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2012/51 

§ 41  Fastställande av förfrågningsunderlag: Service och underhåll av 
storköksmaskiner. 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-02-08     

 

Upphandlare Maria Landgren lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Upphandlingens syfte är att säkerställa beställarnas behov av reparation, service, eventuell 

nyinstallation och demontering av storköksutrustning under avtalsperioden. Större entreprenader 

som t ex nybyggnation och omfattande byte ingår ej. 

Upphandlingen görs gemensamt med Karlshamns kommun, Sölversborgs kommun, 

Sölvesborgshem och Olofströms kommun. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamoten JanAnders Palmqvist, S, samt 

tjänstgörande ersättare Lena Karstensson, M. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anta förfrågningsunderlag avseende service och 

underhåll av storköksmaskiner. 

_____________________ 

Exp: 

Maria Landgren
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2011/222 

§ 42  Tematiskt tillägg till Översiktsplan Vindbruk – beslut om utlåtande 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-02-06 Utlåtande Tematiskt tillägg vindkraft     

2 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-02-06 Tematiskt tillägg till Översiktsplan 
Vindkraft -  Beslut om Utlåtande  

   

 

Planarkitekt Lina Magnusson lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsenheten har fått i uppdrag att arbeta fram ett tematiskt tillägg till 

översiktsplanen med syfte att peka ut områden lämpliga för utbyggnad av vindkraftverk. 

Planen har varit utställd på samråd under tiden den 15/8 – 9/10-2011 och utställning under 

tiden 9/12-2011 – 3/2-2012. Planhandlingarna fanns under utställningstiden tillgängliga på 

kommunens hemsida, samhällsbyggnadsenhetens expedition samt biblioteken i Ronneby, 

Kallinge, Johannishus, Backaryd, Hallabro, Listerby, Eringsboda och Bräkne-Hoby. 

Planförslaget annonserades i lokaltidningarna den 9/12-2011. 

Under utställningen kom det in 10 yttranden (Länsstyrelsen Blekinge Län, Länsstyrelsen 

Kronobergs län, Karlshamns kommun, Tingsryds kommun, Försvarsmakten, Miljö- och 

Byggnadsnämnden, Blekinge Exergi samt Skogsstyrelsen), Karlskrona kommun samt 

Miljöpartiet.  Tingsryds kommun, Skogsstyrelsen och Miljö och Byggnadsnämnden hade 

ingen erinran mot förslaget. Samtliga yttranden har sammanfattats (samt att Länsstyrelsen 

Blekinge Län:s yttrande redovisas i sin helhet) i bilaga 1, Utlåtande. Samtliga revideringar 

som föreslås att göras i planen är sammanfattade på sidan 9 i Utlåtandet. Revideringarna 

som avses göras är av redaktionell karaktär vilket ej anses behöva en ytterligare utställning.  

Kommunfullmäktige avses att ta beslut om antagande av planförslaget den 29/3 (KSAU 

den 27/2 och KS 6/3) 

Förslag till beslut 
Att godkänna de ändringar av planförslaget som Samhällsbyggnadsenheten har föreslagit i 

Utlåtandet och därefter upprätta en antagandehandling.  

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna JanAnders Palmqvist, S, Roger 

Gardell, FP samt tjänstgörande ersättare Lena Karstensson, M. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna de ändringar av planförslaget som 

Samhällsbyggnadsenheten har föreslagit i Utlåtandet och därefter upprätta en antagandehandling. 

_____________________ 

Exp: 

Lina Magnusson
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2012/44 

§ 43  Anmälan att styrtalen inte nås inom förskolan 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2012-01-30 Anmälan att styrtalen inte nås inom 

förskolan, Utbildningsenheten 
   

 

Utbildningsnämnden § 1/2012  

Sammanfattning 
Förvaltningschef Tommy Ahlquist redogjorde för det föreslag till internbudget för 2012 som nu 

reviderats enligt Nämndens och Kommunfullmäktiges direktiv. Budgeten till förskolan räcker till 

197 tjänster . Styrtalet blir ca 5,5-5,6 barn/tj i oktober 2012.  

