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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2008-08-13

Plats och tid

Stadshuset, kl 08.30

Deltagande

Beslutande

1

11.30

Catrin Hulmarker (m), ordförande
Tore Nolberger (m)
Britt-Marie Sjöberg (c)
Petter Jönsson (fp)
Eva-Lott Gram (kd)
Pierre Ryden (s)
Tina Jensen (s)

Övriga deltagande

Ewa F Thorstenson, ordförande omvårdnadsutskottet, § 100
Alf-Göran Waldenvik, barn- och ungdomschef, § 100
Calle Eliasson, samhällsutvecklingschef, § 100
Marita Malmberg Edsö, vård- och omsorgschef, § 100
Jörgen Hansson, ekonomichef, § 100
Pia Renman, kommunchef
Anders Boman, kanslichef

Utses att justera

Pierre Ryden (s)
Stadshuset 2

Justeringens
plats och tid
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Underskrifter
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Paragrafer

Sekr,l'(erare
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101

Ordförande

Justerande
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yden

AMSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunstyrelsens allmänna utskott

Sammanträdesdatum

2008-08-13
Datum för
anslags nedtagande

Datum för
anslags uppsättande
Förvaringsplats
för protokollet
Underskrift

)
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Christina Grahn

2008-09-04
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Justerare
Pierre Ryden (s) utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.
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Dagordning
Föreliggande förslag till dagordning godkännes.
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Au § 100

Utskottens åtgärdsplaner för att nå driftbudgetbalans 2008
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att återremittera ärendet till
förvaltningen för vidare beredning, samt för komplettering av åtgärder inom verksamhetsområdet vård och omsorg.

Bakgrund
I samband med budgetuppföljning för perioden januari
kommunstyrelsen bl a att:

april 2008 beslutade

prognostisera ett underskott per 2008-12-31 i jämförelse med budget på
-2000 tkr, samt
uppdra åt omvårdnads-, tekniska-, samt barn- och ungdomsutskotten att till
kommunstyrelsens sammanträde den 13 augusti 2008 inkomma med åtgärdsplan för att nå driftbudgetbalans 2008.
Barn- och ungdomsutskottet beslutade § 87/08 att överlämna barn och utbildnings
skrivelse 2008-06-09 som svar på kommunstyrelsens uppdrag att redovisa åtgärder för en budget i balans.
Tekniska utskottet beslutade § 42/08 att lämna sammanställning enligt samhällsutvecklingsenhetens skrivelse 2008-06-30 som svar på kommunstyrelsens uppdrag att redovisa en budget i balans.
Omvårdnadsutskottet beslutade § 87/08 att överlämna vård och omsorgs skrivelse
2008-08-12 som svar på kommunstyrelsens uppdrag att redovisa en budget i balans.

Handlingar
Barn- och ungdomsutskottets § 87/08
Tekniska utskottets § 42/08
Omvårdnadsutskottets § 87/08

Utdragsbestyrkande
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Övriga frågor
Britt-Marie Sjöberg (c) ställer fråga angående begäran från Hjo-Bentstorp VA
ekonomisk förening om kommunal borgen.
Britt-Marie Sjöberg (c) ställer fråga angående parkeringsproblem på Villagatan.

Utdragsbestyrkande
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