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Diarienummer

2009-04-15
2009/273 041

§ 84

Ändrade budgetramar samt anställningsstopp
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Neddragning av samtliga nämnders nettoramar 2009, exklusive omsorgsnämndens, ska
ske med 1 procent. Neddragningen beräknas på den av kommunfullmäktige antagna
budgeten i november 2008. Utöver nämnda neddragning ska ytterligare neddragning på
2 procent ske på samtliga nämnders planeringsramar 2010 och 2011.
Respektive nämnd/förvaltning ska redovisa genomförda och planerade åtgärder för
2009 avseende beslutet senast 30 juni 2009.
Det uppmanas till en allmän återhållsamhet, fortsatta rationaliseringar och anpassningar
till de lägre budgetramarna.
Kommunstyrelsens beslut:
Anställningsstopp, exklusive semestervikarier under juni-augusti, införs från och med
den 14 april 2009. Samtliga vakanta tjänster ska prövas av förvaltningschefen innan
tillsättning får ske.
Yrkanden

Tommy Nilsson, S, yrkar avslag både på förslaget till beslut i kommunstyrelsen och
förslaget till beslut i kommunfullmäktige. I detta instämmer Per-Åke Purk, V.
Patrik Jönsson, SD, anmäler att han avstår från att delta i beslutet.
Lars-Göran Wiberg, C, yrkar bifall till liggande förslag.
Omröstning

Ordföranden ställer proposition på dels bifall till förslaget enligt yrkande från LarsGöran Wiberg, och dels på avslag på förslaget enligt Tommy Nilssons yrkande och
finner förslaget bifallet.
Votering begärs.

Följande voteringsproposition godkänns: Den som bifaller Lars-Göran Wibergs
bifallsyrkande röstar ja. Den som vill avslå framlagt förslag enligt Tommy Nilssons
yrkande röstar nej.
8 ja-röster och 6 nej-röster avges. 1 avstår från att rösta.
Följande röstar ja: Lars-Göran Wiberg, C, Pär Palmgren, M, Douglas Roth, M, Robin
Gustavsson, KD, Lars Olsson, C, Winnie Aronsson, FP, Mikael Björklund, FV, Urban
Widmark, M.
Följande röstar nej: Tommy Nilsson, S, Lena Wallentheim, S, Rune Stensby, S, Lennart
Westdahl, S, Per-Åke Purk, V, Agneta Söderberg, S.
Justering

UW

P-Å P

Utdraget bestyrkes
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2009-04-15
Forts. § 84

2009/273 041
Följande avstår från att rösta: Patrik Jönsson, SD.
Reservation

Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter reserverar sig till förmån för sitt
avslagsyrkande.
Sverigedemokraternas ledamot deltar inte i beslutet.
Beskrivning av ärendet

Den nya kraftigt nedreviderade skatteunderlagsprognosen som kom den 19 februari
2009 innebär att kommunens budget för 2009 är underbalanserad med 11,2 mnkr.
Samtidigt har den första prognosen från de största nämnderna kommit in och där visar
omsorgsnämnden ett underskott på 17,2 mnkr och tekniska nämnden ett underskott på
0,8 mnkr. Totalt ser det just nu ut som om kommunen går med ett underskott 2009 med
29,2 mnkr. Med hänsyn till detta måste vissa åtgärder vidtas. Det föreslås att samtliga
nämnders nettoramar 2009, exklusive omsorgsnämndens, ska nedrevideras med 1
procent (se bilaga). Neddragningen beräknas på den av kommunfullmäktige antagna
budgeten i november 2008. Utöver nämnda neddragning på 1 procent föreslås att
ytterligare en neddragning på 2 procent sker på samtliga nämnders planeringsramar
2010 och 2011.
Dessutom föreslås ett anställningsstopp, exklusive semestervikarier under juni-augusti,
att gälla från och med den 14 april 2009. Samtliga vakanta tjänster ska prövas av
förvaltningschefen innan tillsättning får ske.
MBL-förhandling har hållits enligt § 11 och enligt § 14 2009-04-08.
_________________________
Sänt till:
Ekonomistab

Justering
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§ 85

Ersättning för deltagande i Europaforum
Beslut

Beslutet beträffande rubricerat fattat 2009-04-01 rättas och får följande lydelse:
Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare medges få arvode och ersättning för
förlorad arbetsförtjänst för en (1) dags deltagande i Europaforum 2009.
Beskrivning av ärendet

Europaforum arrangeras i Hässleholm 11-14 maj 2009.
Kommunstyrelsen beslöt 2009-04-01 i rubricerat ärende. Justering av beslutet krävs på
så sätt att beslutet endast ska omfatta styrelsens ledamöter.
Yrkande

Tommy Nilsson, S, yrkar att även ersättarna ska få ersättning för deltagande och att
beslutet ska kompletteras med att även ersättning för förlorad arbetsförtjänst ska
utbetalas.
Lars-Göran Wiberg, C, yrkar bifall till Tommy Nilssons, S, yrkande.
Omröstning

Ordföranden ställer proposition på framlagt yrkande och finner det bifallet.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens beslut 2009-04-01 § 80 att kommunfullmäktiges ledamöter och
ersättare samt de av kommunstyrelsens ledamöter och ersättare som inte ingår i
fullmäktige, medges få arvode för en (1) dags deltagande i Europaforum 2009.
______________________
Sänt till:

Justering

UW

P-Å P

Utdraget bestyrkes

