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Dnr  2018/1025

Redovisning av åtgärder för att få den kommunala budgeten i ba-

lans

INLEDNING

Vid kommunstyrelsens ledningsutskotts sammanträde den 28 augusti 2018, § 197,

beslutades om att tidigarelägga kommunstyrelsens sammanträde den 11 september

2018  till den  7  september 2018. Orsaken är en begäran från Socialdemokraternas

ledamöter i kommunstyrelsen om ett extra sammanträde med hänvisning till Kom-

munallagen 6 kap.  §  23.

Beredning

Anders Wigelsbo (C) informerar om att tillsvidare gäller tidigare fattat beslut att

kommunchefen vid varje sammanträde med kommunstyrelsens ledningsutskott re-

dovisar åtgärder för att få den kommunala budgeten i balans samt att nämnder och

styrelse vidtar åtgärder för att få budget i balans.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att kommunstyrelsens beslutar

a_tt lägga informationen till handlingarna.

Ulrika Spårebo (S) yrkar

att kommunstyrelsens beslutar

ag uppdra till de nämnder och styrelser som prognostiserar underskott att senast

den 18 oktober  2  018, lämna en åtgärdsplan hur respektive budget ska komma i ba-

lans.

Johanna Ritvadotter (V) och Ian Babar (MP) yrkar bifall till Ulrika Spårebos (S) yr-

kande.

Ajournering

Sammanträdet ajourneras  5  minuter.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande och på Ulrika Spårebos (S) yr-

kande och finner sitt eget yrkande bifallet.

Votering

Votering begärs. Följande voteringsproposition godkänns.

Den som stöder Anders Wigelsbos (C) yrkande röstar ja, den som stödjer Ulrika Spå-

rebos (S) yrkande röstar nej.

Vid omröstningen avges 6 ja-röster: (Anders Wigelsbo [C], Christer Eriksson [C],

Gustaf Eriksson [C], Peter Molin [M], Michael PB Johansson [M], Hanna Westman

[SBÄ]) och 7 nej—röster: Ulrika Spårebo [S], Per-Olov Rapp [S], Camilla Runerås [S],

Anders Dahlström [S], Ian Babar [MP], johanna Ritvadotter [V], Magnus Edman

[SDD-

Utdragsbestyrkande

W



SAM  IVIANTRÄDESPROTOKOLL 7(13)w

SA LA KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUN Sammanträdesdatum

2018-09-07

 

forts  §  115

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

it; uppdra til] de nämnder och styrelser som prognostiserar underskott att senast

den 18 oktober 2018, lämna en åtgärdsplan hur respektive budget ska komma i ba—

lans.

Utdrag

kommunchefen

nämnder
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