 

Förvaltningschefen har tidigare varnat för den justering av styrtal som nu skett i förskola och 

grundskola. Det finns risk för arbetsmiljömässiga problem då det är mycket hårt kötryck. Medel har 

ej kunnat avsättas till vikarier. Några reserver finns ej förutom ca 400 Tkr på Utbildningsnämndens 

verksamhet. Till kompetensutveckling har avsatts 1 000kr  per tjänst. 

 

Övriga budgetjusteringar i enlighet med KF:s direktiv har verkställts. Vidtagna åtgärder 

redovisades. Neddragningar med 2,2 Mkr i grundskolan har skett i januari 2012. Spareffekten 

augusti – december åstadkommes med anpassning av lärartätheten till samma nivå som gällde 

ingången lå 2011/2012 för kommunala skolor totalt (elevminskning med 50 barn). Personaltätheten 

inom förskolan kommenterades. 

 

Statsbidragen till yrkesvux väntas minska under 2012, möjligen upp mot 75 % mot 2011. Detta 

innebär att åtagandena inte är fullt finansierade, viket innebär att ombudgetering måste ske. 

 

Förvaltningschef Tommy Ahlquist uppger att mycket kraftig styrning krävs från 

rektorerna/cheferna för att denna budget ska klaras. Några oförutsedda utgifter tillåts ej.  

 

Sammanställning av budget fördelad på rektorsområdesnivå resp verksamhetsnivå genomgicks. 

Centrala intäkter och kostnader kommenterades. 

 

En översyn sker av de medel som avsatts till insatser för elever i behov av särskilt stöd. 

Förvaltningschefen efterlyser en diskussion i februari månads nämnd om styrmåttens inverkan och 

hur insatser för elever ska prioriteras. 

 

Diskussion fördes kring styrtalen och ev andra sätt att mäta verksamheten på.  

 

Central tilldelning från KF täcker inte kostnaderna för ordinarie nämndssammanträden under 2012. 

Detta betyder att budgeten inte kommer att hållas för Nämndens verksamhet. Alternativet är i så fall 

inställda nämndssammanträden och verksamhetsbesök. 
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Utbildningsnämnden beslut  
Föreliggande förslag till Internbudget 2012 antages av Nämnden. Därutöver har Nämnden även 

tagit del av ekonomiskt material på verksamhetsnivå. 

Nämnden bifaller 2:e vice ordf. Jan-Eric Wildros (S) yrkande på att en sammanställning framtas 

över de åtgärder som är vidtagna för att Budget 2012 ska hållas och redovisas vid nästa 

nämndssammanträde. 

I enlighet med rubr votering bifalls yrkande från nämndsledamot Erik Ohlson (V) om att till 

Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige anmäla att styrtalen inte nås. 

 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, samt ledamot JanAnders Palmqvist, S. 

Yrkanden 
Ordförande Roger Fredriksson, M, yrkar att som svar ges att i Budget 2012-2012 är styrtalen för 

förskolan 5,0-5,7 barn/årsarbetare. 

Propositionsordning 
Ordförande Roger Fredriksson, M ställer proposition på framfört yrkande och finner att 

Arbetsutskottet bifaller detsamma. 

 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att svara att i Budget 2012-2013 är styrtalen 5,0-5,7 barn/årsarbetare. 

_____________________ 
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2011/328 

§ 44  Önskad hjälp inför Landsbygdsriksdagen september 2012 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2012-02-03 Beslutsförslag önskad hjälp inför 

Landsbygdsriksdagen september 2012 
   

2 Beslut allmänt ärende 2011-12-16 KS AU §439/2011 2011-12-19, Önskad 
hjälp inför Landsbygdsriksdagen 
september 2012 

   

3 Tjänsteskrivelse/Utredning 2011-12-14 Landsbygdsriksdagen 2012: Ronneby 
kommunbygderåd, Leader Blekinge och 
Länsbygderådet söker stöd av Ronneby 
kommun  

   

4 Handling 2011-11-28 Reviderad resursbehov landbygdsriksdag 
2012, Ronneby kommunbygderåd 

   

5 Handling 2011-10-14 Resursbehov Landsbygdsriksdag 2012, 
Ronneby kommunbygdegård 

   

