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§ 123 2019.393 KS

Vårbokslut 2019 för Alingsås kommun
Ärendebeskrivning
I enlighet med styrmodell för Alingsås kommun samt utifrån flerårsstrategi 2019-2021 för
Alingsås kommun har kommunledningskontoret upprättat årets första uppföljning och bokslut
per den 30 april för kommunens samlade verksamheter.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 23 maj 2019 lämnat följande yttrande:
Kommunstyrelsen utövar uppsiktsplikt gentemot kommunens nämnder samt styrelser och
återrapporterar detta löpande under året. Kommunens nämnder och styrelser har antagit
flerårsstrategier för perioden 2019-2021. Sammantaget för nämnderna är att verksamheterna
i stort fortlöper enligt plan avseende åtaganden gentemot kommunens prioriterade mål,
riktade uppdrag och intern kontroll.
Prognos per helår för Alingsås kommun uppgår till 79,6 mnkr, vilket är 8,1 mnkr bättre än
budgeterat. Prognostiserat resultat motsvarar 3,3 procent av skatte- och bidragsintäkter.
I samband med vårbokslutet följs de finansiella målen för god ekonomisk hushållning upp. I
vårbokslutet görs bedömningen att god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv
bedöms uppnås. Detta trots relativt stora underskott för nämnderna. De nämnder som har
prognostiserat underskott har tagit handlingsplaner för ekonomi i balans men
handlingsplanerna bedöms inte i samtliga fall ge full effekt innevarande år.
Kommunledningskontoret bedömer att en fortsatt tät dialog och uppföljning kring arbetet med
handlingsplanerna är nödvändig för att nå en långsiktigt hållbar finansiell situation. En god
budgetdisciplin är en förutsättning för att kommunen ska kunna hantera kommande
utmaningar.
I vårbokslutet konstateras även att konkurrensen om arbetskraft är fortsatt hög. Alingsås
kommun behöver därför fortsatt arbeta vidare med att vara en attraktiv arbetsgivare. Positivt
är att sjukfrånvaron till och med april uppvisar en lägre nivå jämfört med samma period
föregående år.
Kommunstyrelsen har den 3 juni 2019, § 104 lämnat följande förslag till kommunfullmäktige
för beslut:
Vårbokslut 2019 för Alingsås kommun godkänns.
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Anförande
Anförande hålls av Simon Waern (S), Anna Hansson (MP), Glenn Pettersson (SD), Daniel
Filipsson (M), Lady France Mulumba (KD), Leif Hansson (S), Björn Wallin Salthammer (S),
Eva-Lotta Pamp (M), Birgit Börjesson (S), Sebastian Aronsson (S) och Martin Lindberg (V).
Förslag till beslut på sammanträdet
Anna Hansson (MP) föreslår att socialnämnden får tilläggsanslag på 3 miljoner kr och vårdoch omsorgsnämnden på 5 miljoner kr.
Daniel Filipsson (M), Simon Waern (S), Lady France Mulumba (KD), Eva-Lotta Pamp (M)
och Birgit Börjesson (S) föreslår att kommunstyrelsens förslag bifalls.
Daniel Filipsson (M) föreslår att Anna Hanssons tilläggsförslag avslås.
Martin Lindberg (V) föreslår att Anna Hanssons tilläggsförslag bifalls.
Beslutsgång på sammanträdet
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag till
beslut.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå Anna Hanssons m fl
tilläggsförslag.
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Omröstning begärs. Följande beslutsordning godkänns:
Ja-röst för avslag till Anna Hanssons tilläggsförslag. Nej-röst för bifall till tilläggsförslaget.
Ja
Nej
Sebastian Aronsson (S)
Jan Gustafsson (V)
Pär-Göran Björkman (S)
Stina Karlsson (V)
Birgitta Carlsson (S)
Martin Lindberg (V)
Anton César (S)
Tony Norman (V)
Leif Hansson (S)
Anna Hansson (MP)
Anita Hedén Unosson (S)
Britt-Marie Kuylenstierna (MP)
Karin Johansson (S)
Amanda Andersson (MP)
Birgitta Larsson (S)
Anders Sandberg (S)
Camilla Stensson (S)
Björn Wallin Salthammer (S)
Simon Waern (S)
Roger Andersson (S)
Birgit Börjesson (S)
Jonathan Bessou (M)
Daniel Filipsson (M)
Micaela Kronberg (M)
Thorsten Larsson (M)
Magnus Linde (M)
Eva-Lotta Pamp (M)
Per-Gordon Tranberg (M)
Daniel Ringström (M)
Dániel Nordh (C)
Karl-Johan Karlsson (C)
Susanna Nerell (C)
Thomas Pettersson (C)
Ali Said (C)
Carl Adamsson (C)
Stefan Bedö (L)
Jens Christian Berlin (L)
Jan Kesker (L)
Holger Andersson (L)
Anne Gunnevik (L)
Agneta Grange (SD)
Boris Jernskiegg (SD)
Glenn Pettersson (SD)
Zandra Pettersson (SD)
Otto Stryhn (SD)
Kristina Poulsen (SD)
Lady France Mulumba (KD)
Kent Perciwall (KD)
Ann-Lie Tulokas Olsson (KD)
Urban Eklund (KD)
Kristina Grapenholm (L)
Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Sida 3 av 4

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
Protokoll
2019-06-19

KF § 123, forts
Med 44 ja-röster mot 7 nej-röster bifalls kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Vårbokslut 2019 för Alingsås kommun godkänns.
Expedieras till
Samtliga nämnder
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