SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-20

Sammanträde med

Kommunstyrelsen

Plats och tid

Kommunfullmäktigesalen kl. 11:00-11:30

Beslutande
Ledamöter

Annelie Hägg (C), ordförande
Markus Kyllenbeck (M)
Sebastian Hörlin (S)
Ulf Björlingson (M)
Elisabeth Werner (SD)
Lennart Gustavsson (S)
Ingegerd Axell (S)
Bo Ljung (KD)
Ulla Hägg (S)
Christer Ljung (L)
Birgitta Johansson (S)

Tjänstgörande ersättare

Marie-Louise Gunnarsson tjänstgörande ersättare för Annelie Sjöberg (M
Karin Eriksson (C) tjänstgörande ersättare för Stellan Johnsson (C)

Övriga närvarande
Ersättare

Helena Lundborg, sekreterare
Tord du Rietz, föredragande
Karin Höljfors, ekonomichef

Tjänstemän

Övriga
Utses att justera

Christer Ljung

Justeringens plats
och tid

Stadshuset 2020-10-28

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer

247-248

……………………………………………

Helena Lundborg

Ordförande

……………………………………………

Annelie Hägg

Justerande

…………………………………………….

Christer Ljung
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-10-20

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-10-20

Förvaringsplats
för protokollet

Stadshuset

Datum då anslag
publiceras

2020-10-28

Underskrift

……………………………………………

Datum då anslag
tas bort

2020-11-19

Helena Lundborg
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Upprop
Val av justerare
§ 247

Godkännande av föredragningslistan

§ 248

Eksjö kommuns delårsrapport 2020

4
2020/78
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Kommunstyrelsen

Ks § 247 Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida.
-----
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Ks § 248 Eksjö kommuns delårsrapport 2020-08-31
Dnr KLK 2020/78
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att redaktionella justeringar görs i rapporten,
ge förvaltningen i uppdrag att till kommunstyrelsen 2020-11-03 redovisa en analys
av parametrar för indikatorn ”Attityd till att bo i kommunen”.
Kommunstyrelsen beslutar vidare att
att godkänna upprättat förslag till delårsrapport 2020,
att anmäla rapporten till kommunrevisionen och kommunfullmäktige
Ärendebeskrivning
Kommunens helårsprognos per 2020-08-31 är 34,1 mnkr, vilket motsvarar 2,9
procent av skatteintäkter och bidrag. Prognosen innebär att budgeterat resultat,
som är 2,7 procent av skatteintäkter och bidrag eller 30 mnkr, uppnås.
Prognosen för 2020 är att sektorerna gör underskott om 27,9 mnkr, vilket vägs upp
av bättre utfall för generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning.
I prognosen uppfyller kommunen det lagstadgade balans-kravet 2020 och utrymme
finns för avsättning till resultatutjämningsreserv. Återställandet av negativt
balanskravsresultat från tidigare år beräknas med nuvarande prognos kunna
uppfyllas inom lagstadgade tre år.
Kommunkoncernens helårsprognos är ett överskott på 73,5 mnkr för 2020.
Bolagens del i resultatet är ett överskott på 39,4 mnkr.
Den samlade bedömningen är att effektmålen enligt kommunprogrammet delvis
kommer att uppfyllas 2020. Av kommunfullmäktiges finansiella mål för god
ekonomisk hushållning prognostiseras alla att nås 2020.
Under sammanträdet framkommer behovet av en analys av hur man mäter
parametrarna för indikatorn ”Attityd till att bo i kommunen”. Eksjö kommun ska
vara bland de 25 procent (plats 72 eller bättre) bästa kommunerna att bo i senast
2023.
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Yrkande
Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Annelie Hägg (C) att
kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att till kommunstyrelsen
2020-11-03 redovisa en analys av parametrar för indikatorn ”Attityd till att bo i
kommunen”, samt att redaktionella justeringar görs i rapporten.
Efter avslutad överläggning ställer ordförande med kommunstyrelsens
godkännande proposition på Annelie Häggs (C) tilläggsyrkande mot avslag.
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet.
Beslutsunderlag
Eksjö kommuns delårsrapport 2020
Utdrag:
Kommunfullmäktige
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