MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2016-09-13
Kommunstyrelsen
Plats och tid

Räddningstjänsten kl. 08:30-10:30

Beslutande ledamöter

Ronny Löfquist (S) (ordförande), Anna Roos (C) (2:e vice ordförande), Maria
Johansson Arnström (S), Krister Mattsson (S), Johan Fahlen (S), Thom Ericsson
(M), Johan Edenholm (KV), Jerzy Golowkin (-), Gunnel Johansson (S)
(tjg.ersättare), Håkan Bengtsson (C) (tjg.ersättare), Alexander Engman (L)
(tjg.ersättare)

Ej tjänstgörande ersättare

Anders Bertilsson (SPI), Lisa Mogren (V), Stina Isaksson (SD)

Övriga närvarande

Per Borg (Kommunchef), Susanne Ohlsson (Kommunsekreterare), Ulrika Hjort
(Ekonomichef)

Utses att justera

Anna Roos (C)
Johan Fahlén (S)

Justeringens plats och tid
Protokollet omfattar

Underskrifter

ANSLAG/BEVIS
Organ
Sammanträdesdatum
Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet

Underskrift

§105

Sekreterare

.................................................
Susanne Ohlsson

Ordförande

................................................
Ronny Löfquist (S)

……………………………………….

Justerande

................................................
Anna Roos (C)

……………………………………….
Johan Fahlén (S)

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Kommunstyrelsen
2016-09-13
Datum för anslags
nedtagande

Kommunledningskontoret

.................................................
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§105
Begäran om tilläggsanslag - Arbets- och näringslivsnämnden
2016 KS0001
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja arbets- och näringslivsnämnden tilläggsanslag på 2
300 000 kr. Finansiering sker via minskning av det egna kapitalet.
Beskrivning av ärendet
När arbets- och näringslivsnämnden behandlade prognosen efter 4 månader beslutade man att
begära tilläggsanslag på totalt 2 300 000kr.
Nämnden begär tilläggsanslag för tre konton: 55200 institutionsvård för vuxna, 57100 övrig
vuxenvård och 58200 IFO ärendehandläggning vuxen.
Handlingar i ärendet
 §177 KSAU Begäran om tilläggsanslag - Arbets- och näringslivsnämnden
 §33 ANN Uppföljning och redovisning ANN 2016 - april
 Prognos 2016 ANN april

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja arbets- och
näringslivsnämnden tilläggsanslag på 2 300 000 kr. Finansiering sker via minskning av det
egna kapitalet.
Yrkande
Anna Roos (C) och Håkan Bengtsson (C) yrkar: Kommunstyrelsen beslutar att återremittera
ärendet för att avvakta med tilläggsanslaget tills efter att delårsbokslutet för hela kommunen
har behandlats av kommunstyrelsen.
Ronny Löfquist (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras. Ordförande finnr att
ärendet ska avgöras idag.
Ordförande fråga sedan om kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till
beslut. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till
beslut.
Reservation
Anna Roos (C) och Håkan Bengtsson (C): Vi reserverar oss till förmån för vårt
återremissyrkande, då vi anser att det vore ansvarslöst att fatta beslut om tilläggsanslag som
belastar årets resultat, utan att ha fått se en aktuell prognos för kommunens helårsresultat.
Det finns dessutom signaler på att de pengar som tillskjuts inte kommer att räcka. Med en
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återremiss av ärendet hade vi kunnat få ta del av helheten innan ärendet ska beslutas om i
kommunfullmäktige. Vi vill även påpeka att det är orimligt att ärenden om tilläggsanslag på
en prognos efter fyra månader, beslut i nämnd i maj, först behandlas i september i
kommunstyrelsen och i oktober av kommunfullmäktige. Detta är ett observandum inför nästa
års sammansträdesplanering.
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