
 

 

 
 
Kansliavdelningen 
Alexander Arbman,  
alexander.arbman@uppvidinge.se 

KALLELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-09-29 
 

  

 

Kommunfullmäktige 

kallas härmed till sammanträde tisdagen den 6 oktober 2020 klockan 18:30 

i Folkets hus, Alstermo för att behandla följande ärenden: 

Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att motverka spridningen av 

coronaviruset Covid-19. Tvätta händerna regelbundet, håll avstånd från varandra 

och stanna hemma om du känner sjukdomssymtom. 

 Upprop 

Ärende Anteckningar 

1.  Godkännande av dagordningen 

Dnr 2020-000001  

 

2.  Val av justerare 

Dnr 2020-000002  

 

3.  Information från revisorerna 

Dnr 2020-000008  

Information på sammanträdet. 

4.  Strukturella förändringar inom 

socialförvaltningen 

Dnr 2020-000179  

./. 

5.  Motion om att servera vildsvinskött i skolan 

och äldreomsorgen 

Dnr 2020-000130  

./. 

6.  Motion om strandskyddsdispens 

Dnr 2020-000108  

./. 

7.  Budget 2021 och verksamhetsplan 2022-2023 

Dnr 2020-000159  

./. 

8.  Fyllnadsval för uppdraget som ledamot i 

Barn- och utbildningsnämnden efter Torbjörn 

Gustafsson (C) 

Dnr 2020-000384  

 



Uppvidinge kommun 

Datum 

2020-09-29 
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Ärende Anteckningar 

9.  Redovisning av obesvarade medborgarförslag, 

obesvarade motioner och ej verkställda beslut 

2020 

Dnr 2020-000136  

./. 

 

Peter Danielsson 

ordförande 

Alexander Arbman 

kommunsekreterare 
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§ 154 Dnr 2020-000179  

Strukturella förändringar inom socialförvaltningen 

Kommunstyrelsens beslut 

Ärendet återremitteras till lokalförsörjningsgruppen och socialnämnden 

med uppdrag att ta fram alternativa förslag och återkomma till 

kommunstyrelsen senast november 2020.           

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden har den 9 mars 2020 beslutat att föreslå kommunfullmäktige 

ett antal förändringar inom särskilt boende i Norrhult och i Älghult. Barn- 

och utbildningsnämnden har den 12 februari föreslagit nybyggnad av 

förskola i Norrhult. För att Kommunfullmäktige ska kunna fatta beslut i 

ärendena behöver de beredas av kommunstyrelsen.  

Kommunstyrelsen beslutade den 22 april att ge förvaltningsorganisationen 

ett antal utredningsuppdrag inför fortsatt hantering. Eftersom 

socialnämndens förslag innebär att kommunala lokaler frigörs i Norrhult 

föreslår kommunstyrelsens presidium en utredning om samlokalisering av 

förskola, trygghetsboende samt verksamhetslokal för hemtjänst och hälso- 

och sjukvårdspersonal i Solgårdens lokaler.  

Utredningarna ska visa på möjliga lösningar, både ur verksamhetsmässig 

och fastighetsteknisk synpunkt samt en möjlig tidplan. Utredningarna ska 

också visa på en kostnadsuppskattning för både investeringar och drift.    

På dagens sammanträde informeras kommunstyrelsen om 

utredningsuppdragen.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar på att ärendet återremitteras till 

lokalförsörjningsgruppen och socialnämnden med uppdrag att ta fram 

alternativa förslag och återkomma till kommunstyrelsen senast november 

2020.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Niklas 

Jonssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så.         

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KS 2020-04-22 § 100    
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Beslutet skickas till 

Lokalförsörjningsgrupp 

Förvaltningschef för samhällsserviceförvaltningen 

Förvaltningschef socialförvaltningen 

Kommunchef 

Ekonomichef 

Uppvidingehus AB  

Socialnämnden 
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§ 100 Dnr 2020-000179  

Strukturella förändringar inom socialförvaltningen 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen uppdrar åt samhällsserviceförvaltningen att ur 

fastighetsteknisk och verksamhetsmässig synpunkt utreda möjlighet att 

samlokalisera förskola, trygghetsboende samt verksamhetslokal för 

hemtjänst och hälso- och sjukvårdspersonal i Solgårdens lokaler i 

Norrhult. 

2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att 

utreda former och huvudman för trygghetsboende i delar av 

Solgårdens lokaler. 

3. Kommunstyrelsen uppdrar åt samhällsserviceförvaltningen att utreda 

vilka fastighetsrelaterade förändringar som behöver göras på 

Storgården inför omvandling till demenscentrum 

4. Kommunstyrelsen avsätter maximalt trehundratusen kronor för 

projektering i de fastighetsrelaterade utredningarna. Medel anvisas från 

de kommunstyrelsens investeringsmedel för omstrukturering.  

5. Utredningarna ska återrapporteras till kommunstyrelsen i juni 2020.  

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden har den 9 mars 2020 beslutat att föreslå kommunfullmäktige 

ett antal förändringar inom särskilt boende i Norrhult och i Älghult. Barn- 

och utbildningsnämnden har den 12 februari föreslagit nybyggnad av 

förskola i Norrhult. För att Kommunfullmäktige ska kunna fatta beslut i 

ärendena behöver de beredas av kommunstyrelsen.  

Kommunstyrelsen föreslås ge ett antal utredningsuppdrag till 

förvaltningsorganisationen inför fortsatt hantering. Eftersom 

socialnämndens förslag innebär att kommunala lokaler frigörs i Norrhult 

föreslår kommunstyrelsens presidium en utredning om samlokalisering av 

förskola, trygghetsboende samt verksamhetslokal för hemtjänst och hälso- 

och sjukvårdspersonal i Solgårdens lokaler.   

Utredningarna ska visa på möjliga lösningar, både ur verksamhetsmässig 

och fastighetsteknisk synpunkt samt en möjlig tidplan. Utredningarna ska 

också visa på en kostnadsuppskattning för både investeringar och drift.    

Kommunstyrelsens presidiums förslag 
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1. Kommunstyrelsen uppdrar åt samhällsserviceförvaltningen att ur 

fastighetsteknisk och verksamhetsmässig synpunkt utreda möjlighet att 

samlokalisera förskola, trygghetsboende samt verksamhetslokal för 

hemtjänst och hälso- och sjukvårdspersonal i Solgårdens lokaler i 

Norrhult. 

2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att utreda 

former och huvudman för trygghetsboende i delar av Solgårdens lokaler 

3. Kommunstyrelsen uppdrar åt samhällsserviceförvaltningen att utreda 

vilka fastighetsrelaterade förändringar som behöver göras på Storgården 

inför omvandling till demenscentrum 

4. Kommunstyrelsen avsätter maximalt trehundratusen kronor för 

projektering i de fastighetsrelaterade utredningarna. Medel anvisas från 

de kommunstyrelsens investeringsmedel för omstrukturering.  

5. Utredningarna ska återrapporteras till kommunstyrelsen i juni 2020.   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kristdemokraterna och Centerpartiet yrkar tillägg att kommunstyrelsen 

uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att se över hur 

behovet/efterfrågan ser ut för trygghetsboende i Uppvidinge. 

Beslutsgång 

Proposition 1 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunstyrelsens presidiums förslag och finner att kommunstyrelsens 

beslutat så. 

