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Kommunstyrelsen
Ks § 48

KS 2019/0072

041

Resultatbalansering från år 2018 till 2019
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att resultatbalansering görs med sammantaget -9 058
tkr, enligt bifogad sammanställning. Finansiering sker genom kommunens eget
kapital.
Sammanfattning av ärendet
Resultatbalansering, dvs. överföring av förvaltningarnas avvikelser till nästa
budgetår, har funnits sedan bokslut 2002. En revidering av regelverket gjordes
från och med bokslut 2016. Fördelning av resultatet görs så att en tredjedel ska
fördelas till resultatenheterna, en tredjedel fördelas till respektive nämnd och en
tredjedel fördelas till kommunstyrelsen. För att en nämnd ska få ta med sig ett
överskott krävs att man i stort har uppnått budgeterat antal prestationer och
antagna mål.
Kommunledningsförvaltningen har gått igenom bokslut med
förvaltningsledningen för respektive förvaltning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 26 februari 2019, § 20,
och beslutade föreslå Kommunstyrelsen besluta att resultatbalansering görs med
sammantaget -9 058 tkr, enligt bifogad sammanställning. Finansiering sker
genom kommunens eget kapital.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 20/2019
Tjänsteskrivelse av ekonomichefen, 2019-02-11
Sammanställning av budgetavvikelser
Yrkanden
Paul Kowalski (S) yrkar att kommunledningsförvaltningens överskott förs över
till socialnämnden för att minska deras underskott.
Magnus Gunnarsson (M), Susanna Tingbratt (KD) och Ann-Charlotte Wiesel
(M) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Beslutsordning
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Magnus
Gunnarsson (M) med fleras yrkande.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Paul
Kowalskis (S) yrkande.
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Ordförande finner genom acklamation att kommunstyrelsen beslutat i enlighet
med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Votering begärs.
Ordförande finner efter votering att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
Magnus Gunnarssons (M) yrkande.
Omröstningsresultat
Ordförande instruerar ledamöterna att svara JA för Magnus Gunnarssons (M)
yrkande och NEJ för Paul Kowalskis (S) yrkande.
Ledamot

Ja

Magnus Gunnarsson (M)

X

Ann-Charlotte Wiesel (M)

X

Jan Sahlin (M)

X

Marcus Walldén (M)

X

Lars-Ove Johansson (C)

X

Anneli Ahlqvist (C)

X

Susanna Tingbratt (KD)

X

Nej

Anne Karlsson (S)

X

Paul Kowalski (S)

X

Emma Johansson Gauffin (S)

X

Conny Simonsson (S)

X

Kerstin Wiréhn (V)

X

Jan Lorentzon (SD)

X

Krister Salomonsson (SD)

X

Roland Johansson (ALT)

X

Totalt

10

5

Avstår

0

10 ledamöter röstade JA och 5 ledamöter röstade NEJ. Kommunstyrelsen har
således beslutat i enlighet med Magnus Gunnarssons (M) yrkande.
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