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Beslutande organ

Kommunstyrelsen

Plats och tid

Stadshuset, Torsö klockan 17.00–17.10

Beslutande

Övriga deltagande

Johan Abrahamsson
Christer Dalvik
Marianne Kjellquist
Sture Pettersson
Ola Bertilsson
Therése Weckström
Nils Farken
Per Rosengren
Björn Fagerlund
Rune Skogsberg
Jan Hallström
Sven-Inge Eriksson
Marianne Aldén
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(S)
(S)
(S)
(S)
(MP)
(V)
(M)
(C)
(FP)
(KD)
(M)

Evert Eklind
Lars Arvidsson
Ola Blomberg

(MAP) Ersättare
Kommunchef
Sekreterare

Utses att justera

Marianne Kjellquist

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret

Sekreterare

...................................................................

Ordförande
1: e vice ordförande
2: e vice ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Tjänstgörande ersättare

Paragrafer

Ola Blomberg
Ordförande

190- 192

.........................................................................................................................................

Johan Abrahamsson
Justerande

.........................................................................................................................................

Marianne Kjellquist

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-10-29

Sida 1
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Ks § 190

KS 2012/0132

Åtgärdsplan för barn- och utbildningsnämndens verksamhet med
anledning av underskott i prognos 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att barn- och utbildningsnämnden ska fortsätta att vidta åtgärder för att minska underskottet under år 2012 för att nå en budget i balans år 2013.
Beslutet justeras omedelbart.
Bakgrund

Enligt beslut i kommunstyrelsen ska de nämnder som uppvisar underskott i de ekonomiska
prognoserna presentera en åtgärdsplan för hur de ska uppnå en budget i balans. Åtgärdsplanen ska presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott.
Barn- och utbildningsnämnden uppvisade underskott i prognos 3. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade därför 2012-09-13 att kalla presidiet i barn- och utbildningsnämnden
för att presentera en åtgärdsplan för hur de ska uppnå en budget i balans. Enligt beslutet
skulle åtgärdsplanen presenteras vid arbetsutskottets sammanträde 2012-09-27.
Barn- och utbildningschefen har upprättat en åtgärdsplan för hur nämnden skulle kunna
uppnå en budget i balans. I åtgärdsplanen redovisas fyra typer av åtgärder som tidigare diskuterats:
-

Av nämnden strukna förslag till besparingar

2 050 tkr

-

Besparingsförslag där kommunen är beslutande 1 600 tkr

-

Skolstrukturutredning 2012

1 050 tkr

-

Icke lagstadgad verksamhet

8 650 tkr

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2012-06-20 att tillskriva kommunfullmäktige med
en begäran om att nämnden inte ska tvingas att vidta åtgärder för att uppnå en budget i balans under innevarande år. Motiveringen är att nämnden kommer att uppnå en budget i balans år 2013 samt att kortsiktiga besparingar i verksamheten skulle medföra negativa effekter
för eleverna. Förvaltningschefen fick i uppdrag att utarbeta ett förslag till skrivelse till barnoch utbildningsnämndens sammanträde 2012-09-19.
Barn- och utbildningschefen presenterade ett förslag till skrivelse vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2012-09-19. Nämnden beslutade att:
1. Godkänna tjänsteskrivelsen och besluta att ställa sig bakom densamma samt översända
den till kommunstyrelsen.
2. Hos kommunfullmäktige begära att inte tvingas vidta fler åtgärder för att uppnå en budget i balans under innevarande år.
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Kommunstyrelsen beslutade 2012-10-04 att bordlägga ärendet för att behandlas på ett extra
sammanträde med kommunstyrelsen den 29 oktober.
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Arbetsutskottet föreslog även att kommunstyrelsen skulle besluta att barn- och utbildningsnämndens presidium skulle återkomma vid arbetsutskottets nästa sammanträde den 11 oktober för att presentera en åtgärdsplan för att minska underskottet under år 2012 för att nå
en budget i balans år 2013.
Behandling på kommunstyrelsen

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av förvaltningschef Tommy Olsson, Möjliga åtgärder för budgetbalans
BUN 2012.
Skrivelse upprättad av förvaltningschef Tommy Olsson 2012-09-19, Begäran om att barnoch utbildningsnämnden inte ska tvingas att vidta fler åtgärder för att uppnå en budget i
balans under innevarande år.
Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden 2012-06-20 § 71, Prognos 2 per den
31 maj 2012.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunfullmäktige
(Barn- och utbildningsnämnden)
(Ekonom Jonas Eriksson)
(Ekonomichef Maria Vaziri)
(Barn- och utbildningschef Tommy Olsson)
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Åtgärdsplan för socialnämndens verksamhet med anledning av
underskott i prognos 3
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Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen noterar att socialnämnden kommer att vidta åtgärder för att uppnå en
budget i balans under innevarande år.
Bakgrund

Enligt beslut i kommunstyrelsen ska de nämnder som uppvisar underskott i de ekonomiska
prognoserna presentera en åtgärdsplan för hur de ska uppnå en budget i balans. Åtgärdsplanen ska presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott.
Socialnämnden uppvisade underskott i prognos 3. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade därför 2012-09-13 att kalla presidiet i socialnämnden för att presentera en åtgärdsplan
för hur de ska uppnå en budget i balans. Enligt beslutet skulle åtgärdsplanen presenteras vid
arbetsutskottets sammanträde 2012-09-27.
Kommunstyrelsen beslutade 2012-10-04 att bordlägga ärendet för att behandlas på ett
extra kommunstyrelsesammanträde den 29 oktober.
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Powerpoint-presentation presenterad för kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-09-27, Åtgärder för en budget i balans.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämnden
Ekonom Jonas Eriksson
Vård- och omsorgschef Lotta Hjoberg
IFO-chefen Elisabeth Olsson

Justerandes signatur
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Åtgärdsplan för tekniska nämndens verksamhet med anledning av
underskott i prognos 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen noterar att tekniska nämnden har presenterat en åtgärdsplan för att uppnå en budget i balans under innevarande år.
Bakgrund

Enligt beslut i kommunstyrelsen ska de nämnder som uppvisar underskott i de ekonomiska
prognoserna presentera en åtgärdsplan för hur de ska uppnå en budget i balans. Åtgärdsplanen ska presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott.
Tekniska nämnden uppvisade underskott i prognos 3. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade därför 2012-09-13 att kalla presidiet i tekniska nämnden för att presentera en åtgärdsplan för hur de ska uppnå en budget i balans. Enligt beslutet skulle åtgärdsplanen presenteras vid arbetsutskottets sammanträde 2012-09-27.
Kommunstyrelsen beslutade 2012-10-04 att bordlägga ärendet för att behandlas på ett
extra kommunstyrelsesammanträde den 29 oktober.
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Powerpoint-presentation presenterad för kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-09-27, Prognos 3 2012-09-27, Fastighet och Gata-Park.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tekniska nämnden
Ekonom Jonas Eriksson
Ekonomichef Maria Vaziri
Elisabeth Westberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Anslagsbevis
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2012-10-29

Anslagsdatum

2012-10-30

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

Anslag tas ner

2012-11-22
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Ola Blomberg
___________________________________________________________________________________________________________