Proposition 2 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

Kristdemokraterna och Centerpartiets yrkande och finner att 

kommunstyrelsen avslagit Kristdemokraterna och Centerpartiet yrkande. 

Votering begärd. 

Ordförande redogör för kommunstyrelsen att en Nej-röst innebär bifall till 

Kristdemokraterna och Centerpartiet yrkande, en Ja-röst innebär avslag. 

Ordförande finner genom votering att kommunstyrelsen avslagit 

Kristdemokraternas och Centerpartiets yrkande.  

Omröstningsresultat 

Ledamot Ja Nej Avstår 
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Peter Danielsson (S) X   

Susanne Karlsson (S) X   

Tony Johansson (S) X   

Anders Käll (M) X   

Jerker Blomqvist (M) X   

Ingrid Hugosson (C)  X  

Viktoria Birgersson (C)  X  

Christina Lindqvist (KD)  X  

Simon Bring (SD)  X  

Kerstin Ljungqvist (-) X   

Niklas Jonsson (S) X   

Resultat 7 4 0 

     

Beslutsunderlag 

Presidieskrivelse 2020-04-15 

Risk- och konsekvensanalys 2020-02-10 

Protokollsutdrag socialnämnden 2020-03-09 § 35 

Utredning särskilda boenden i Uppvidinge kommun 

Överklagan socialnämndens beslut 2020-03-09, § 35, för kännedom till 

kommunstyrelsen 

Skrivelse till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen om 

socialnämndens beslut 2020-03-09 § 35 

Namninsamling gällande Solgården 

Namninsamling angående socialnämndens beslut om strukturella 

förändringar 

Beslutet skickas till 

Samhällsserviceförvaltningen 

Kommunledningsförvaltningen 

Ekonomiavdelningen 
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§ 198 Dnr 2020-000179  

Strukturella förändringar inom socialförvaltningen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om att avveckla 

Solgården i Norrhult som särskilt boende med startdatum 2021-01-01.      

Reservation 

Centerpartiet och Kristdemokraterna reserverar sig mot beslutet då 

utredningar ska visa på möjliga lösningar, både ur verksamhetsmässigt och 

fastighetsteknisk synpunkt samt en möjlig tidplan. Utredningarna ska också 

visa på en kostnadsuppskattning för både investeringar och drift.  

Anders Ljungqvist (-) och Kerstin Ljungqvist (-) reserverar sig mot beslutet 

till förmån för Centerpartiets och Kristdemokraternas yrkande.      

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden har den 9 mars 2020, § 35, beslutat att föreslå 

kommunfullmäktige ett antal förändringar inom särskilt boende i Norrhult 

och i Älghult. Barn- och utbildningsnämnden har den 12 februari föreslagit 

nybyggnad av förskola i Norrhult. För att Kommunfullmäktige ska kunna 

fatta beslut i ärendena behöver de beredas av kommunstyrelsen.  

Kommunstyrelsen beslutade den 22 april, § 100, att ge 

förvaltningsorganisationen ett antal utredningsuppdrag inför fortsatt 

hantering. Eftersom socialnämndens förslag innebär att kommunala lokaler 

frigörs i Norrhult tillsattes utredning om samlokalisering av förskola, 

trygghetsboende samt verksamhetslokal för hemtjänst och hälso- och 

sjukvårdspersonal i Solgårdens lokaler. 

Kommunstyrelsen beslutade den 10 juni, § 154, att återremittera ärendet till 

lokalförsörjningsgruppen och socialnämnden med uppdrag att ta fram 

alternativa förslag och återkomma till kommunstyrelsen senast november 

2020. 

Socialnämnden beslutade den 8 september, § 83, att beslutet som enhälligt 

fattades den 9/3-2020 om strukturella förändringar kring kommunens 

äldreomsorg gäller. Dock att diskussionen efter kommunstyrelsens beslut 

kring alternativa förslag beaktas. 

Socialnämndens förslag till beslut från den 9 mars 2020 § 35 
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1. Föreslå kommunfullmäktige att besluta om att avveckla Storgården i 

Älghult som särskilt boende med startdatum 2020-05-01. 

2. Föreslå kommunfullmäktige att besluta om att omvandla Storgården 

i Älghult till demenscentrum med startdatum 2020-05-01. 

3. Föreslå kommunfullmäktige att besluta om att överlåta 

Prästgårdsvägen i Älghult till socialnämnden med startdatum 2020-

05-01. 

4. Föreslå kommunfullmäktige att besluta om att avveckla Solgården i 

Norrhult som särskilt boende med startdatum 2020-05-01. 

5. Föreslå kommunfullmäktige att fastigheten Solgården med 

beteckning Uppvidinge Norrhult 13:1 samt inkluderande kostnader 

tas över av kommunstyrelsen med startdatum 2020-05-01. 

6. Föreslå kommunfullmäktige att besluta om att ställa om Solgården 

till trygghetsboende med startdatum 2020-05-01.     

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar på att kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige att besluta om att avveckla Solgården i Norrhult som 

särskilt boende med startdatum 2021-01-01. 

Centerpartiet och Kristdemokraterna yrkar på återremiss då förslag 

kommer på sittande möte utan beredning. Vi inväntar svar av KS uppdrag 

till soc. och lokalförsörjningsgruppen. Oklart vad som ingår i förslag till 

beslut. Det finns inga ekonomiska aspekter i förslag till beslut. Det finns 

inga medarbetarkonsekvenser i förslag till beslut. 

Anders Ljungqvist (-) och Kerstin Ljungqvist (-) yrkar bifall till 

Centerpartiets och Kristdemokraternas yrkande.       

Beslutsgång 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 

beslutat i enlighet med Niklas Jonssons (S) yrkande. 

Votering begärd. 

Ordförande tydliggör propositionsordningen till att JA-röst innebär röst på 

Niklas Jonssons (S) yrkande och NEJ-röst innebär röst på Centerpartiets och 

Kristdemokraternas yrkande. 

Namn Ja Nej Avstår 

Peter Danielsson (S) X   
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Susanne Karlsson (S) X   

Tony Johansson (S) X   

Anders Käll (M) X   

Jerker Blomqvist (M) X   

Ingrid Hugosson (C)  X  

Viktoria Birgersson (C)  X  

Christina Lindqvist (KD)  X  

Anders Ljungqvist (-)  X  

Kerstin Ljungqvist (-)  X  

Niklas Jonsson (S) X   

Antal JA-röster 6 stycken, antal NEJ-röster 5 stycken. 

Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Niklas 

Jonssons (S) yrkande.               

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag socialnämnden 2020-03-09 § 35 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-06-10 § 154 

Protokollsutdrag socialnämnden 2020-08-20 § 70 

Protokollsutdrag socialnämnden 2020-09-08 § 83       

Beslutet skickas till 

Fullmäktige 

Socialnämnden  
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§ 137 Dnr 2020-000130  

Motion om att servera vildsvinskött i skolan och 
äldreomsorgen 

Kommunstyrelsens beslut 

Motionen överlämnas till samhällsserviceförvaltningen för utredning och 

återredovisas på kommunstyrelsens sammanträde i september.             

Sammanfattning av ärendet 

Anders Ljungqvist (-) har lämnat in en motion om att servera vildsvinskött i 

skolan och äldreomsorgen. Kommunfullmäktige beslutade den 5 maj, § 49, 

att lämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.     

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar på att motionen överlämnas till 

samhällsserviceförvaltningen för utredning och återredovisas på 

kommunstyrelsens sammanträde i september.     