6 Tjänsteskrivelse/Utredning 2011-10-05 Önskad hjälp av Ronneby kommun inför 
landsbygdriksdagen september 2012  

   

7 Handling 2011-10-04 Behov vid Landsbygdsriksdagen 2012    

8 Handling 2011-10-04 Information om landsbygdsriksdagen    

 

 

Näringslivsutvecklare Ebon Kaisajuntti lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Landsbygdsriksdagen 2012 anordnas av riksorganisationen Hela Sverige ska leva, Leader Blekinge 

och Länsbygderådet i Blekinge. Centralort för arrangemanget är Ronneby, men även övriga 

Blekinge är involverat. Syftet med landsbygdriksdagen är att ge landsbygdens nationella och lokala 

företrädare möjligheter att tillsammans, diskutera landbygdens utvecklingsmöjligheter och 

förutsättningar. Temat för Landsbygdsriksdagen i Blekinge kommer vara ”Erfarenhetsutbyte” och 

”Landsbygdens betydelse”. Till arrangemanget väntas ca 800-1000 deltagare.  

Framställning 

Ronneby kommun har fått två framställningar i samband med arrangemanget:  

1, Leader Blekinge och Länsbygderådet söker hjälp med att arrangera den nationella Riksdagen, 

lördagen 7 september.  

2, Ronneby kommunbygderåd önskar hjälp med att genomföra utflyktsdagen i Ronneby kommun 

den 6 september. 

1, Leader Blekinge och länsbygderådet söker hjälp med: 

Transporter/kommunikationer: 

- Parkering för ett 30-tal bussar och några hundra bilar i anslutning till Ronneby Brunn.  

- Avspärrningar och skyltar för parkering enligt ovan. 

- Extra skyltning ”Landsbygdsriksdag” från E22 till Ronneby Brunn. 

- Informationsmaterial om kollektiva  färdmedel till/från Ronneby 

Skyltning/flaggning 

- Skyltning vid infarter från E22 m.fl. ställen om Landsbygdsriksdagen. 
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- Extra flaggstänger på ställen där inte flaggstänger finns, ca 10 st. Flaggor om 

Landsbygdsriksdagen 

- Diverse skyltar på Brunnsområdet som visar delegaterna vägen 

Information 

- Informationsmaterial och kartor om Ronneby 

- Hjälp med att bemanna infodesk.  

- Hjälp med att kopiera diverse informationsmaterial 

Diverse 

- Lämpliga platser att sätta upp toalettvagnar som kan kopplas till kommunala avloppet 

Kontaktperson 

- kontaktpersoner från Ronneby kommun 

Tillstånd 

- Tillstånd att sätta upp tält i Brunnsparken, regler, tillståndsansökan m.m. 

2, Ronneby kommunbygderåd söker hjälp med: 

En person som kan knytas till Ronneby kommunbygderåd från januari 2012 till oktober 2012. (Ca 

20 tim per vecka). Arbetsuppgifterna blir att i första hand organisera det praktiska genomförandet i 

Ronneby samt exkursionsdagen på fredagen under Landsbygdsriksdagen. En viktig del i arbetet blir 

också att marknadsföra vårt vackra landskap, så att besökarna stannar i vår kommun både före och 

efter arrangemanget. 

Bedömning 
Kommunens enheter har bedömt framställan om hjälp enligt följande: 

Fritid & Kulturförvaltningen: Antar samtliga av sin förvaltning berörda punkter inom befintliga 

resurser och anger Jeanette Rosander och Magnus Abrahamsson som kontaktpersoner för dessa 

insatser. 

Miljö & Teknik: Antar samtliga av sin förvaltning berörda punkter  men anger att det kan finnas 

begränsningar när det gäller att koppla toavagnar till kommunala avloppet men att detta kan lösas i 

dialog. Som kontaktperson anges: Lars-Olov Nilsson. 

 

Tekniska förvaltningen: Antar samtliga av sin förvaltning berörda punkter men bedömer att de 

behöver äska om extra resurser för detta. Preliminär kostnadsberäkning 284 000 kr.  

