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Sammanträdesdatum

2009-06-22

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshuset, k116.00 - 16.30

Beslutande

Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Catrin Hulmarker (M), ordförande
Tore Nolberger (M)
Ewa F Thorstenson (M)
Britt-Marie Sjöberg (M)
Eva-Lott Gram (Kd)
Lars Newman (Kd)
Pierre Ryden (S)
Tina Jensen (S)
Ingvar Jansson (S)
Claes Hagström (S)
Christer Haagman (Mp)

Rune Larsson (M) för Jaan Kel10 (M)
Anna Johansson (M) för Karl Johan Froh (M)
Benkt-Eric Lindh (Fp) för Petter Jönsson (Fp)
Jörgen Fransson (5) för Anneli Nilsson (5)

Övriga deltagande

Utses att justera

Justeringens
plats och tid

Kerstin Strandberg (M), ej tjänstgörande ersättare
Kerstin Lindell (Fp), ej tjänstgörande ersättare
Gert Franzen (C), ej tjänstgörande ersättare
Bertil Ask (S), ej tjänstgörande ersättare
Fredrik Bellino (V), ej tjänstgörande ersättare
Jonas Engelbrektsson, t f barn- och utbildningschef
Åke Malmeling, utvecklingschef
Alf-Göran Waldenvik, kommunchef
Pierre Ryden (S)
Stadshuset 2009- 06-22

Underskrifter
Paragrafer

101 - 104

Justerare

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2009-06-22

Datum för
anslags uppsättande

2009- 06-23

Förvaringsplats
för protokollet

Underskrift

tK

Datum för
anslags nedtagande

2009-07-15
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Sammanträdesdatum

2009-06-22
Kommunstyrelsen
Ks § 101

2009-160

Kompletterande åtgärdsplan för att återställa kommunens underskott
från 2008: Kommunstyrelsens bedömning vad avser utsikter att uppnå uppsatta resultatmål 2009

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna styrelsens
rapport och bedömning av utsikter att uppnå resultatmål 2009.
Yrkande
Pierre Ryden (S) yrkar avslag på förslaget.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med allmänna utskottets förslag.
Reservationer
Pierre Ryden (S), Tina Jensen (S), Ingvar Jansson (S), Claes Hagström (S), Christer Haagman (Mp) och Jörgen Fransson (S) reserverar sig mot beslutet.

Anteckning
Fredrik Bellino (V) noterar till dagens protokoll att denne ställer sig bakom Pierre
Rydens (S) yrkande.
Bakgrund
Kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen redovisar i skrivelse 2009-0610 kommunstyrelsens rapport och bedömning av utsikter att uppnå uppsatta resultatmål 2009.
Handling
Skrivelse 2009-06-10 från kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-06-22
Kommunstyrelsen

Ks § 102

2009-160

Avveckling av särskild förstärkningsresurs inom förskolan
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att avveckla den särskilda förstärkningsresursen inom
förskolan, så kallad Hallengren-gruppen, med omedelbar verkan.
Yrkande
Pierre Ryden (S) yrkar avslag på förslaget.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med allmänna utskottets förslag.
Reservationer
Pierre Ryden (S), Tina Jensen (S), Ingvar Jansson (S), Claes Hagström (S) och
Jörgen Fransson (S) reserverar sig mot beslutet.

Anteckning
Fredrik Be11ino (V) noterar till dagens protokoll att denne ställer sig bakom Pierre
Rydens (S) yrkande.
Bakgrund

Den särskilda förstärkningsresursen "Ha11engren" inom förskolan består av 4 årsarbetare. Syftet med att skapa denna resurs var att ge personal inom förskolan en
möjlighet att dagtid kunna planera förskolans verksamhet, samt få tid för kompetensutveckling och fortbildning. Resursen har därför med ett förutbestämt schema
gått in och övertagit arbetet på respektive avdelning och därmed gett utrymme för
att kunna frigöra ordinarie personal.
Med anledning av det allvarliga ekonomiska läget som råder till följd av minskade
skatteintäkter samt att verksamheterna inom barn och utbildning och arbete och
socialtjänst innevarande år prognostiserar ett underskott beslutade kommunstyrelsen i § 68/09 om ett antal besparingsåtgärder, däribland avveckling aven tjänst
inom den särskilda förstärkningsresursen Hallengren-gruppen hösten 2009.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-06-22
Kommunstyrelsen

forts Ks § 202

2009-160

Handling

Skrivelse 2009-06-09 från t fbarn- och utbildningschef.
Delges

Barn och utbildning

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-06-22

Kommunstyrelsen
Ks § 103

Informationsärende
Formulering av mål för 2010 enligt Fyren som styrmodel!.

Föredragande: KommunchefAlf-Göran Waldenvik
Handling
Kommunchefens skrivelse 2009-06-08 (2009-426).

Utdragsbestyrkande

Justerandes signatu
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Sammanträdesdatum

2009-06-22
Kommunstyrelsen

Ks § 104

2009-433

Försäljning av Grevbäcks skola
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
ge servicechefen i uppdrag att upphandla mäklartjänst för försäljning av Grevbäcks skola, samt
att tillsammans med kommunalråd underteckna kontrakt vid avslutad försäljnmg.

Tekniska utskottets beslut

Tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att:
ge servicechefen i uppdrag att upphandla mäklartjänst för försäljning av Grevbäcks skola, samt
att tillsammans med kommunalråd underteckna kontrakt vid avslutad försäljnmg.
Föredragande: Servicechef Thomas Gustafsson.
Bakgrund

Grevbäcks skola ägs av kommunen. Det bedrivs ingen verksamhet i byggnaden.
Den årliga driftskostnaden uppgår till cirka 110 000 kr. Då det inte finns några
planer på att använda byggnaden för annan verksamhet som faller inom kommunens intresseområden, har tekniska utskottet beslutat att sätta ut byggnaden för
försäljning.
Handling

Försäljning av Grevbäcks skola, servicechefens skrivelse daterad 2009-06-15.
Delges

Servicechefen

Utdragsbestyrkande