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Niklas 

Jonssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så.          

Beslutsunderlag 

Motion om att servera vildsvinskött i skolan och äldreomsorgen 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2020-05-05 § 49    
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§ 204 Dnr 2020-000130  

Motion om att servera vildsvinskött i skolan och 
äldreomsorgen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anse motionen besvarad.            

Sammanfattning av ärendet 

Den 24 februari lämnade Anders Ljungkvist (-) in en motion om att servera 

vildsvinskött i skolan och äldreomsorgen. Samhällsserviceförvaltningen har 

fått i uppdrag att svara på motionen angående möjligheten att kunna 

servera vildsvinskött på Uppvidinge kommuns skolor och särskilda 

boenden. I samhällsserviceförvaltningens utredning har det framkommit att 

det finns hinder för servering av vildsvinskött i skolan och äldreomsorgen i 

enlighet med motionärens förslag. Gällande lagstiftningen gör det svårt att 

tillmötesgå de krav som ställs på försäljning av vildsvinskött dels på grund 

av att försäljningen måste hållas låg. Lokala jägare kan inte heller garantera 

en återkommande tillgång av vildsvinskött tillgänglig för försäljning. 

Uppvidinge kommun deltar i en central upphandling (tillsammans med 

andra kommuner, däribland Växjö kommun) om att köpa vildsvinskött för 

att kunna servera i kommunens verksamheter. Vildsvinsköttet kommer då 

från flera olika platser i Sverige och kan inte endast komma från 

kommunen.           

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut och finner att 

kommunstyrelsen beslutat så.           

Beslutsunderlag 

Motion om att servera vildsvinskött i skolan och äldreomsorgen 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-05-20 § 137  

Tjänsteskrivelse 2020-08-26    

Beslutet skickas till 

Motionär 
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§ 78 Dnr 2020-000108  

Motion om strandskyddsdispens 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att 

utreda motionen. 

2. Kommunledningsförvaltningen ska inhämta yttrande från miljö- och 

byggnadsnämnden. 

3. Kommunledningsförvaltningen ska återkomma med svar till 

kommunstyrelsens sammanträde i september 2020.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 3 mars 2020 § 34 att lämna motion om 

strandskyddsdispens till kommunstyrelsen för beredning.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar att: 

1. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att 

utreda motionen. 

2. Kommunledningsförvaltningen ska inhämta yttrande från miljö- och 

byggnadsnämnden. 

3. Kommunledningsförvaltningen ska återkomma med svar till 

kommunstyrelsens sammanträde i september 2020.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Niklas 

Jonssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så.  

Beslutsunderlag 

Motion om strandskyddsdispens 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2020-03-03 § 34 

Beslutet skickas till 

Kommunledningsförvaltningen 
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§ 208 Dnr 2020-000108  

Motion om strandskyddsdispens 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå motionen.           

Sammanfattning av ärendet 

Motionären föreslår fullmäktige att verka för att upphäva det generella 

strandskyddet till förmån för en individuell tillståndsprövning och 

inkludera eller ges möjlighet att inkludera regeländringen i det pågående 

arbetet med kommunens nya översiktsplan. 

Kommunfullmäktige beslutade den 3 mars år 2020 § 34 att överlämna 

motionen till kommunstyrelsen för utredning. Kommunstyrelsen beslutade 

den 18 mars år 2020 § 78 att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att 

utreda motionen och inhämta yttrande från miljö- och byggnadsnämnden. 

Sammanfattningsvis kan strandskyddets syfte förklaras med att säkra 

tillgången till strandområden även i framtiden och säkerställandet av 

livsvillkoren för djur- och växtlivet. Kommunerna beslutar om 

strandskyddsdispens i enlighet med lagstiftningen med vägledning av 

kommunens översiktsplan. I översiktsplanen kan kommunerna ange 

områden som kan anses vara lämpliga för landsbygdsutveckling i 

strandnära lägen. De utpekade områdena ska både ge långsiktigt positiva 

effekter för landsbygden och säkerställa tillgången till strandområden enligt 

ovan nämnda syfte. Vid framtagandet av områdena måste flera risker 

beaktas, exempelvis skydd mot olyckor, översvämning och erosion.  

Regeringen beslutade den 4 juli år 2019 att tillsätta en utredning av 

strandskyddet som ska ge förslag på författningsändringar och andra 

åtgärder som medför att strandskyddet görs om i grunden. Enligt 

riksdagens hemsida är utredningen pågående och ska redovisas senast den 

30 november år 2020. 

Miljö- och byggnadsnämnden har inkommit med ett yttrande om att 

nuvarande lagstiftning utreds för närvarande som en del av januariavtalet. 

Tills nytt förslag arbetats fram och tagits i riksdagen gäller nuvarande 

lagstiftning. Nuvarande lagstiftning ger inte utrymme för kommunala 

undantag. 

Uppvidinge kommun följer intentionerna med Regeringens utredning 

nogsamt och inväntar redovisning av eventuella förslag till lagändringar.         
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Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunförvaltningens förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen 

beslutat så.             

Beslutsunderlag 

Motion om strandskyddsdispens,  

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-03-18 § 78 

Förslag till yttrande, miljö- och byggnadsnämnden 2020-09-07 

Protokollsutdrag miljö- och byggnadsnämnden 2020-09-10 § 103 

Tjänsteskrivelse 2020-09-16      

Beslutet skickas till 

Motionär 

Miljö- och byggnadsnämnden 

      



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(3) 

Sammanträdesdatum 

2020-09-29 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 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:  

- Nämnderna fastställer eget budgetförslag senast i november (mot 

tidigare oktober)  
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- 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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Inför extra kommunstyrelse 2020-09-29 

Av beslutsunderlaget till budgetförutsättningarna för åren 2021 till 2023 (fastställt av KF i 

juni 2020) framgår att om budgetförutsättningarna 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 

haft ett extra sammanträde den 16:e september. Budgetberedningen har enats om att föreslå 

en del förändringar i budgetförutsättningarna och i tidplan för årets budgetprocess.   

Information om ändrade budgetförutsättningar:    

1. Av höstens budgetproposition som presenteras den 21:a september framgår att extra 

tillskott kommer föreslås till kommunerna för kommande år. Tillskotten påverkar 

Uppvidinge kommuns ekonomi i positiv riktning för 2021 med 10,9 miljoner kronor, 

för 2022 med 7,6 miljoner kronor och för 2023 med 4,4 miljoner kronor. Av tillskottet 

nämns 4,4 miljoner kronor som en satsning på äldreomsorgen.   

2. Befolkningsutvecklingen för Uppvidinge kommun går inte i den önskade 

riktningen. Per den sista juli saknas 115 invånare till 1:a november prognosen (som 

styr intäktssidan år 2021). En nedjustering av befolkningsprognosen påverkar 

ekonomin i negativ riktning med närmare sex miljoner kronor årligen.  

3. Resultatprognosen för 2020 för Uppvidinge kommun har förbättrats kraftigt vilket 

innebär att kravet på återställande av tidigare års negativa balanskravsresultat sänks 

från 32 miljoner kronor till cirka 12 miljoner kronor för de kommande åren.  