Lämnar följande kommentarer: Man kommer att behöva tillföra extra parkeringsplatser i till 

området. Man bedömer sig klara landsbygdsriksdagens krav men att detta kommer att ta upp p-

platserna i hela området, vilket begränsar tillgängligheten för övriga besökare. I så fall måste de 

övriga näringarna i området informeras. Det är önskvärt att få tillgång till gamla ridanläggningen i 

Rönninge som ligger inom bekvämt avstånd. Ett iordningsställande av denna yta till P-platser skulle 

komma andra arrangemang till del också då vi har ett underskott på P-platser i brunnsområdet. Det 

handlar inte här om en engångskostnad, utan en anläggning som även kan utnyttjas för husbilar och 

husvagnar sommartid.  Kostnad iordningsställande av P-plats Rönninge med ca 160 

personbilsplatser: 225 000:- kronor.  

För skyltning inom området med hänvisning samt avspärrning av p-platser ca: 10 000:-  

Extra skyltar vid infarterna: 5 000:-  

6 st. nya 10 meters flaggstänger: 24 000:- ( Vi har 4 st. i acceptabelt skick).  

10 st. flyttbara betongfundament till stängerna: 20 000:-  

Tillstånd för tält i parken är inget problem. Parkenheten måste dock vara med och se ut placeringen. 

Kontaktperson: Peter Lindahl.   

Infoenheten: Antar samtliga punkter inom befintliga resurser med kommentaren att bidraget till 

programblad begränsas till föreslagna 15000 kr. Kontaktperson: Heike Rosenqvist 
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Förslag till beslut 
Kommunen beviljar begärd hjälp till Kommunbygderådet och Leader Blekinge/Länsbygderådet. 

Detta innebär: 

1, Att Tekniska förvaltningen tillskjuts medel för att genomföra sin del av kommunens åtagande vid 

Landsbygdsriksdagen.  

2, Att respektive förvaltning får ansvar för sin del av genomförandet.  

3, Att kommunledningen hälsar gästerna välkomna till Ronneby 

 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna JanAnders Palmqvist, S, Roger 

Gardell, FP, Tommy Andersson, S, och Anna Carlbrant, RP. 

Yrkanden 
Ordförande Roger Fredriksson yrkar bifall till förslag till beslut med justeringen under punkt 1 att 

tilläggsanslag om 225 tkr beviljas för iordningställande av P-plats Rönninge. 

 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Tekniska förvaltningen beviljas tilläggsanslag om 225 tkr för iordningställande av P-plats 

Rönninge. 

 

Respektive förvaltning får ansvar för sin del av genomförandet.  

 

Kommunledningen hälsar gästerna välkomna till Ronneby 

_____________________ 
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2011/260 

§ 45  Besvarande av medborgarförslag från Therese Karlsson om att Brunnsparken 
även nyttjades vintertid 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-02-01 Förslag till svar på medborgarförslag om 

att nyttja dammarna i Brunnsparken som 
isbana vintertid  

   

2 Handling 2011-11-16 Yttrande över medborgarförslag gällande 
nyttjande av Brunnsparken även vintertid§ 
114/2011, Fritid- och kulturnämnden 

   

3 Remissvar utg. remiss 2011-09-26 Svar på remiss, Peter Lindahl    

4 Remiss utg. 2011-09-14 Fritid- och kulturnämnden besvaras 
senast 2011-11-10 

   

5 Remiss utg. 2011-09-14 Peter Lindahl besvarad 2011-09-26  
(2011.3158) 

   

6 Beslut allmänt ärende 2011-08-18 KF §209/2011 2011-08-25, Anmälan av 
medborgarförslag från Therese Karlsson 
om att Brunnsparken även nyttjades 
vintertid 

   

7 Handling 2011-08-01 Medborgarförslag om att Brunnsparken 
även nyttjades vintertid, Therese Karlsson 

   

 

Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag skriver Therese Karlsson följande: "Det vore trevligt om Brunnsparken även 

nyttjades under vintern. Dammarna längs med berget skulle enkelt kunna spolas till en fin isbana, 

om vi har vinter med förmånen till is. Här kunde man sedan åka, på medhavda eller hyrda 

skridskor. Längs dammarna skulle det kunna finnas grillar, värmande eldfat, trevlig mjuk musik. 

