Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

20 14- 10-29
Kommunstyrelsen
Plats och lid

s tad shuset, kl 13. 15- 15.30

Beslutande

Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Catrin Hutmarker (M), ordförande
Ewa F Thorstenson (M)
Rune Larsson (M)
Lars Glad (M)
Ann-Christine Fredriksson (M)
Britt-Marie Sjöberg (C)
Benkt-Eric Lindh (Fp)
Petter Jönsson (Fp)
Eva-Lott Gram (Kd)
Pierre Ryden (S)
Bodil Hedin (S)
Marie Lindberg (S)
Claes Hagström (S)
Liselotte Karlsson (S)
Christer Haagman (Mp)

Kerstin Strandbergh (M) för Rune Larsson (M)

Övriga deltagande

Sesidan två

Utses att JUstera

Pierre Ryden (S)

Justenngans
plats och t1d

stadshuset 201 4-11- 04

Underskrifter

... . ....... .'....~........................ .

sekreterare

Paragrafer

135- 138

Ord förande

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

Kommunstyrelsen

Sammantradesdatum

2014-10-29

Datumför
anslags uppsättande

20 14 11
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Datum för

20 14-ll-27

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

20 14- 10-29

Kommunstyrelsen
Övriga deltagande

Justerandes signatur

Clu·ister Klang (M), ej tjänstgörande ersättare
Jeannette Berglund (M), ej tjänstgörande ersättare
Jörgen Fransson (S), ej tjänstgörande ersättare
Lennart Andersson, ekonomichef, § 137
Lisbeth Göthberg, kommunchef
Edvin Ekholm, kommunsekreterare

Utdragsbestyrkande

2

Stda

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammantradesdatum

2014-10-29

Kommunstyrelsen
Ks § 135

Val av protokolljusterare
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att utse Pierre Ryden (S) att tillsammans med ordföranden j ustera dagens protokoll.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

20 14-10-29

Kommunstyrelsen
Ks § 136

Dagordning
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa dagordningen.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammantradesdatum

20 14- 10-29
Kommunstyrelsen

Ks § 137
Föredragning
Budget 20 15 - 20 17 för Hjo kommun
Ekonomichef Lennart Andersson och kommunchef Lisbeth Göthberg

Utdragsbestyrkande
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S1da
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammantradesdatum

2014-10-29

Kommunstyrelsen
Ks § 138

20 14-221

Budget och verksamhetsplan 2014-2016 för Hjo kommun

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föres lår kommunfullmäktige besluta att:
driftbudget 20 15 samt preliminär plan får perioden 2016-2017 fastställs på politikområdesnivå en ligt fåre li ggande förslag till budget,
investeringsbudget 2015 samt investeringsp lan för perioden 2016-20 19 fastställs
enligt fåre liggande förslag til l budget på sidan 30,
resu ltatbudget för 2015 samt preliminär resultatbudget för perioden 20 16-20 17
fastställs en ligt föreliggande förs lag till budget,
finansie ringsbudget 2015 samt preliminär finansieringsbudget för perioden 20 1620 17 fastställs enligt föreliggande fö rslag till budget,
balansbudget 20 15 samt preliminär balansbudget för perioden 20 16-2017 fastställs enligt föreliggande förslag till budget,
kommunstyrel sen äger rätt att nyupplåna, d.v.s. öka kommunens skulder under
20 15 med totalt 20 mnkr,
i budgeten angivna finan siella mål faststäl ls,
i budgeten angivna mål för fullmäktige fastställs,
utdebiteringen per skattekrona fö r 2015 faststäl ls t iIl 2 1:57 kr, samt
ianspråktaga fonden från dödsboet Ingrid Forse ll-Linder för att användas till att
iordningsställ a ett utegym i Hjo kommun.

Reservation
Socialdemokraterna genom Pierre Ryden (S) reserverar sig mot beslutet.
Clu·ister Haagman (Mp) reserverar sig mot beslutet (Bilaga A).

Yrkanden
Britt-Marie Sjöberg (C), Eva-Lott Gram (Kd), Benkt-Eric Lindh (Fp) och Lars
Glad (M) yrkar bifall till föreliggande förslag till beslut.
Socialdemokraterna genom Pierre Ryden (S) och Clu·ister Haagman (Mp) yrkar
avslag till föreliggande förslag till beslut.
/

Utdragsbestyrkande

L
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Sammanträdesdatum

20 14-10-29
Kommunstyrelsen
forts Ks § 138

20 14-22 1

Bakgrund
Budgetberedningen har arbetat fram förslag till budget 20 15-2017 för Hjo kommun.
Handling
Budget 20 15 - 20 17.
Skrivelse 2014-10-20 från TCO, SACO och Kommunal.

Utdragsbestyrkande

BiJ.aga l\. .

Miljöpartiets budgetreservation 2014
Inför förra årets budgetbeslut beskrev vi nödvändigheten att få in en rödgrön politik i
regeringskansliet. Det är nödvändigt för att Sverige, både här hemma och i det internationella samarbetet, ska kunna ta itu med det omställningsarbete som krävs för att nå
ett hållbart samhälle.
Vi har nu äntligen fått en rödgrön regering, men en regering som är kringskuren av en
riksdag dominerad av högerpolitiker, varav en del mycket extrema. Hur detta ska sluta är
fortfarande en öppen fråga.
På kommunal nivå kvarstår den borgerliga alliansens majoritet. Det märks i det
moderatdominerade förslaget till budget för 2015:

•
•
•

Noll kronor i investeringsbudgeten för klimatpolitik och energieffektivisering l
Noll kronor i driftsbudgeten för satsning på mindre barngrupper i förskolan!
Noll ambition att öka andelen ekologisk mat i det kommunala köket!

Milj ö partiets tilläggsförslag
Eftersom det rödgröna samarbetet i Hjo inskränker sig till miljöpartiets och
vänsterpartiets fyra mandat i fullmäktige - och eftersom socialdemokraterna i praktiken
sluter upp bakom den borgerliga budgeten genom att inte ens lägga ett motförslag för
beredning i kommunstyrelsen - lägger miljöpartiet inte heller i år något fullständigt
budgetalternativ. Vi föreslår istället att fullmäktige tillför nedanstående prioriterade mål
avseende utvecklingsområden, som tillägg till majoritetens budget:
Sidan 14.

• Hjo kommuns verksamhet ska bli helt fossilfri senast 2020.
Uppföljning: KWh fossil energiförbrukning.

• Minst 25 % ekologisk mat i kommunens matproduktion under 2015.
Uppföljning: Procent av kostnaden för inköpta matvaror.
Sidan 15.

• Vättern ska bli en flygvapenfri zon.
Uppföljning: Minskat antal skjutningar i Vättern.

• Vättern ska ldassas som ritffiintresse :for dricksvatten.
Uppföljning: Beslut om riksintresse.

F7.J"'1iljöpartiej ~e gröna
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Christer Haagman

miljöpartiet de gröna
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