 

Kommentar till posterna ovan:  

• När budgetberedningen hade sitt extra sammanträde var budgetpropositionen i sin 

helhet inte känd, regeringen lade fram propositionen den 21:a september. Det finns 

en del osäkerhetsfaktorer, bland annat:  

o Extra tillskott till kommunerna är inte beslutat, men känns relativt ”säkert” 

då det finns en överenskommelse mellan ett antal partier som ska kunna ge 

en majoritet vid beslutstillfället.  

o Finansiering av tillskotten, exempelvis om andra ersättningar till kommuner 

sänks, eller om kostnadsdrivande reformer tillkommer.  

o Om tillskotten kommer att ”riktas” mer än vad som är beskrivet i tidigare 

information.  

o Eventuella ”krav” från exempelvis fackligt håll, allmänhet osv, när signal om 

bättre ekonomi för kommunerna går ut i media. 

o Effekterna av den pågående pandemin i kostnadsnivåer inför kommande år 

är en stor osäkerhetsfaktor.  

 

2020-09-22 
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Budgetberedningens förslag till ändrade budgetförutsättningar: 

Budgetberedningen föreslår följande förändringar i budgetförutsättningar:  

- Budgeten för generella och riktade statsbidrag samt skatteintäkterna justeras i 

enlighet med SKR:s skatteunderlagsprognos från augusti 2020 samt med föreslagna 

tillskott till kommunerna, totalt 10,9 miljoner kronor 2021, 8,6 miljoner kronor för 

2022 och 6,4 miljoner kronor för 2022. 

- Befolkningsprognosen justeras ner med 100 invånare, vilket medför sänkt nivå i 

generella statsbidrag och skatteintäkter på totalt 5,9 miljoner kronor för 2021, 6,1 

miljoner kronor för 2022 och 6,2 miljoner kronor för 2023.  

- Barn- och utbildningsnämndens budgetram tillförs ett årligt tillskott på tre miljoner 

kronor, för högre kvalitet och bättre resultat i skolan.  

- I den centrala budgeten avsätts 3,2 miljoner kronor för 2021 - 2023, varav 1,2 miljoner 

avser satsning på omvårdnadspersonal och två miljoner kronor för ökade 

kostnader/satsningar till följd av pandemin.  

 

Av följande tabell framgår budgeterat/prognostiserat resultat då budgetförutsättningarna 

fastställdes i juni, samtliga förändringar som påverkar resultatprognos samt 

budgetberedningens förslag på förändringar.  

 

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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Förändringen av resultatprognosen för 2020 ger bättre förutsättningar för återställande av 

tidigare års negativa balanskravsresultat. Efter 2020 återstår 12 miljoner kronor att återställa.  

Ny tidplan för budgetprocessen:  

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:  

 

- 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 

 

 

 

Silja Savela 

Ekonomichef 
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BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BUDGET 2021 och VERK-

SAMHETSPLAN 2022 - 2023 

 
INLEDNING 

De ekonomiska förutsättningarna för budget- och planperioden är osäkra. Den pågående coro-

napandemin har på bara några månader fått globalt omfattande effekter på hälsa, levnadsförhållan-

den och ekonomi. Osäkerheten om den fortsatta utvecklingen är stor och pandemins slutliga effekter 

kommer ta lång tid att överblicka. Att i ett sådant läge göra bedömningar om den kommunala eko-

nomin är minst sagt en utmaning.  

 

För att inte försena arbetet med budgetprocessen har kommunens budgetberedning inlett arbetet med 

att ta fram budgetförutsättningar för perioden. Det är möjligt att förutsättningarna ändras kraftigt 

under pågående budgetarbete.  Budgetberedningen ska då initiera att ett ärende med reviderade bud-

getförutsättningar lyfts upp till kommunstyrelsen.  

 

De ekonomiska beräkningarna utgår från den relativt positiva scenario om utvecklingen som Sveriges 

Kommuner och Regioner (SKR) presenterar i sin Ekonomirapport i maj 2020. Nyckelordet från SKR i 

ekonomirapporten är ”Osäkerhet”.   

 

OMVÄRLDSBEVAKNING 

I världsekonomin sker just nu en extremt snabb nedgång i produktion och sysselsättning till följd av 

coronapandemin. Den svenska ekonomin som försvagades redan 2019, drabbas nu av både sjunkande 

inhemsk efterfrågan och fallande export. I nuläget är alla konjunkturbedömningar ytterst osäkra, vil-

ket också märks på de stora variationerna i BNP-prognoser från olika bedömare.  

 

Redan under 2019 präglades svensk arbetsmarknad av en försvagad konjunktur med en minskning av 

antalet arbetade timmar, som är basen i kommunernas skatteunderlag. Under 2020 räknar SKR med 

att arbetade timmar faller med över tre procent och att arbetslösheten ökar med två procentenheter till 

knappt nio procent, där den beräknas ligga kvar även under 2021. Lågkonjunkturen beräknas dröja 

sig kvar åtminstone till 2023.  

 

För att motverka krisen har staten lagt krispaket som fram till den 8 maj hade en beräknad påverkan 

på statens budget med cirka 185 miljarder kronor. De flesta länder utvecklar olika typer av krispaket 

för att dämpa de samhällsekonomiska effekterna.  

 

 

KOMMUNERNAS EKONOMI 

Kommunsektorn har de senaste åren haft starka ekonomiska resultat. För två år sedan skedde en kraf-

tig resultatförsämring i kommunerna, då 69 kommuner redovisade ett negativt resultat och endast 109 

kommuner hade ett resultat på minst 2 procent av skatter och statsbidrag. Även 2019 redovisar ett 70 

tal kommuner ett negativt resultat. 

 

De ekonomiska konsekvenserna av coronaviruset kommer att bli stora både på kostnads- och intäkts-

sidan för kommunerna. Pandemin påverkar i hög grad kommunernas verksamheter; vården, äldre-

omsorgen, gymnasieskolan, socialtjänsten och ekonomiskt bistånd med mera. Personalen i välfärden 

pressas av osäkerhet och ökad arbetsbelastning till följd av sjukskrivningar och krav på omställning. 
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Vilka effekter som kvarstår under den kommande budget- och planperioden är inte möjligt att se 

ännu.    

Till följd av pandemin förväntas skatteunderlagets utveckling att bli låg. För att dämpa effekterna för 

kommuner och regioner har staten beslutat om en relativt kraftig ökning av de generella statsbidragen 

för de kommande åren.  

 

Inför de utmaningar vi har framför oss kommer det att krävas att kommunerna bedriver verksamhet-

en på ett helt annat sätt än idag. Utvecklingen pågår redan i sektorn, men det kommer att krävas mer 

utveckling och förändring kommande år då förväntningarna på välfärden fortsätter att öka samtidigt 

som effekterna av pandemin kan bli kostsamma.  

 

 

BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR I UPPVIDINGE KOMMUN 

Kostnadsutvecklingen de senaste åren i kombination med tidigare års negativa resultat som ska åter-

ställas, kraftigt minskade statsbidrag och ökade kostnader inom många områden, innebär att det finns 

behov av att fortsätta arbetet med att genomföra tidigare beslutade åtgärder, men även att föreslå nya 

som ger kraftigt sänkta kostnader.   

 

Balanskravsresultat 

För åren 2017 - 2019 har kommunen upparbetade negativa balanskravsresultat på totalt 32,1 miljoner 

kronor. De föreslagna resultatnivåerna för perioden innebär att de negativa balanskravsresultaten inte 

kommer att vara fullt återställda 2022. Det kommer att behövas ytterligare ett år innan hela skulden är 

återställd.   

