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Plats och tid

Kommunhuset i Älmhult tisdagen den 12 maj 2015 kl 13.00-16.00

Beslutande

Ingemar Almkvist (S), ordförande
Stefan Jönsson (S), 1:e vice ordförande
Elizabeth Peltola (C), 2:e vice ordförande
Jan Fagerberg (MP)
Lars Ingvert (S)
Helen Bengtsson (S)
Claes Lindahl (C)
Sonja Emilsson (M)
Bo Mazetti-Nissen (M)
Eva Ballovarre (S), tjänstgörande ersättare
Börje Tranvik (SD), tjänstgörande ersättare

Övriga deltagande

Carina Karlsson, kommunsekreterare
Övriga deltagande se sidan 2

Utses att justera

Börje Tranvik (SD)

Justeringens
plats och tid

Kommunhuset 2015-05-21

Underskrifter

Sekreterare

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

Paragrafer

123a-123b

Carina Karlsson
Ordförande

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

Ingemar Almkvist
Justerande

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

Börje Tranvik

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2015-05-12

Datum för anslags
uppsättande

2015-05-26

Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

Datum för
anslags nedtagande

Kommunledningsförvaltningen

.............................................................................................................
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Övriga deltagande
Gusten Mårtensson (C), kultur- och fritidsnämnden
Roland Johansson (M), miljö- och byggnämnden
Vidar Lundbäck (C), socialnämnden
Viktor Emilsson (M), socialnämnden
Håkan Pettersson (S), utbildningsnämnden
Tomas Harrysson (C), utbildningsnämnden
Tomas Simonsson (M), utbildningsnämnden
Marie Olofsson (C), kommunfullmäktige
Bo Bergsjö (FP)
Maj-Britt Holmberg (S), revisor
Lars-Göran Fredriksson (S), revisor
Roni Salomonsson (MP), revisor
Tomas Rikse, kommunchef
Bengt Pettersson, teknisk chef
Charlotta Kabo Stenberg, utbildningschef
Kulla Persson Kraft, socialchef
Mathias Karlsson, miljö- och byggchef
Ronny Andersson, administrativ chef, Älmhultsbostäder
Katarina Andersson, ekonomichef
Ingela Hjelte, personalchef
Paul Robertsson, samhällsplanerare
Camilla Hallberg, ekonom
Camilla Åström, ekonom
Paul Falkenstam, ekonom
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Prognos efter mars 2015
Ekonomienheten har sammanställt prognos efter mars 2015. Prognosen visar ett överskott på 1,4 miljoner kronor (mkr) för 2015, vilket
är en försämring med 7,6 mkr jämfört med budgeterat resultat.
De tre största underskotten är:
 socialnämnden -16,4 mkr
 volymjustering utbildningsnämnd och kostenhet -5,4 mkr
 skatter, generella bidrag och utjämning -4,2 mkr
Totalt prognostiserar nämnderna samt politisk organisation ett
underskott på 19,9 mkr vilket motsvarar 2,6 % av budgeten.
Utbildningsnämnden beräknar ett underskott på 1,8 mnkr, socialnämnden ett underskott på 16,4 mnkr, tekniska förvaltningen ett
underskott på 1,4 mnkr och kommunledningsförvaltningen beräknar
ett underskott på 400 000 kr. Övriga nämnder beräknar ett
nollresultat.
Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-05-05.
 Prognos efter mars 2015 daterad 2015-05-05.
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen godkänner prognos efter mars 2015 daterad
2015-05-05.
- Kommunstyrelsen överlämnar prognosen till kommunfullmäktige.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

ÄLMHULTS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Sida

2015-05-12

§ 123b

Dnr 2015/17
Dnr 2015/91

4

042
010

Dialog- och strategidag 2
Kommunstyrelsen genomför dialog- och strategidag 2 med kommunens politiker och berörda tjänstemän. Deltagare är kommunstyrelsens ledamöter, presidierna i kultur- och fritidsnämnden, miljö- och
byggnämnden och kommunfullmäktige samt utskotten i social- och
utbildningsnämnderna. Representanter för partier, som inte är representerade i kommunstyrelsen, deltar. Därutöver deltar revisorer,
kommunledningsgruppen, ekonomer med flera.
Ekonomienheten redovisar prognos efter mars 2015 och
budgetförutsättningar 2016-2018.
Samhällsplaneraren presenterar resultat ur befolkningsprognosen
som skapades 2013 men blivit uppdaterad i vissa delar. Prognosen
visar en något snabbare utveckling än den tidigare särskilt bland
barn 0-5 år.
Kommunstyrelsen har tillsatt en arbetsgrupp för att utreda
socialnämndens underskott. Syftet med arbetsgruppen är att lägga
grund, analysera vad underskottet beror på, skapa underlag och ta
fram ett förslag till förändringar kortsiktigt 2015, i budget 2016 samt
att redovisa förslag på en lösning på längre sikt.
Socialchefen redovisar hur arbetet fortskrider samt arbetet med
utredning av framtidens äldreomsorg. Arbetet ska redovisas i juni
2015.
Kommunchefen presenterar arbetet kring hur vi skapar attraktivitet i
Älmhults kommun. Gruppen gör workshop i ämnet och kommer fram
till bland annat följande framgångsfaktorer kan skapa attraktivitet:
Attraktiva boendealternativ, kultur, närhet till sjöarna, goda resultat
skolan, bra kommunikationer, levande landsbygd, arbetstillfällen,
trygghet, aktivt föreningsliv, tillgång till bredband, skapa magnet
förbipasserande vid väg 23, binda Möckeln med centrum, lyfta det
internationella, skapa högskolefilial med mera.
_____
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