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Plats och tid Storasjö, Åseda, måndagen den 30 november 2020 kl 15:05-16:49 

Sammanträdet ajourneras 16:18-16:30 

Beslutande Niklas Jonsson (S), Ordförande 

Anders Käll (M), 1:e vice ordförande 

Peter Danielsson (S), deltar på distans 

Susanne Karlsson (S), deltar på distans 

Tony Johansson (S), deltar på distans 

Jerker Blomqvist (M), deltar på distans 

Ingrid Hugosson (C), deltar på distans 

Christina Lindqvist (KD), deltar på distans 

Anders Ljungkvist (-), deltar på distans 

Kerstin Ljungkvist (-), deltar på distans 

Viktoria Birgersson (C), deltar på distans 

Ersättare Peter Ekman (S), ej tjänstgörande, deltar på distans 

Robert Fredriksson (SD), ej tjänstgörande, deltar på distans 

Tjänstepersoner Anne Hallberg, kommunchef 

Alexander Arbman, kommunsekreterare 

Silja Savela, ekonomichef, deltar på distans 

Justerare Anders Käll 

Justeringens plats och tid Kommunhuset Åseda, torsdagen den 3 december 2020 kl 10:00  

 Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 283-287 

 Alexander Arbman  

 Ordförande 
  

 Niklas Jonsson  

 Justerare 
  

 Anders Käll  

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  Datum då anslaget 

publiceras 2020-12-03 

Datum då anslaget 

avpubliceras 2020-12-28 

Förvaringsplats för 

protokollet Kommunhuset Åseda 

 

Underskrift 
  

 Alexander Arbman  
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§ 283 Dnr 2020-000001  

Godkännande av dagordningen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner dagordningen.                          

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan godkänna dagordningen och 

finner att kommunstyrelsen beslutat så.                      
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§ 284 Dnr 2020-000002  

Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 

Välja Anders Käll (M) som justerare.                    

Förslag till beslut på sammanträdet 

Peter Danielsson (S) föreslår välja Anders Käll (M) som justerare.          

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan välja Anders Käll (M) som 

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

Budget 2021 och verksamhetsplan 2022-2023 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 

1. fastställa budget 2021 och verksamhetsplan 2022 – 2023 enligt 

upprättat förslag 

2. fastställa ram för kommunens nyupplåning under budget- och 

planperioden, 2021 – 2023, till 80 miljoner kronor 

3. besluta, att kommunstyrelsen under åren 2021 – 2023, har rätt att 

nyupplåna, maximalt 80 miljoner kronor 

4. besluta, att kommunstyrelsen under åren 2021 – 2023 har rätt att 

omsätta befintliga lån. 

5. en extra satsning på 2 miljoner till barn- och utbildningsnämnden 

2021. Syftet med detta är att höja resultaten i grundskolan. Vi 

emotser återkoppling med information om användningen av medlen 

och resultaten vid vår och höstterminens slut 2021. Satsningen 

föreslås belasta det centrala budgetresultatet 2021.              

Deltar inte i beslutet 

Ingrid Hugosson (C), Viktoria Birgersson (C) och Christina Lindqvist (KD) 

Protokollsanteckning 

Centerpartiet och Kristdemokraterna anser att de planerade 

investeringarna, som majoriteten i kommunstyrelsen föreslår, är på en för 

hög nivå.  Därför anser vi att man behöver lugna ner tempot av 

investeringar och noggrant prioritera för att se vad som är nödvändigt. För 

C och KD är de mjuka värdena såsom verksamhet, personal samt 

omhändertagande av våra gamla och barn prioriterat före nya byggnader. 

Vi riskerar att ta på oss ökade och oförutsedda driftskostnader som följd. Vi 

kan därför inte medverka till att riskera att detta sker. Då kan vi få ett 

scenario som var i början av 2000-talet då vi gjorde stora investeringar 

under en följd av år. Vad som sedan hände sedan är ju känt. 

Kommunfullmäktige beviljade inte ansvarsfrihet för kommunstyrelsen. Vi 

anser också att vi måste ta hänsyn till våra uppsatta mål, vilket framgår av 

årsbokslutet som togs av kommunfullmäktige i maj i år. Se årsbokslut för 
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2019, sid 17: ”Självfinansieringsgraden av investeringarna ingår som en del i 

målet: Vi har en hållbar investeringstakt. Målsättningen innebär att år 2024 

ska investeringarna täckas av avskrivningar och årets resultat under en 

sjuårsperiod. De planerade investeringsnivåerna för kommande år är höga, 

samtidigt som resultatnivåerna under 2018 och 2019 har varit negativa. För 

att kunna uppnå målsättningen, behöver investeringsnivåerna sänkas 

samtidigt som resultatet behöver ökas.” Vi ber därför att få återkomma till 

kommunfullmäktige den 15 december, med ett förslag till beslut på Budget 

2021 och verksamhetsplan 2022 och 2023. 

