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KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-05-31 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl. 17.15-17.21 
 

Beslutande 

 
 
Ronny Nilsson (S), ordförande 
Patrik Ströbeck (M), 1:e vice ordförande 
Bo Dahlqvist (PF), 2:e vice ordförande 
Kent Holmer (S), ledamot 
Thim Borg (S), ledamot 
Bengt Marntell (C), ledamot 
Hans Stifors (PF), ledamot 
Lars Nilsson (SD), ledamot 
Lennart Johansson (PF), ledamot 
 

Övriga deltagande  
Ulf Bengtsson, kommunchef 
Cecilia Håkansson, sekreterare 
Anders Ottosson, ekonomichef 
Ulla-Britt Brandin (KD), ersättare 
Boel Rosdahl (S), ersättare 
Kerstin Andersson (C), ersättare 
Torgny Lindau (PF), ersättare 
Kristina Hovander (MP), ersättare 
 
 
 

Utses att justera Bo Dahlqvist  
Justeringens plats och tid Kommunkontoret 2017-05-31 
 
Underskrifter 

 
Ordförande 

 
Paragrafer 

78 
  

  
Ronny Nilsson 

 

 Justerare   

  
Bo Dahlqvist 

 

 Sekreterare   
  Cecilia Håkansson  

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

Organ Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 2017-05-31 
Datum för anslags uppsättande 2017-06-01 Datum för anslags nedtagande 2017-06-26 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 

Underskrift  
 Cecilia Håkansson 
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§ 78 
 
Söderåsens Miljöförbund – Återställande av 
balanskravsresultat  Dnr 2017.78 
 
Från Söderåsens Miljöförbund har inkommit förslag till 
kommunfullmäktige i Bjuv, Klippan, Svalöv och Örkelljunga 
kommuner, att det negativa balanskravsresultatet för år 2016 om 2 
972 tkr inte ska återställas. 
 
Enligt inriktningsbeslut av medlemskommunerna får eget kapital 
inte understiga 1 Mkr. Årets utfall innebär ett negativt 
balanskravsresultat och ett eget kapital om 94 tkr. 
 
Förbundets resultat för år 2016 blev ett underskott om 2 972 tkr, 
jämfört med budgeterat negativt resultat om 635 tkr. Resultatet är 
därmed 2 337 tkr sämre än budget. 
 
Enligt kommunallagen finns möjlighet att underbalansera budget, 
om det finns synnerliga skäl. Förbundet har valt att budgetera med 
underskott under åren 2014 – 2016, och nyttja innestående kapital 
som vid tillfällen uppgått till 3 mkr. 
 
I kommunallagen framgår att om balankravsresultatet för ett visst år 
är negativt, ska det regleras under de närmast följande tre åren. 
Direktionen ska anta en åtgärdsplan för hur reglering ska ske. 
 
Budgeterat resultat under åren 2017 – 2019 visar på ett överskott 
om 930 tkr. 
 
Enligt 8 kap. 5 b § KL får fullmäktige besluta, att en reglering av ett 
negativt balanskravsresultat inte ska göras, om det finns synnerliga 
skäl. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta, 
 
att inte reglera 2016 års negativa balanskravsresultat om 2 972 

tkr, med motiveringen att det negativa resultatet beror på 
synnerliga skäl, vilket är föranlett av extraordinära 
kostnader för avtal gällande avgångsvederlag. 

 