 

Skattesats 

Skattesatsen under planperioden beräknas vara oförändrad, 22,00. Inför 2020 höjdes skatten med 39 

öre.  

 

Befolkningsutveckling 

För planperioden beräknas antalet invånare öka med 182 personer. Den sista mars 2020 var antalet 

invånare i kommunen 9 541, vilket innebär att för att uppnå prognosnivån, behöver antalet invånare 

öka med 85 personer fram till 1:a november 2020.   

  

2019 9 594 personer   

2020 9 626 personer 

2021 9 701 personer 

2022 9 776 personer  

 

Finansiering 

De externa finansieringskällorna är i första hand skatteintäkter och statsbidrag. I kommunens budget-

arbete används de prognoser över skatter och generella statliga bidrag som tas fram av Sveriges 

Kommuner och Regioner, SKR. Fortlöpande förändringar av dessa prognoser under året ska vanligen 

inte ge anledning till några ändringar av de anslagsnivåer som fastställs av kommunfullmäktige. 

 

Interna mellanhavanden  

En del av kommunens verksamheter bedrivs av andra intressenter:  

 

AB Uppvidingehus Fastighetsförvaltning och lokalvård 

UppCom AB  Bredband, IT och telefoni 

RÖK  Räddningstjänsten i Östra Kronoberg 

HUL  Lönesamverkan i Högsby, Uppvidinge och Lessebo 

 

För dessa verksamheter samt kommunens kostorganisation, gäller grundprincipen att tjänsterna ut-

förs till självkostnadspris. Undantag för denna regel är bredbandsverksamheten där hänsyn till kom-
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mersiella intressen beaktas. Kommunfullmäktige har uppdragit till kommunstyrelsen att utreda de 

kommunala bolagens organisering och ansvar. Utredningen redovisas till Kommunfullmäktige i juni 

2020.  

 

Arbetsgivaravgift och personalomkostnadspålägg 

Kommunen följer riktlinjer av SKR. Inför 2021 är prognosen en oförändrad avgift.  

 

Pensionskostnad 

Förändring av pensionsskuld följer Skandias prognos.  

 

Kapitalkostnad 

Varje investering får konsekvenser för driftredovisningen i form av kapitalkostnader. Avskrivning är 

beroende av den ekonomiska livslängden och internräntan på beslutad procentsats, 2,5 procent. Kapi-

talkostnaderna belastar driftbudgeten månaden efter färdigställande. 

 

Taxor och avgifter 

Förslaget till taxor och avgifter redovisas som en separat del av verksamhetsplanen. Viktigt är att in-

täkterna når upp till den nivå som fastställts för att klara beslutad kostnadstäckningsgrad. Det gäller 

till exempel VA- och renhållningsverksamheten som skall ha full kostnadstäckning. Utredning om 

förändring av huvudmannaskap för renhållningsverksamheten pågår.  

 

Investeringar 

Den långsiktiga ambitionen är att de årliga investeringarna ska täckas av avskrivningar och årets re-

sultat. Beslutade investeringsnivåer för 2020 – 2022 uppgår till närmare 170 miljoner kronor, vilket 

innebär att ambitionsnivån inte uppnås. Inför budget- och planperioden 2021 - 2023 bedöms investe-

ringsnivån vara fortsatt hög. De planerade investeringsnivåerna medför att upplåningsbehoven 

kommer att öka.   

 

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH MÅLSTYRNING 

Ekonomisk hushållning handlar om att styra ekonomin både i ett kortare och i ett längre tidsperspek-

tiv. Om kostnaderna i ett längre perspektiv överstiger intäkterna innebär det att kommande generat-

ioner får betala för denna överkonsumtion. Normalt sett ska ekonomin visa på ett positivt resultat på 

en nivå som gör att förmögenheten inte urholkas av inflation eller för låg finansieringsgrad.  

 

I november 2018 fattade Kommunfullmäktige beslut om en ny målstruktur och mål för åren 2019 – 

2022. Målen utgår från fyra olika målområden: Uppvidingebon, Samhällsutveckling, Medarbetare och 

organisation samt Ekonomi. Inom respektive målområde finns ett antal mål. Varje mål har adresserats 

till någon eller några nämnder och eller kommunala bolag. Målen ska brytas ner till aktiviteter på 

förvaltningsnivå och om möjligt, ända ner till den enskilde medarbetaren. Styrningen ska på så vis 

leda till att den politiska viljeyttringen genomsyrar organisationen och därmed låter de demokratiska 

krafterna verka.  

 

Inför kommande budget genomförs mindre justeringar i målstyrningen (efter dialog i budgetberedningen). Ex-

empelvis tas inaktuella indikatorer bort, mätningar som genomförs vartannat år har endast värde för de aktuella 

åren samt justering av enskilda indikatorers värden. Under hösten 2020 kommer kommunledningsförvaltningen 

att föreslå kommunfullmäktige en halvtidsutvärdering av målstyrningen.  

 

Nämnderna ska i sitt förslag till budget och verksamhetsplan beskriva hur nämnden kommer att ar-

beta med de olika målområdena.  

 

 ANSLAGSNIVÅ 

I följande tabeller presenteras respektive nämnds anslagsnivå (budgetram) för perioden. Intäktsupp-

räkning har beräknats med 1,5 procent och kostnadsuppräkning exklusive löneökningar med 2 pro-

cent. Löneökningarna budgeteras centralt och fördelas ut först efter genomförd lönerevision. Ingångs-



 

 

                                                                                                              

  4  

 

värdet 2020 i tabellerna är beslutad budget i november 2019 med tillskott för löneökningsmedel. Från 

kommunstyrelsens ingångsvärde har 2 015 tkr flyttats till socialnämndens budgetram till följd av 

nämnden tog över ansvaret för färdtjänsten. Nämnden kompenserades med ytterligare en miljon kro-

nor från centralt avsatta budgetmedel.  

 

Kommunstyrelsen 2020 2021 2022 2023

Ingångsvärde 96 983 96 006 98 054 98 582

Intäktsuppräkning -75 -243 204 -1 079

Uppräkning övriga kostnader 868 1 026 694 1 975

Neddragning/tillskott i ram, KF nov 2019 -1 770 -1 900 700

Förslag på tillskott, juni 2020 3 165 -1 070

Budgetram 96 006 98 054 98 582 99 478

Förändring mellan åren -977 2 048 528 896  
 

Utökning av kommunstyrelsens budgetram, i rad Förslag på tillskott, juni 2021, består av: 

- Samordnare innovativ sanering 

- Allmänna kommunikationer inom kommunen 

- Kommunstyrelsens förfogandemedel 

- Ökade kostnader inom Räddningstjänst Östra Kronoberg år 2021 

- Rivning av förfallna fastigheter 2021, successiv minskning 2022 och 2023 

- Lägre intäkter för skogsverksamheten 2021 

- Administrativt stöd inom Samhällsserviceförvaltningen 

- Återinföra bidrag till enskilda vägar 

Neddragningen 2022 är effekt av att vissa tillskott minskar/uteblir 2022.  

 

 

Barn- och utbildningsnämnd 2020 2021 2022 2023

Ingångsvärde 241 308 245 585 249 824 251 746

Intäktsuppräkning -174 -455 -511 -497

Uppräkning övriga kostnader 2 011 2 494 2433 2598

Neddragning/tillskott i ram, KF nov 2019 2 440 -800

Förslag på tillskott, juni 2020 3 000

Budgetram 245 585 249 824 251 746 253 847

4 277 4 239 1 922 2 101  
 

Utökning av barn- och utbildningsnämndens budgetram i rad Förslag på tillskott, juni 2021, består av 

budgettillskott till följd av utökat barnantal i förskola. 