Ronneby kommun har i Brunnsparken en fantastisk sommaridyll, men med enkla medel skulle 

idyllen kunna vara året runt." 

Bedömning 
Förslaget har varit på remiss till Parkenheten samt till Fritid- och kulturnämnden. 

Parkchefen Peter Lindahl skriver att när det gäller förslaget om att utnyttja dammarna för 

skridskoåkning så är det ett problem att isen är alldeles för svag och förrädisk under normala vintrar 

för att kunna utnyttjas som isbana. Han skriver vidare att det är vattengenomströmningen i 

dammarna som gör att det är svårt för isen att etablera ett tillräckligt tjockt lager. Parkenheten 

brukar varje vinter sätta upp skyltar med texten "Varning för svag is". Långvarig sträng kyla kan 

förstås medge förutsättningar för tillräckligt tjock is på dammarna samtidigt som vattentillförseln är 

väldigt låg. 

Fritid- och kulturenheten yttrar att när det gäller spolning av befintliga dammar finns det ett antal 

säkerhetsaspekter att iaktta. Hållbarheten på isen är en samt att det finns regler för hur ev. skottning 

med maskin ska utföras. När det gäller parkens nyttjande i övrigt under vintertid finns stora 

möjligheter för olika initiativ både från allmänhet och föreningar. Skidspår, marknader, tävlingar 
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mm kan med fördel ske i parken. Nämnden beslutar att stödja tankarna med en utveckling av 

Brunnsparken vintertid och välkomnar olika initiativ. 

 

Med bedömningen att medborgarförslaget är att använda dammarna som isbana vintertid förelås 

med grund i ovanstående yttranden att medborgarförslaget avslås. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå Kommunstyrelsen att besluta föreslå 

Kommunfullmäktige att besluta avslå medborgarförslaget. 

 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget. 

_____________________
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2011/65 

§ 46  Besvarande av medborgarförslag från Sofia Johansson med önskemål om 
införande av vårdnadsbidrag 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-01-27 Tjänsteskrivelse/Utredning     

2 Handling 2011-12-27 UN § 189/2011 Återremissgällande 
införande av vårdnadsbidrag, 
Utbildningsnämnden 

   

3 Beslut allmänt ärende 2011-09-30 KS §287/2011 2011-10-04, Besvarande 
av medborgarförslag med önskemål om 
införande av vårdnadsbidrag 

   

4 Beslut allmänt ärende 2011-09-26 KS AU §334/2011 2011-09-26, 
Besvarande av medborgarförslag med 
önskemål om införande av 
vårdnadsbidrag 

   

5 Tjänsteskrivelse/Utredning 2011-08-31 Förslag till beslut     

6 Remissvar utg. remiss 2011-06-01 Socialnämnden § 92/2011 Beslut att 
föreslå att Kommunstyrelsen arbetar 
vidare med förslaget, Socialnämnden 

   

7 Remissvar utg. remiss 2011-06-01 Svar på remiss, Utbildningsnämnden    

8 Remiss utg. 2011-03-14 Utbildningsnämnden besvarad 2011-06-
01  (2011.2171) 

   

9 Remiss utg. 2011-03-14 Socialnämnden besvaras senast 2011-05-
31 

   

10 Beslut allmänt ärende 2011-02-24 KF §23/2011 2011-02-24, Anmälan av 
medborgarförslag från Mari Gustafsson 
med flera förslagsställare gällande 
önskemål om införande av 
vårdnadsbidrag 

   

11 Handling 2011-02-14 Medborgarförslag med önskemål om 
införande av vårdnadsbidrag, Sofia 
Johansson 

   

 

Folkhälsosamordnare Sofie Ceder lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Mari Gustafsson mfl förslagsställare har inkommit med medborgarförslag rörande önskemål om 

införande av vårdnadsbidrag i Ronneby kommun. Ärendet har remitterats till Utbildningsnämnden 

och Socialnämnden. 

