SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2002-04-29

1

Plats och tid

Stadshuset, rum 1, kl 17.30-17.50

Beslutande

Bengt Andersson (s) ordf
Lars Olsson (c) 1:e v ordf
Bo-Anders Thornberg (m) 2:e v ordf
Mona Hilbertsson (s)
Leif Nilsson (s)
Lena Wallentheim (s)
Rune Stensby (s)
Arne Elowson (c)
Catharina Månsson (c)
Hans Wendel (v)
Pär Palmgren (m)
Douglas Roth (m)
John Bruun (fp)
Ingemar Gustavsson (kd)
Christer Caesar (kd)

Ersättare

Lars-Göran Wiberg, Thomas Rasmusson, Per-Åke Purk, Lars
Johnsson, Roland Hansson, Dan Lindau och Sven Jönsson.

Övriga deltagande

Kanslichef Per Hildingson
Kommunsekreterare Maj-Inger Carlsson

Utses att justera

Douglas Roth

Justeringens plats/tid

Kommunkansliet/2002-05-10

Sekreterare

Maj-Inger Carlsson

Ordförande

Bengt Andersson

Justerare

Douglas Roth

BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ/Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen/2002-04-29

Anslagsdatum

2002-05-21

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunkansliet

Underskrift

Helena Andersson

Justering

BA

DR

Paragrafer 52

Anslagets nedtagande 2002-06-13

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2002-04-29

2

Dnr 2002.125

042

Kompletteringsbudget 2002
Ks au 2002-03-20, § 73
Ekonomikontoret har redovisat ett förslag till kompletteringsbudget för år 2002. Då kompletteringsbudgeten huvudsakligen skall hantera över- respektive underskott från 2001
hanteras övriga ärenden speciellt och kommenteras nedan.
I bokslutet för 2001 beträffande driftbudgeten redovisades
en nettoavvikelse för förvaltningarna på –27 880 tkr i
förhållande till budget.
Under 2001 redovisades beträffande investeringsbudgeten
nettoinvesteringar på 70 027 tkr mot budgeterade 113 653
tkr, vilket innebär en budgetavvikelse med 43 626 tkr.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att anta upprättat förslag till kompletteringsbudget för 2002,
att finansiera 2002-års kompletteringsbudget avseende
driftkostnaderna genom ianspråktagande av 10 000 tkr ur
2002 års kompletteringsbudget samt 11 515 tkr ur 2002 års
anslag för kompensation av ökade driftkostnader för investeringar 2001 med anslagstyp 1 samt att följdförändringar
av finansförvaltningens budget godkänns,
att finansiera 2002-års kompletteringsbudget avseende
investeringsutgifter med kommunens rörelsekapital,
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Ks au § 73 forts
att besluta om tillägg i driftbudgeten avseende energiverkstomten (1 350 tkr), lokaler för IT-utbildning (468 tkr)
och lokaler inom barn- och utbildningsnämnden (2 312 tkr),
att 166 tkr av 2002 års budget på 1,5 mkr för lekutrustning
på tekniska nämnden skall ”öronmärkas” till skolornas föräldraföreningar enligt tidigare beslut,
att finansiera övriga ärenden med 4 130 tkr
(1 350+468+2 312) ur kommunstyrelsens konto för oförutsedda kostnader, samt
att anvisa 200 tkr till tekniska nämnden för kartläggning av
magnetiska fält att finansieras ur kommunstyrelsens anslag
för oförutsedda behov.
______
Ks 2002-04-29, § 52
Ärendet har MBL-förhandlats 2002-04-15.
Bengt Andersson yrkar dels bifall till arbetsutskottets beslut
med ändringen att beloppet avseende energiverkstomten
skall vara 1 190 000 kronor samt dels bifall till tillägget att
därutöver bevilja investeringar uppgående till 3 162 000
kronor, varav 550 000 kronor avser GCM-väg Tormestorp,
500 000 kronor avser makrotillsyn, 2 000 000 kronor avser
ombyggnad Stobyvägen och 112 000 kronor datorer
socialnämnden.
Bo-Anders Thornberg yrkar i första hand återremiss av
ärendet. I andra hand yrkar han bifall till förslaget med
ändringen att 3 000 000 kronor ur anslaget för Stobyvägen
skall flyttas till kontot för fastighetsunderhåll, varav
2 000 000 kronor ur kompletteringsbudgeten och 1 000 000
kronor ur redan tagen budget.
Christer Caesar instämmer i detta.
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Ks § 52 forts
Ordföranden ställer först proposition på dels om ärendet
skall avgöras idag och dels om det skall återremitteras och
finner att det skall avgöras idag.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns:
”Den som vill avgöra ärendet idag röstar ja. Den som vill
återremittera ärendet röstar nej.”
9 ja-röster och 6 nej-röster avges.
Följande röstar ja: Lars Olsson, Mona Hilbertsson, Leif
Nilsson, Lena Wallentheim, Rune Stensby, Arne Elowson,
Catharina Månsson, Hans Wendel och Bengt Andersson.
Följande röstar nej: Bo-Anders Thornberg, Pär Palmgren,
Douglas Roth, John Bruun, Ingemar Gustavsson och Christer
Caesar.
Kommunstyrelsen beslutar alltså att avgöra ärendet idag.
Ordföranden ställer därefter proposition på dels sitt eget
yrkande och dels Bo-Anders Thornbergs yrkande och finner
sitt eget yrkande bifallet.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta
att anta upprättat förslag till kompletteringsbudget för 2002,
att finansiera 2002-års kompletteringsbudget avseende
driftkostnaderna genom ianspråktagande av 10 000 000
kronor ur 2002 års kompletteringsbudget samt 11 515 000
kronor ur 2002 års anslag för kompensation av ökade
driftkostnader för investeringar 2001 med anslagstyp 1
samt att följdförändringar av finansförvaltningens budget
godkänns,
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Ks § 52 forts
att besluta om tillägg i driftbudgeten avseende energiverkstomten (1 190 000 kronor), lokaler för IT-utbildning
(468 000 kronor) och lokaler inom barn- och
utbildningsnämnden (2 312 000 kronor),
att 166 tkr av 2002 års budget på 1 500 000 kronor för
lekutrustning på tekniska nämnden skall ”öronmärkas” till
skolornas föräldraföreningar enligt tidigare beslut,
att finansiera övriga ärenden med 3 970 000 kronor
(1 190 000+468 000+2 312 000) ur kommunstyrelsens
konto för oförutsedda kostnader,
att anvisa 200 000 kronor till tekniska nämnden för
kartläggning av magnetiska fält att finansieras ur
kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov,
att därutöver bevilja investeringar uppgående till 3 162 000
kronor, varav 550 000 kronor avser GCM-väg Tormestorp,
500 000 kronor avser makrotillsyn, 2 000 000 kronor avser
ombyggnad Stobyvägen och 112 000 kronor datorer
socialnämnden,
att finansiera 2002-års kompletteringsbudget avseende
investeringsutgifter med kommunens rörelsekapital, samt
att uppdra åt ekonomikontoret att arbeta in ovanstående
tillägg avseende investeringar i 2002-års kompletteringsbudget.
______
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