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Plats och tid

Kommunhuset i Älmhult tisdagen den 15 oktober kl 08.00-16.10

Beslutande

Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande
Tord Åkesson (M)
Bo Mazetti-Nissen (M)
Elizabeth Peltola (C), ordförande
Dan Bülow (KD), tjänstgörande ersättare
Jan Fagerberg (MP), tjänstgörande ersättare
Tobias Herz (C), tjänstgörande ersättare kl 08.00-11.00
Lars Henriksson (C), tjänstgörande ersättare kl 11.00-16.10
Ingemar Almkvist (S), 2:e vice ordförande
Staffan Ferm (S)
Stefan Jönsson (S)
Britta Croona (S)

Övriga deltagande

Lars Henriksson (C), ej tjänstgörande ersättare kl 08.00-11.00
Tomas Rikse, kommunchef
Birgitta Bülow, sekreterare
Övriga deltagande se sidan 2

Utses att justera

Ingemar Almkvist (S)

Justeringens
plats och tid

Kommunhuset 2013-10-22

Underskrifter

Sekreterare

.............................................................................................................

Paragrafer
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Birgitta Bülow
Ordförande

.............................................................................................................

Elizabeth Peltola
Justerande

............................................................................................................................................................................................................................................

Ingemar Almkvist

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
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Datum för anslags
uppsättande

2013-10-22

Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

Datum för
anslags nedtagande

Kommunledningsförvaltningen
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Övriga närvarande
Roland Johansson (M), miljö- och byggnämnden kl 13.00-16.10
Stefan Ferm (M), kultur- och fritidsnämnden
Thomas Nygren (S), kultur- och fritidsnämnden
Vidar Lundbäck (C), socialnämnden
Berith Krook (M), socialnämnden
Lars Ingvert (S), socialnämnden
Bodil Hansen (M), utbildningsnämnden
Håkan Pettersson (S), utbildningsnämnden
Marie Olofsson (C) kommunfullmäktige
Helen Bengtsson (S) kommunfullmäktige kl 08.00-12.00
Predrag Jankovic (V)
Gull-Britt Tranvik (SD)
Lars Jansson (FP)
Åke Örnhede (S)
Maj-Britt Holmberg (S)
Lars Hellström (M) kl 13.00-16.10
Bengt Pettersson, teknisk chef
Björn Holmgren, tf utbildningschef
Kulla Persson Kraft, socialchef
Mathias Karlsson, miljö- och byggchef
Mija Toftner, kultur- och fritidschef
Tore Vestergård, VD
Katarina Andersson, ekonomichef
Ingela Hjelte, personalchef kl 08.00-12.00
Malin Blom, kommunikationschef kl 08.00-11.00
Robert Palmqvist, IT-chef kl 08.00-11.00
Paul Robertsson, samhällsutvecklare kl 08.00-11.00
Camilla Åström, ekonom
Dmitri Kristensson, ekonom
Paul Jönsson, ekonom kl 08.00-12.00; 15.00-16.10
Camilla Hallberg, ekonom
Daniel Lindén, konsult Kairos Future kl 09.55-10.55
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Dnr 2013/43
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041

Internbudget och verksamhetsplan 2014, plan
2015-2016 - dialogdag 3
Kommunfullmäktige beslöt 2013-06-24, § 67 bland annat att
* kommunövergripande verksamhetsidé ska fastställas i november
2013
* kommunövergripande mål ska fastställas i november 2013
* budgetjusteringar utifrån förslag till nytt system för IT-avgifter ska
beslutas i november 2013
* fastställa respektive facknämnds budget för 2014 och plan 20152016
* investeringsbudget för mandatperioden 2015-2018 ska fastställas i
november 2013. Inför beslutet ska samtliga nämnder gå igenom sina
förslag med utgångspunkt från ny befolkningsprognos samt prioritera
förslagen.
* anta budgetanvisningar del II daterade 2013-06-04 för nämnders/förvaltningars fortsatta arbete med internbudget och verksamhetsplan 2014, plan 2015-2016
* uppdra åt kommunstyrelsen att utreda förutsättningar för och
utformning av en arbetsmarknadsenhet eller motsvarande
* uppdra åt kommunstyrelsen att utarbeta förslag till samlat system
och principer för ekonomistyrning. I förslaget ingår även att se över
möjligheterna att hantera fastighetsavdelningens budget över en 3årsperiod.
* uppdra åt kommunstyrelsen att genomföra en översyn av internhyressystemet för att skapa ett tydligt och långsiktigt system som
främjar ett optimalt lokalutnyttjande av kommunens fastigheter.
* uppdra åt kommunstyrelsen att utreda elevpengsystemet i syfte att
beslut om elevpengens storlek ska tas i kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen genomför dialogdag med nämndpresidier/utskott,
revisorer, förvaltningschefer och ekonomer.
Kommunchefen redovisar arbetet med de fyra uppdrag som kommunfullmäktige gav till kommunstyrelsen 2013-06-24, § 67. IT-chefen
redovisar strukturen i det nya systemet för IT-avgifter.
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Kairos Future har fått uppdraget att ta fram omvärldsanalys för
Älmhults kommun. Daniel Lindén, Kairos Future berättar om metoden för framtagande av analysen, som ska vara klar under hösten
2013.
Ekonomienheten redovisar senaste prognos över skatter, generella
statsbidrag och utjämning samt inkomna ansökningar från utbildningsnämnden om utökad budget.
Förvaltningscheferna presenterar respektive nämnds internbudget
och verksamhetsplan 2014 samt plan 2015-2016. Materialet delas ut
frånsett för utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden där
materialet inte är färdigt.
VD vid Älmhultsbostäder AB och AB Älmhults kommunala Industrifastigheter berättar om bolagens verksamhet.
_____
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