Kommunstyrelsen beslutade 2011-10-04 § 287 att återremittera medborgarförslaget till 

Utbildningsnämnden för utredning av ekonomiska och organisatoriska konsekvenser vid införande 

av vårdnadsbidrag.  
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-13 

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

 

Bedömning 
Yttrande från Utbildningsnämnden har inkommit, dessa bifogas.  

Nämnden har varit oenig av det förlag som presenterats och voterat om sitt ställningstagande.    

Frågan överlämnas för politisk behandling utan eget förslag 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna JanAnders Palmqvist, S, Roger 

Gardell, FP samt Anna Carlbrant, RP. 

Yrkanden 
Ordförande Roger Fredriksson, M yrkar med instämmande av Anna Carlbrant, RP, bifall till 

medborgarförslaget med tillägget att det hanteras i budgetberedningen inför 2014. 

JanAnders Palmqvist, S yrkar med instämmande av Roger Gardell, FP, bifall till 

Utbildningsnämndens förslag att medborgarförslaget avslås. 

Propositionsordning 
Ordförande Roger Fredriksson, M, ställer proposition på framförda yrkanden och finner att 

Arbetsutskottet bifaller ordförande Roger Fredrikssons, M, och Anna Carlbrants, RP, yrkande om 

bifall till medborgarförslaget med tillägget att det hanteras i budgetberedningen inför 2014. 

 

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkännes: 

Ja-röst för bifall till ordförande Roger Fredrikssons, M, och Anna Carlbrants, RP, yrkande. 

Nej-röst för JanAnders Palmqvists, S, och Roger Gardells, FP, yrkande 

Omröstningsresultat 
Beslutande   Ja  Nej 

Tommy Andersson, S    X 

JanAnders Palmqvist, S    X 

Roger Gardell, FP    X 

Lena Karstensson, M  X 

Anna Carlbrant, RP  X 

Roger Fredriksson, M  X 

 

Omröstningsresultatet blev 3 ja-röster och 3 nej-röster. Ordförande Roger Fredriksson, M, har 

utslagsröst. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt ordförande Roger Fredrikssons, M, och Anna 

Carlbrants, RP yrkande. 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget med 

tillägget att det hanteras i budgetberedningen inför 2014. 

_____________________ 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-13 

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

 

2011/365 

§ 47  Redovisning av förslag till enhetlig budget - och uppföljningsmall 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-01-25 Rapportmall för nämndernas 

resultaträkningar 2012,förslag till ksau 30 
januari  

   

2 Beslut allmänt ärende 2011-11-15 KS AU §389/2011 2011-11-14, 
Redovisning av förslag till enhetlig budget 
- och uppföljningsmall 

   

3 Tjänsteskrivelse/Utredning 2011-11-08 Redovisning av förslag till enhetlig budget 
- och uppföljningsmall  

   

 

 

Ekonomichef Johan Sjögren lämnar en redovisning av förslag till en enhetlig uppföljningsmall 

avseende budget och uppföljning. Förslag är att mallen ska börja används i samband med Tertial 1 

2012. 

 

En ruta för särredovisning av tex projekt som tillkommit efter fattat budgetbeslut, en ruta för ev 

överskridande samt hur/vilka åtgärder som vidtagits för att åtgärda problemet. 

  

Varje nämnd har till uppgift att tänka igenom vad som ska redovisas för att uppföljningarna ska 

göras tydliga.   

Arbetsutskottets beslut 2011-11-14 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att notera redovisningen till protokollet samt att en 

enhetlig budgetuppföljningsmall presenteras för Kommunstyrelsen i februari. 

Sammanfattning 
Ekonomichef Johan Sjögren redovisar förslag till enhetlig budgetuppföljningsmall. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna JanAnders Palmqvist, S, Anna 

Carlbrant, RP, samt Tommy Andersson, S. 

 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till uppföljningsmall. 

_____________________ 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-13 

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

 

2011/111 

§ 48  Kommunens kvalitet i korthet 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-02-06 Kvalitet i korthet     

 

 

Ekonomichef Johan Sjögren lämnar information om resultatet från kommunens medverkan i 

Kvalitet i Korthet.  

 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar att notera informationen till protokollet samt att en 

redovisning ska göras för Kommunstyrelsen. 

_____________________ 

 