 

 

Socialnämnd 2020 2021 2022 2023

Ingångsvärde 248 778 246 766 237 571 235 509

Intäktsuppräkning -259 -394 -476 -435

Uppräkning övriga kostnader 1 387 1 549 1 514 1 754

Neddragning/tillskott i ram, KF nov 2019 -3 140 -14 550 -1 000

Förslag på tillskott, juni 2020 4 200 -2 100 -2 100

Budgetram 246 766 237 571 235 509 234 728

Förändring -2 012 -9 195 -2 062 -781  
 

Utökning av socialnämndens budgetram i rad Förslag på tillskott, juni 2021, består av budgettillskott 

till följd av nya ärenden inom LSS. Tillskottet fasas ut successivt under 2022 och 2023.  
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Miljö- och byggnadsnämnd 2020 2021 2022 2023

Ingångsvärde 4 719 4 659 4 643 4 625

Intäktsuppräkning -39 -40 -39 -40

Uppräkning övriga kostnader 24 24 21 20

Neddragning/tillskott i ram, KF nov 2019 -45 0 0

Förslag på tillskott, juni 2020 0 0 0

Budgetram 4 659 4 643 4 625 4 605

Förändring -60 -16 -18 -20  
 

Inga ytterligare tillskott eller avdrag till Miljö- och byggnadsnämndens budgetram.  

 

 

Lönenämnd 2020 2021 2022 2022

Ingångsvärde 0 0 0 0

Intäktsuppräkning -71 -71 -71 -71

Uppräkning övriga kostnader 71 71 71 71

Budgetram 0 0 0 0

Förändring 0 0 0 0  
 

Lönenämndens kostnader ska täckas av intäkter från de ingående kommunerna, nettoramen är där-

med noll kronor.  

 
Sammanställning, nämndernas budgetram 

Nämnd/år 2020 2021 2022 2023 Förändring

Kommunstyrelsen 96 006 98 054 98 582 99 478 3 472

Barn- och utbildningsnämnden 245 585 249 824 251 746 253 847 8 262

Socialnämnden 246 766 237 571 235 509 234 728 -12 038

Miljö- och byggnadsnämnden 4 659 4 643 4 625 4 605 -54

Lönenämnden 0 0 0 0 0

Total 593 016 590 092 590 462 592 658 -358

Förändring, tkr 15 984 -2 924 370 2 196

Förändring, % 2,8 -0,5 0,1 0,4 -0,1

 
Till följd av åtgärdsplanen för ekonomi i balans sjunker nämndernas budgetram för 2021 för att blyg-

samt börja öka inför år 2022.  

 

Centralt budgeterade medel 

Från och med 2018 budgeteras löneökningsmedlen centralt och fördelas ut till respektive nämnd efter 

genomförd lönerevision. För perioden har mellan 2,5 – 2,8 procent avsatts årligen och motsvarar cirka 

12 miljoner kronor per år. Övriga medel som finns i den centrala budgeten är:  
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Centrala medel 2020 2021 2022 2023

Pensionskostnader 17 400 17 900 18 400 18 900

Digitalisering 500 500 500 500

Omstrukturering 2 760 3 925 1 725 0

Till IT licenser från omstrukturering 0 1 200 600 0

Kompetensutv/Personalförs 800 1 000 1 000 1 000

Kvalitetshöjande insatser - tar 500 tkr 2020 0 500 500 500

Oförutsett och demografi 4 000 0 0 0

Kapitalkostnader 1 850 3 450 5 281 6 281

Budgetram 27 310 28 475 28 006 27 181

Förändring 10 440 1 165 -469 -825  
 

I den centrala budgeten avsätts medel för digitalisering, kompetensutveckling samt kvalitetshöjande 

insatser som nämnderna kan ansöka om för olika typer av projekt/åtgärder inom respektive område. 

Medel för omstruktureringskostnader avsätts centralt för de kommande två åren. Under en struktur-

omvandling kan kostnader uppstå i ett inledningsskede, eller kostnader kvarstå för exempelvis loka-

ler eller personal vid avveckling av verksamheter. Syftet med dessa medel är att under en övergångs-

period kunna finansiera den typen av kostnader. Investeringsplanen för perioden är inte beslutad, 

dock pågår planering för omfattande investeringar. Ökade kostnader för kapitalkostnader budgeteras 

centralt och beslut om fördelning av medel sker i samband med att beslut fattas om investering.  

 

RESULTATPLAN FÖR PERIODEN  

R E S U L T A T P L A N 2020 2021 2022 2023

Verksamhetens intäkter 130 296 132 231 134 140 136 152

Verksamhetens kostnader -725 699 -733 488 -750 768 -764 843

Avskrivning av anläggningstillgångar -22 376 -24 120 -25 950 -27 000

TOTALA NETTOKOSTNADER -617 779 -625 377 -642 578 -655 691

Kommunens skatteintäkter 422 529 426 503 442 187 458 819

Inkomstutjämning 127 726 124 445 129 014 134 156

Kostnadsutjämning 42 652 49 949 50 338 50 728

Tillskott, statliga medel, pandemi 7 900 7 923 7 923

Regleringspost 6 693 5 692 4 166 1 753

Regleringspost, generell del av "10 mdr" 4 586 6 630 6 630 6 630

Vår del av "10 mdr till välfärden" 7 146 0 0 0

Kommunal LSS-utjämning -3 189 -4 837 -4 875 -4 913

Kommunal fastighetsavgift 16 886 19 695 19 695 19 695

Finansnetto -250 -1 000 -1 300 -1 300

RESULTAT EFTER FINANSNETTO 7 000 9 600 11 200 17 800

Återställning av balanskravet 6 352 9 600 11 200 5 030  
 

De ekonomiska förutsättningarna enligt upprättat förslag genererar ett överskott i kommunen de 

kommande åren. De negativa balanskravsresultaten från 2017 till 2019 återhämtas i sin helhet först 

under 2023. Fem miljoner kronor saknas i resultatnivå för perioden 2020 – 2022 för att uppfylla lag-

stiftningens krav på återställande inom tre år.  
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NÄMNDERNAS FÖRSLAG TILL BUDGET 2021 OCH VERKSAMHETSPLAN 2022-2023 

Varje nämnd har ett ansvar att presentera ett budgetförslag som bygger både på realism, och ett an-

svarstagande för att kommunens ekonomiska situation långsiktigt ska vara stabil.  

 

Nämnderna ska senast i oktober besluta om förslag till budget 2021 och verksamhetsplan 2022 och 

2023 som bygger på de beslutade budgetramarna för perioden. Nämnden ska beskriva vilka åtgärder 

som vidtagits för att få budget inom beslutad ram och vilka konsekvenser åtgärderna innebär.  

 

Om nämnden upplever svårigheter i att uppnå beslutad budgetram ska nämnden utöver tidigare 

beslutade åtgärder pröva möjligheter till omprioriteringar, effektiviseringar, övriga besparingar, stan-

dardsänkningar och/eller ökade intäkter.   

 

Nämnden ska i sitt förslag beskriva hur nämnden kommer att arbeta med de olika målområdena som 

Kommunfullmäktige har beslutat om.  

