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Budget 2016
I enlighet med riktlinjer presenterade i Budgetanvisningar – Budget
2016 samt EFP 2017-2018 föreslår förvaltningen bifogad budget inför
verksamhetsår 2016.
Då kultur- och fritidsnämnden har fått uppskov med att fastslå budget
sedan den 28 september föreslår förvaltningen att nämnden beslutar om
omedelbar justering av paragrafen.
Arne Silfvergren (S), Gunilla Edman (S) och Michael Bengtsson (SD)
meddelar att de inte kommer att delta i beslutet då de inte har en
helhetsbild över kommunens budget ur sina partiers synvinkel.
Kenneth Jacobsson (M) vänder sig emot förvaltningens förslag om
nedläggning av folkbiblioteken i Åsljunga och Skånes Fagerhult.
Kultur- och fritidschefen efterfrågar annan besparingsåtgärd för att få en
budget i balans.
Ordförande Kristina Söderlund (SPI) begär ajournering.
Ärendet diskuteras och kultur- och fritidschefen föreslår att de medel
som föreslagits för en evenemangsansvarig istället tillförs
folkbiblioteken i Åsljunga och Skånes Fagerhult samt till
evenemangsbudgeten för förvaltningen. Kenneth Jacobsson (M) och
ordförande Kristina Söderlund (SPI) ställer sig positiva till kultur- och
fritidschefens förslag.
Beslutsunderlag
Bilaga 2 Prislista
Bilaga 3 Investeringar v2
Bilaga 3A Investeringsförklaringar v2
Bilaga 5 Investeringskalkyl - förslag
KFN Budget 2016 v4
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

Justerandes
signatur

godkänna förvaltningens förslag till budget 2016 med
ändringen att medel för evenemangsansvarig istället tillförs
folkbiblioteken i Åsljunga och Skånes Fagerhult samt till
förvaltningens evenemangsbudget, samt
Utdragsbestyrkande
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att

omedelbart justera paragrafen, samt

att

översända förslaget till kommunstyrelsen för fortsatt
handläggning.

Arne Silfvergren (S), Gunilla Edman (S) och Michael Bengtsson (SD)
har inte deltagit i beslutet.
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