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       Au § 72                               Dnr 2015/54 
 
Ekonomisk plan 2016-2017 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 4 maj § 39 att uppdra till 
kommunchefen att fortsätta arbetet med ekonomisk plan 2016-2018 med 
målsättningen att för år 2016 ha en budget med ett resultat om 5 mkr 
samt utrymme för avsättning till den sociala investeringsfonden om 2 
mkr. Kommunstyrelsen 27 maj § 71 godkände kommunchefens 
information i ärendet, liksom kommunfullmäktige gjorde den 11 juni § 66. 
 
Kommunchef Claes Hultgren redogör vid sammanträdet för arbetets 
fortskridande och tillsammans med ekonomstrateg Britt-Inger Gustafsson 
och förvaltningscheferna presenteras förutsättningarna i föreliggande 
material. Vidare informeras om delårsbokslut 2015 och uppföljning 
augusti 2015. Det föreliggande materialet förslag till Ekonomisk plan 
2016-2018 visar en prognos om ett underskott om -3,4 mkr. De 
förutsättningar som reviderats i materialet jämfört med föregående 
budgetberedning är ny skatteunderlagsprognos (SKL augusti) samt att 
undantag föreslås gällande den finansiella målsättningen om ett 
överskott motsvarande 1,5 % av skatteintäkterna.  
 
Förvaltningscheferna redogör för aktuell situation samt informerar om att 
befolkningsutvecklingen nu sedan 1 november föregående år, visar -61 
personer. Möjliga åtgärder diskuteras, vilka tillsammans kan ge ett 
resultat om 0,8 mkr.  
 
Per Gruvberger yrkar att kommunchefen skall uppdras att till nästa 
sammanträde presentera ett förslag till ekonomisk plan innebärande ett 
resultat år 2016 om 1 mkr, inkluderat en avsättning till den sociala 
investeringsfonden om 2 mkr. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
 
att   kommunchefen uppdras att till nästa sammanträde presentera ett 
förslag till ekonomisk plan innebärande ett resultat år 2016 om 1 mkr, 
inkluderat en avsättning till den sociala investeringsfonden om 2 mkr. 
_______ 
 
Kommunchef Claes Hultgren och Britt-Inger Gustafsson presenterar det 
reviderade aktuella materialet Ekonomisk plan 2016-2018. 
Revideringarna består bl a i att befolkningsutvecklingen prognostiseras 
till – 61 personer. Kommunstyrelsens ram är sänkt med 3,6 mkr, Miljö- 
och byggnadsnämnden är sänkt med 0,5 mkr, Barn- och 
utbildningsnämnden är ökad med 4,9 mkr och Socialnämnden  
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       med 5,4 mkr. Om löneutvecklingen i materialet budgeteras till 2 % ger 
det ett sammantaget resultat om 1,2 mkr, inkluderat en avsättning till 
social investeringsfond om 2 mkr.  
 
Kommunchefen beskriver materialet tillsammans med förvaltningarna 
och ekonomstrateg. I samband med föredragningen besvaras även 
frågor. 
 
Efter föredragning och de härpå följande överläggningarna yrkar Per 
Gruvberger att följande prioriterade områden/insatser och 
uppdrag/utredningar tillförs Ekonomisk plan 2016-2018: 
 

- Under 2016 lägga fram förslag till skolorganisation i kommunen 
och föreslå vilka lokaler som behövs.  

- Under 2016 starta en provverksamhet i hemtjänsten där gruppen 
och dess arbetsledare mer självständigt organiserar och fördelar 
arbetet. 

- Redovisa resultatet av den förändring av ansvarsområden mellan 
nämnderna och kommunstyrelsen som genomfördes 2015. 

- Ge förslag på förändringar i arbetssätt som förbättrar barn och 
ungas möjlighet till deltagande, inflytande och ansvarstagande. 

- Se på möjligheten att servera två valbara rätter inom skola och 
äldreomsorg. 

- Öka användningen av egenutredda familjehem 
- Starta utslussningsboende för ensamkommande ungdomar i egen 

regi. 
 
