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Plats och tid Borgen, Lenhovda, tisdagen den 29 september 2020 kl 12:00-14:25 

Sammanträdet ajourneras 12:21-12:23, 12:45-12:52, 13:03-13:10 

Beslutande Niklas Jonsson (S), Ordförande, § 214, 216-218 

Anders Käll (M), 1:e vice ordförande 

Peter Danielsson (S) 

Susanne Karlsson (S) 

Tony Johansson (S) 

Ingrid Hugosson (C) 

Torbjörn Gustafsson (C), som tjänstgörande ersättare för Christina Lindqvist 

(KD) § 214-216, för Jerker Blomqvist (M) § 217-218 

Anders Ljungkvist (-) 

Kerstin Ljungkvist (-) 

Viktoria Birgersson (C) 

Christina Lindqvist (KD), § 217-218 

Tjänstepersoner Anne Hallberg, kommunchef 

Silja Savela, ekonomichef 

Nathalie Gunnarsson, nämndsekreterare 

Alexander Arbman, kommunsekreterare 

Justerare Ingrid Hugosson  

Justeringens plats och tid Kommunhuset Åseda, tisdagen den 29 september 2020 kl 16:00 

 Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 214-218 

 Alexander Arbman  

 Ordförande 
  

 Niklas Jonsson § 214, 216-218 Anders Käll § 215 

 Justerare 
  

 Ingrid Hugosson  

  ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  Datum då anslaget 

publiceras 2020-09-29 

Datum då anslaget 

avpubliceras 2020-10-22 

Förvaringsplats för 

protokollet Kommunhuset Åseda 

 
Underskrift 

  

 Alexander Arbman  
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§ 214 Dnr 2020-000001  

Godkännande av dagordningen 

Kommunstyrelsens beslut 

Lägga till ärendena Information om Räddningstjänst Östra Kronoberg, dnr 

2020-000431, som ärende 217 och Information om allmänna handlingar, dnr 

2020-000432, som ärende 218 och godkänna dagordningen som sådan.                  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar på att lägga till ärendena Information om 

Räddningstjänst Östra Kronoberg, dnr 2020-000431, som ärende 217 och 

Information om allmänna handlingar, dnr 2020-000432, som ärende 218 och 

godkänna dagordningen som sådan.     

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Niklas 

Jonssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så.                    
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§ 215 Dnr 2020-000002  

Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 

Välja Ingrid Hugosson (C) som justerare.                    

Förslag till beslut på sammanträdet 

Torbjörn Gustafsson (C) föreslår välja Ingrid Hugosson (C) som justerare.     

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan välja Ingrid Hugosson (C) 

som justerare och finner att kommunstyrelsen beslutat så.                      
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§ 216 Dnr 2020-000159  

Budget 2021 och verksamhetsplan 2022-2023 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner ny tidplan för årets budgetprocess enligt 

upprättat förslag. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige ändra 

budgetförutsättningarna enligt upprättat förslag. Rikta 1 miljon kronor 

under åren 2021-2023, till underhåll av kommunens fastigheter.                 

Protokollsanteckning 

Centerpartiet avstår vid dagens kommunstyrelse att delta vid beslut 

avseende ändrade ekonomiska budgetförutsättningar som är i 

tjänsteskrivelsen. Centerpartiet återkommer vid fullmäktige den 6 oktober 

med förslag.  

Sammanfattning av ärendet 

Av beslutsunderlaget till budgetförutsättningarna för åren 2021 till 2023 

framgår att om förutsättningarna ändras kraftigt under pågående 

budgetprocess ska budgetberedningen initiera att ärende med reviderade 

budgetförutsättningar lyfts upp till kommunstyrelsen. Med anledning av att 

förutsättningarna nu bedöms ändras kraftigt har budgetberedningen vid ett 

extra sammanträde den 16:e september enats om att föreslå en del 

förändringar i budgetförutsättningarna och i tidplan för årets 

budgetprocess.   

Ny tidplan för årets budgetprocess: 

Av Kommunallagen framgår att förslag till budget ska upprättas av 

styrelsen före oktober månads utgång, men att om det finns särskilda skäl 

för det, får budgetförslaget upprättas i november månad. Av samma lag 

framgår vidare att budgeten ska fastställas av Kommunfullmäktige före 

november månads utgång, men att om det finns särskilda skäl för det kan 

budgeten fastställas före december månads utgång.  