 

 

TIDPLAN 

 

• Juni  Beslut om budgetförutsättningar i Kommunfullmäktige 

• Oktober Nämnderna beslutar om budget- och verksamhetsplan 

• Oktober Kommunstyrelsen föreslår skattesats  

• November Beslut om budget- och verksamhetsplan i Kommunfullmäktige 

 
 

2020-05-28 

 

Silja Savela 

Ekonomichef 
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§ 70 Dnr 2020-000159  

Budget 2021 och verksamhetsplan 2022-2023 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar budgetförutsättningarna för budget 2021 och 

verksamhetsplan 2022 och 2023 enligt upprättat förslag.     

Reservation 

Landsbygdspartiet Oberoende reserverar sig mot beslutet till förmån för 

förslag att sänka kommunstyrelsens ram med 7,4 mkr och tillföra 3,7 mkr 

till BUN och SOC vardera. 

Centerpartiet och Kristdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån 

för eget förslag med följande reservationsmotivering: Bredd och samsyn. 

För att få bukt med den nedåtgående spiralen måste vi hjälpas åt över 

partigränserna och arbeta med budgeten tillsammans. Föreslagen 

budgetram ökar i förhållande till beslutad budgetram 2019 med 25 milj, 

vilket tyder på ytterligare ett år med minusresultat. Prognoserna är starkt 

osäkra. Befolkningssiffran 9701 anser vi bygger på en orealistisk prognos i 

budgetförutsättningarna. Inte minst efter att siffrorna för april -20 blivit 

kända, där vi minskade med ytterligare 33 personer till 9508. 

Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.       

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens budgetberedning har utarbetat förslag på budget-

förutsättningar för åren 2021 – 2023. Förslaget utgår från oförändrad 

skattesats samt en befolkningsökning på 182 personer. Förslaget innebär att 

de negativa balanskravsresultaten från 2017 – 2019 inte återställs fullt ut 

under perioden, återställandetiden förlängs med ett år.  

Ekonomiska konsekvenser 

Budgeterad resultatnivå per år:  

2021 9 600 tkr 

2022 11 200 tkr 

2023 17 800 tkr     

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) och Anders Ljungkvist (-) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag till beslut. 
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Sverigedemokraterna lägger följande ändringsyrkande på budget 2021 och 

verksamhetsplan för 2022 och 2023. Vi yrkar att 7,4 miljoner kr tas från 

Kommunstyrelsens budgetram och fördelas med 3,7 miljoner kr till Barn 

och utbildningsnämndens budget att fördelas inom ram för att undvika 

ytterligare kvalitetssänkningar. Samt 3,7 miljoner kr till socialnämnden till 

fler händer i vården, kvalitetshöjande åtgärder samt införande av 

språkkrav.  

Kent Helgesson (LPo), Mattias Karlsson (SD) och Simon Bring (SD) yrkar 

bifall till Sverigedemokraternas ändringsyrkande. 

Centerpartiet och Kristdemokraterna yrkar på återremittering av Budget 

2021 och verksamhetsplan 2022-2023 Dnr 2020-000159, för beslut vid 

kommunfullmäktige 6/10 då prognoserna är lite klarare och 

förutsättningarna för delårsbokslutet 2020 framtaget.  

Viktoria Birgersson (C) yrkar bifall till Centerpartiets och 

Kristdemokraternas återremissyrkande. 

Kent Helgesson (LPo) yrkar bifall till Centerpartiets och Kristdemokraternas 

återremissyrkande och kompletterar motiveringen att kommunfullmäktiges 

gruppledare inbjuds till träff med förvaltningschef och ekonom från 

vardera förvaltning BUN respektive SOC.     

Beslutsgång 

Proposition 1 

Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller om ärendet ska 

återremitteras. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat att 

ärendet ska avgöras idag. 

Votering begärd. 

Ordförande tydliggör propositionsordningen till följande att JA-röst innebär 

röst att ärendet ska avgöras idag och NEJ-röst innebär att ärendet ska 

återremitteras. 

Namn Ja Nej Avstår 

Niklas Jonsson (S) X   

Bodil Fager Bergqvist (S) X   

Birger Johansson (S) X   

Marie Hammarström Linnér (S) X   

Susanne Karlsson (S) X   
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Jan Wernström (S) X   

Åke Axelsson (S) X   

Kent Bergqvist (S) X   

Anette Vallentin (S) X   

Peter Ekman (S) X   

Bjarne Svensson (S) X   

Tobiaz Kowalski (V) X   

Matthias Sjöberg (V) X   

Jerker Blomqvist (M) X   

Anders Käll (M) X   

Margareta Schlee (M) X   

Carl Krekola (M) X   

Ingrid Hugosson (C)  X  

Viktoria Birgersson (C)  X  

Eva Palmqvist (C)  X  

Erik Ragnarsson (C)  X  

Sadiq Sahal (C)  X  

Magnus Gustafsson (C)  X  

Christina Lindqvist (KD)  X  

Mattias Karlsson (SD) X   

Simon Bring (SD) X   

Billy Lindvall (SD) X   

Andreas Preschel (SD) X   

Robert Fredriksson (SD) X   

Kent Helgesson (LPo)  X  

Christina Lundahl (LPo)  X  

Anders Ljungkvist (-) X   

Kerstin Ljungkvist (-) X   

Frida Sundqvist Hall (-)  X  

Peter Danielsson (S) X   
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25 röstade JA, 10 röstade NEJ. 

Ordförande finner genom votering att kommunfullmäktige beslutat att 

ärendet ska avgöras idag. 

Proposition 2 

Ordförande ställer de två förslagen mot varandra och finner att 

kommunfullmäktige beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag till 

beslut. 

Votering begärd. 

Ordförande tydliggör propositionsordningen till följande att JA-röst innebär 

röst på kommunstyrelsens förslag till beslut och NEJ-röst innebär röst på 

Sverigedemokraternas ändringsyrkande.  

Namn Ja Nej Avstår 

Niklas Jonsson (S) X   

Bodil Fager Bergqvist (S) X   

Birger Johansson (S) X   

Marie Hammarström Linnér (S) X   

Susanne Karlsson (S) X   

Jan Wernström (S) X   

Åke Axelsson (S) X   

Kent Bergqvist (S) X   

Anette Vallentin (S) X   

Peter Ekman (S) X   

Bjarne Svensson (S) X   

Tobiaz Kowalski (V) X   

Matthias Sjöberg (V) X   

Jerker Blomqvist (M) X   

Anders Käll (M) X   

Margareta Schlee (M) X   

Carl Krekola (M) X   

Ingrid Hugosson (C)   X 

Viktoria Birgersson (C)   X 
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Eva Palmqvist (C)   X 

Erik Ragnarsson (C)   X 

Sadiq Sahal (C)   X 

Magnus Gustafsson (C)   X 

Christina Lindqvist (KD)   X 

Mattias Karlsson (SD)  X  

Simon Bring (SD)  X  

Billy Lindvall (SD)  X  

Andreas Preschel (SD)  X  

Robert Fredriksson (SD)  X  

Kent Helgesson (LPo)  X  

Christina Lundahl (LPo)  X  

Anders Ljungkvist (-) X   

Kerstin Ljungkvist (-) X   

Frida Sundqvist Hall (-)  X  

Peter Danielsson (S) X   

20 röstade JA, 8 röstade NEJ, 7 avstår. 

Ordförande finner genom votering att kommunfullmäktige beslutat att 

bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.                