Christer Olsson yrkar bifall till Per Gruvbergers förslag.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
 
att   revidera förvaltningarnas ramar utifrån löneökning 2 % 
 
att   införa ytterligare sju nya prioriterade områden/insatser och 
uppdrag/utredningar enligt Per Gruvbergers förslag samt 
 
att   med ovanstående förändringar överlämna förslaget till Ekonomisk 
plan 2016-2018 till kommunstyrelsen utan eget förslag 
_______ 
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       Au § 71                               Dnr 2015/54 
 
Ekonomisk plan 2016-2017 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 4 maj § 39 att uppdra till 
kommunchefen att fortsätta arbetet med ekonomisk plan 2016-2018 med 
målsättningen att för år 2016 ha en budget med ett resultat om 5 mkr 
samt utrymme för avsättning till den sociala investeringsfonden om 2 
mkr. Kommunstyrelsen 27 maj § 71 godkände kommunchefens 
information i ärendet, liksom kommunfullmäktige gjorde den 11 juni § 66. 
 
Kommunchef Claes Hultgren redogör vid sammanträdet för arbetets 
fortskridande och tillsammans med ekonomstrateg Britt-Inger Gustafsson 
och förvaltningscheferna presenteras förutsättningarna i föreliggande 
material. Vidare informeras om delårsbokslut 2015 och uppföljning 
augusti 2015. Det föreliggande materialet förslag till Ekonomisk plan 
2016-2018 visar en prognos om ett underskott om -3,4 mkr. De 
förutsättningar som reviderats i materialet jämfört med föregående 
budgetberedning är ny skatteunderlagsprognos (SKL augusti) samt att 
undantag föreslås gällande den finansiella målsättningen om ett 
överskott motsvarande 1,5 % av skatteintäkterna.  
 
Förvaltningscheferna redogör för aktuell situation samt informerar om att 
befolkningsutvecklingen nu sedan 1 november föregående år, visar -61 
personer. Möjliga åtgärder diskuteras, vilka tillsammans kan ge ett 
resultat om 0,8 mkr.  
 
Per Gruvberger yrkar att kommunchefen skall uppdras att till nästa 
sammanträde presentera ett förslag till ekonomisk plan innebärande ett 
resultat år 2016 om 1 mkr, inkluderat en avsättning till den sociala 
investeringsfonden om 2 mkr. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
 
att   kommunchefen uppdras att till nästa sammanträde presentera ett 
förslag till ekonomisk plan innebärande ett resultat år 2016 om 1 mkr, 
inkluderat en avsättning till den sociala investeringsfonden om 2 mkr. 
_______ 
 
Kommunchef Claes Hultgren och Britt-Inger Gustafsson presenterar det 
reviderade aktuella materialet Ekonomisk plan 2016-2018. 
Revideringarna består bl a i att befolkningsutvecklingen prognostiseras 
till – 61 personer. Kommunstyrelsens ram är sänkt med 3,6 mkr, Miljö- 
och byggnadsnämnden är sänkt med 0,5 mkr, Barn- och 
utbildningsnämnden är ökad med 4,9 mkr och Socialnämnden  
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       med 5,4 mkr. Om löneutvecklingen i materialet budgeteras till 2 % ger 
det ett sammantaget resultat om 1,2 mkr, inkluderat en avsättning till 
social investeringsfond om 2 mkr.  
 
Kommunchefen beskriver materialet tillsammans med förvaltningarna 
och ekonomstrateg. I samband med föredragningen besvaras även 
frågor. 
 
Efter föredragning och de härpå följande överläggningarna yrkar Per 
Gruvberger att följande prioriterade områden/insatser och 
uppdrag/utredningar tillförs Ekonomisk plan 2016-2018: 
 

- Under 2016 lägga fram förslag till skolorganisation i kommunen 
och föreslå vilka lokaler som behövs.  

- Under 2016 starta en provverksamhet i hemtjänsten där gruppen 
och dess arbetsledare mer självständigt organiserar och fördelar 
arbetet. 

- Redovisa resultatet av den förändring av ansvarsområden mellan 
nämnderna och kommunstyrelsen som genomfördes 2015. 

- Ge förslag på förändringar i arbetssätt som förbättrar barn och 
ungas möjlighet till deltagande, inflytande och ansvarstagande. 

- Se på möjligheten att servera två valbara rätter inom skola och 
äldreomsorg. 

- Öka användningen av egenutredda familjehem 
- Starta utslussningsboende för ensamkommande ungdomar i egen 

regi. 
 
Christer Olsson yrkar bifall till Per Gruvbergers förslag.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
 
att   revidera förvaltningarnas ramar utifrån löneökning 2 % 
 
att   införa ytterligare sju nya prioriterade områden/insatser och 
uppdrag/utredningar enligt Per Gruvbergers förslag samt 
 
att   med ovanstående förändringar överlämna förslaget till Ekonomisk 
plan 2016-2018 till kommunstyrelsen utan eget förslag 
_______ 
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