De ekonomiska förutsättningarna för perioden ändras kraftigt och 

informationen kommer sent i budgetprocessen. För att nämnderna ska 

kunna ta hänsyn till de nya förutsättningarna i sitt budgetarbete, föreslår 

budgetberedningen att årets budgetprocess förskjuts något:  
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- Nämnderna fastställer eget budgetförslag senast i november (mot 

tidigare oktober)  

- Nyinsatt kommunstyrelse för hantering av budgetärende, 30:e 

november 

- Nyinsatt Kommunfullmäktige för hantering av budgetärende, 15:e 

december 

Förslag på ändrade budgetförutsättningar:  

- Tillskott till kommunerna för kommande år i höstens 

budgetproposition 

- Reviderad skatteunderlagsutveckling 

- Befolkningsutvecklingen i kommunen 

- Tillskott till nämndsram samt centrala medel 

De förändringar som budgetberedningen föreslår för åren 2021 – 2023 

framgår av följande tabell. För vidare beskrivning, se beslutsunderlaget.  

   

Samtliga belopp är i tkr 2020 2021 2022 2023

Årets resultat, prognos + budgetförutsättn juni 6 352 9 600 11 200 17 800

Ekonomisk effekt till följd av ny prognos i september 2020 samt budgetproposition

Skatteunderlagsprognos SKR i augusti 2020 8 600 0 1 000 2 000

Ny bedömning från nämnder i september 1 300

Ny bedömning av kostnader för pandemi 3 841

Ny bedömning centrala fonder 565

Satsning på äldreomsorg 4 400 4 400 4 400

Extra tillskott till kommuner - generella statsbidrag 6 500 3 200

Utöver detta finns äldreomsorgslyft - riktade medel 

påverkar ej resultat 0 0 0

Ny prognos September 2020 20 658 20 500 19 800 24 200

Budgetberedningens förslag, ny befolkningsprognos, 100 färre -5 900 -6 100 -6 200

Ny prognos september, efter ändrad befolkning 20 658 14 600 13 700 18 000

Budgetberedningens förslag på tillskott i budget

Tillskott i ram till barn- och utbildningsnämnd 3 000 3 000 3 000

Tillskott i central fond, satsning på omvårdnadspersonal 1 200 1 200 1 200

Tillskott i central fond, effekter av pandemin 2 000 2 000 2 000

Nytt resultat 20 658 8 400 7 500 11 800      
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Socialdemokraterna yrkar på att rikta 1 miljon kronor under åren 2021-2023, 

till underhåll av kommunens fastigheter.  

Anders Ljunqvist (-), Kerstin Ljungqvist (-) och Anders Käll (M) yrkar bifall 

till Socialdemokraternas yrkande.      

Beslutsgång 

Proposition 1 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunledningsförvaltningens förslag till beslut och finner att 

kommunstyrelsen beslutat så. 

Proposition 2 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

Socialdemokraternas yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så.            

Beslutsunderlag 

Ändrade budgetförutsättningar inför budget 2021 och verksamhetsplan 

2022 – 2023 

Tjänsteskrivelse av ekonomichef       

Beslutet skickas till 

Beslut inklusive beslutsunderlag skickas till samtliga kommunens nämnder 
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§ 217 Dnr 2020-000431  

Information om Räddningstjänst Östra Kronoberg 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen.                 

Sammanfattning av ärendet 

Ordförande Niklas Jonsson informerar om Räddningstjänst Östra 

Kronoberg:  

• Ny räddningschef 

• Förslag på handlingsprogram 

• Samverkan med andra kommuner 

• Det prognosticerade resultatet visar att de tre kommunerna kommer 

behöva tillskjuta medel för att återställa det egna kapitalet med cirka 

700 tkr, som ska fördelas lika            

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan godkänna informationen och 

finner att kommunstyrelsen beslutat så.                      
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§ 218 Dnr 2020-000432  

Information om allmänna handlingar 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen.           

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen diskuterar hanteringen av arbetsmaterial och allmänna 

handlingar.             

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan godkänna informationen och 

finner att kommunstyrelsen beslutat så.                  

  

 