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2020-06-10 § 164 

Budgetförutsättningar för budget 2021 och verksamhetsplan 2022 - 2023     

Fullständig återremissmotivering från Centerpartiet och Kristdemokraterna   

Beslutet skickas till 

Gruppledare för partierna i fullmäktige 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tillika budgetberedning 

Ekonomichef 

Kommunchef 

Samtliga nämnder och bolag 

Revisionen 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

6(6) 

Sammanträdesdatum 

2020-06-23 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

    



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2020-09-01 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 102 Dnr 2020-000384  

Fyllnadsval för uppdraget som ledamot i Barn- och 
utbildningsnämnden efter Torbjörn Gustafsson (C) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Ärendet bordläggs och hanteras igen på nästkommande sammanträde.           

Sammanfattning av ärendet 

Torbjörn Gustafsson (C) har entledigats från uppdraget som ledamot i Barn- 

och utbildningsnämnden. 

Kommunfullmäktige behöver välja en ny ledamot i Barn- och 

utbildningsnämnden.     

Förslag till beslut på sammanträdet 

Sadiq Sahal (C) yrkar på bordläggning.     

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan bordlägga ärendet och att 

det hanteras igen på nästkommande sammanträde och finner att 

kommunfullmäktige beslutat så.                    

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden 
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§ 211 Dnr 2020-000136  

Redovisning av obesvarade medborgarförslag, 
obesvarade motioner och ej verkställda beslut 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna redovisningen.               

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunallagen ska medborgarförslag och motioner beredas så att 

de kan beslutas om inom ett år från att de väcktes i fullmäktige. Om ärendet 

inte beretts inom den tiden ska detta anmälas till fullmäktige. 

I förteckningen finns en motion som inte besvarats inom det år som anges i 

kommunallagen. Två medborgarförslag överskrider den gräns på ett år som 

fastställs i kommunallagen (5 kap. 35 §).        

Kommunfullmäktige beslutade den 28 mars 2017, § 26, att 

kommunstyrelsen ska redovisa ej verkställda beslut i samband med 

redovisningen av obesvarade motioner och obesvarade medborgarförslag.          

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kansliavdelningens förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen 

beslutat så.               

Beslutsunderlag 

Förteckning obesvarade medborgarförslag och motioner oktober, 2020-09-

08 

Förteckning för verkställighet av fullmäktiges beslut, 2020-09-09 

Tjänsteskrivelse 2020-09-08       

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

     



     KS 2020-000136 

     2020-09-07 

   

 Förteckning obesvarade medborgarförslag och motioner 2020  

Dnr Ärende Avseende Inkom Behandlats Status 

KS 2018-284 Medborgarförslag Förbättrad 

tillgänglighet 

friskvårdsslingan 

runt Lenhovdasjön, 

delen Viken till 

Singeltorps by 

2018-09-03 Kommunfullmäktige 2018-09-25, § 108 

Kommunstyrelsen 2019-04-09, § 66 

Kommunstyrelsens tekniska utskott 

2019-05-06, § 14 

Kommunstyrelsens tekniska utskott 

2019-09-24, § 26 

Kommunstyrelsen 2019-10-15, § 191 

Kommunstyrelsen 2020-06-10 § 161 

 

Under utredning 

Samhällsserviceförvaltningen utreder 

förutsättningarna för  

 belysning utmed järnvägsbanken 

från viken till Singelstorps by,  

 bänk utmed spåret,  

 papperskorg,  

 hundavfallskorg, samt  

 tydliga skyltar runt spåret.  

KS 2018-359 Medborgarförslag Sänkt hastighet på 

Bergrådsvägen 

Klavreström 

2018-11-07 Kommunfullmäktige 2019-11-26 § 176 

Kommunstyrelsen 2019-12-03 § 293 

Kommunstyrelsen 2020-04-22 

 

Under utredning 

Samhällsserviceförvaltningen utreder 

hur hastigheten kan begränsas på 

Bergsrådsvägen. Förvaltningen vill 

säkerställa vilken hastighetsbegränsning 

som bäst motsvarar för ändamålet.   

KS 2020-385 Medborgarförslag Stänga Storgården i 

Älghult istället för 

Solgården 

2020-08-24 Kommunfullmäktige 2020-09-01 § 85 Ska behandlas av kommunstyrelsen 

KS 2020-108 Motion Strandskyddsdispens 2020-02-14 Kommunfullmäktige 2020-03-03, § 34 Under utredning 



     KS 2020-000136 

     2020-09-07 

   

 

  

KS 2020-130 Motion Servera vildsvinskött 

i skolan och 

äldreomsorgen 

2020-02-26 Kommunfullmäktige 2020-05-11 § 49 

Kommunstyrelsen 2020-05-20 § 137 

Under utredning 

KS 2020-204 Motion Inrätta ett politiskt 

miljö- och 

samhällsskyddsråd 

2020-03-25 Kommunfullmäktige 2020-05-05 § 49 

Kommunstyrelsen 2020-05-20 § 136 

Under utredning 

KS 2020-270 Motion Bilda ett kommunalt 

tekniskt 

framtidsanpassat 

bolag 

2020-04-27 Kommunfullmäktige 2020-06-23 § 68 

Kommunstyrelsen 2020-08-19 § 186 

Under utredning 

KS 2020-307 Motion Språkkrav i svenska 

för vårdrelaterade 

sysslor 

2020-06-15 Kommunfullmäktige 2020-06-23 § 68 

Kommunstyrelsen 2020-08-19 § 187 

Under utredning 



 
 

  Bevakningslista för uppdrag/verkställighet av kommunfullmäktiges beslut 
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Beslutsinstans,  
Datum, paragraf 

Dnr Beslut Ansvarig Kommentar Verkställt  

KF 2015-02-24 § 8 2014-
000272 

Kopieringstaxa KS Fullmäktige återremitterade ärendet för att 
utreda hur mycket tid kopiering till före-
ningar tar för kommunens anställda samt 
hur mycket det kostat kommunen per år. 

Nej 

KF 2019-07-30 § 95 2019-
000417 

Utredning om alternativa driftsformer av kommunal 
verksamhet att jämföras med drift i egen regi 

KS Linnéuniversitetet har kontaktats för att få 
hjälp med utredningen. Än så länge har 
ingen på Linnéuniversitetet haft möjlighet 
att hjälpa oss med detta. Kommunlednings-
förvaltningen har börjat inhämta informat-
ion och det finns inget att redovisa i dagslä-
get. Tanken är att det ska kunna presente-
ras under våren 2021. 

Nej 

KF 2019-09-24 § 125 2017-
000409 

1. Uppdra åt kommunstyrelsen att påbörja rivning av 
gamla Smedjan och uppbyggnad av nya Smedjan i Len-
hovda. 

2. Uppdra åt socialnämnden att finansiera utökad drifts-
kostnad inom beslutad budgetram, kommunfullmäktige 
2019-07-30 § 95. 

3. Avsätta 16,8 mnkr av kommunstyrelsens disponibla 
investeringsmedel för projektering och genomförande av 
projektet, 2 mnkr för år 2019 och 14,8 mnkr för år 2020.           

SOC/KS Beslutet är överklagat och ska laglighets-
prövas av förvaltningsrätten i Växjö 

Nej 

KF 2020-06-23 § 73 2019-
000217 

Rivning av boskvarn 1:80 KS Pågår Pågår 

 

 


