 års underskott är att göra detta i sin helhet under år 2009, och föreslår
att fullmäktige formellt fattar ett sådant beslut. Detta mot bakgrund av de mycket
problematiska resultatprognoser som i februari erhållits från SKL för perioden
2010 - 2012. Kommunfullmäktige föreslås även besluta att uppdra åt kommunstyrelsen att upprätta en åtgärdsplan för hur detta återställande skall ske. Härigenom
menar förvaltningen att kommunen uppfyllt kommunallagens krav på att snarast
sätta obalansen i fokus och planera för åtgärder så att underskottet återställs.

Budgetberedningen beslutade § 5/09 föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att:
uppkommet underskott 2008 om -4,0 mkr skall i sin helhet återställas under
2009,
uppdra åt kommunstyrelsen att upprätta förslag till åtgärdsplan för hur återställandet skall ske, samt
åtgärdsplanen skall underställas kommunfullmäktige för beslut den 25 maj
2009.
Kommunstyrelsen beslutade § 43/09 att återremittera ärendet till allmänna utskottet för vidare beredning med anledning av den ekonomiska uppföljningen januari
- mars 2009.
Förvaltningen har i skrivelse 2009-04-14 reviderat resultatplanen för perioden
2009 - 2012 utifrån dels den ekonomiska uppföljningen januari - mars 2009, dels
förändringar i statsbidrag, löneökningsprognoser m m.
Handling
Förvaltningens skrivelse 2009-04-14.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