Sammanfattning av ärendet 

I juli 2020, § 95, beslutade kommunfullmäktige om ekonomiska 

förutsättningar för kommunen och för nämnderna och styrelsen för åren 

2021 – 2023. I oktober 2020, § 110, beslutade kommunfullmäktige om 

ändringar i förutsättningarna. Utifrån de fastställda förutsättningarna har 

nämnderna och styrelsen upprättat budgetförslag för perioden. 

Kommunens budgetberedning har tagit ställning till nämndernas 

budgetförslag och enats om ett förslag för budget 2021 och verksamhetsplan 

för 2022 och 2023. Förslaget innebär en avvikelse från de ramar som 

beslutats av kommunfullmäktige med 500 tusen kronor för 2021.  

Mål för perioden 

Kommunfullmäktige beslutade i oktober 2018 om målstruktur och mål för 

kommunkoncernen. I november 2019 beslutades målvärden och adressering 

av målen för mandatperioden 2019 – 2022.  

Kommunstyrelsen har gett kommunledningsförvaltningen i uppdrag att 

göra en översyn av målstyrningen (2020-09-16 §194) och återrapportera 

senast i mars 2021. 

Nämndernas och styrelsens driftbudgetförslag för 2021 - 2023 

Samtliga nämnder utom Miljö- och byggnadsnämnden har upprättat 

budget som inryms inom de av kommunfullmäktige beslutade 

budgetramarna. Miljö- och byggnadsnämndens budgetförslag avviker med 

700 tusen kronor från beslutad ram för år 2021. Efter genomgång av 

nämndernas budgetförslag har budgetberedningens enats om att föreslå 

följande förändring i nämndernas budgetramar i förhållande till de av 

kommunfullmäktige beslutad budgetram.  

• Miljö- och byggnadsnämndens budgetram utökas med 500 tusen 

kronor för år 2021. Utökningen riktas till arbete med detaljplaner och 

förfallna fastigheter.   
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I följande tabell presenteras budgetram för respektive nämnd utifrån 

kommunfullmäktiges beslutade ram, nämndens förslag och 

budgetberedningens förslag:  

Netto  (tkr)

KF :s N ä m nde ns B udg e tbe - KF :s N ä m nde ns B udg e tbe - KF :s N ä m nde ns B udg e tbe -

NÄMND / STYRELSE ra m - budg e t re dning e ns ra m - budg e t re dning e ns ra m - budg e t re dning e ns

be s lut fö rs la g fö rs la g be s lut fö rs la g fö rs la g be s lut fö rs la g fö rs la g

Revision 775 775 775 775 775 775 775 775 775

Kommunstyrelse 98 659 98 659 98 659 99 187 99 187 99 187 99 703 99 703 99 703

Barn- och utbildningsnämnd 252 824 252 824 252 824 254 746 254 746 254 746 256 847 256 847 256 847

Socialnämnd 237 571 237 571 237 571 235 509 235 509 235 509 234 728 234 728 234 728

Miljö- o byggnadsnämnd 4 643 5 343 5 143 4 625 4 625 4 625 4 605 4 605 4 605

HUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTALT 594 472 595 172 594 972 594 842 594 842 594 842 596 658 596 658 596 658

BUDGET 2021 PLANÅR 2022 PLANÅR 2023

 

Investeringsbudget för åren 2021 - 2023 

Investeringsbehovet för perioden bedöms till totalt 228 miljoner kronor för 

hela perioden, fördelat på:  

2021 81,6 miljoner kronor 

2022 93,8 miljoner kronor 

2023 52,0 miljoner kronor  

Ett antal större investeringsprojekt är under utredning, bland annat nya 

förskolelokaler i Norrhult och Lenhovda, demenscentrum i Älghult, 

trygghetsboende i Norrhult, grundsärskola i Åseda och nya lokaler för 

biblioteket i Lenhovda.  

Investeringsbudget för perioden föreslås uppgå till nivån enligt ovan.  

Likviditet och behov av extern upplåning för åren 2021 - 2023 

Enligt direktiven för Medelsförvaltning och upplåning, fastställd av 

Kommunfullmäktige 1998-06-25, § 65, ska bedömning av behov av extern 

upplåning göras i samband med kommunens budgetarbete.  

Bedömningen är att de planerade investeringarna för perioden 2021 – 2023 

inte kommer att klaras med egna medel. Ramen för extern upplåning 

föreslås fastställas till maximalt 80 miljoner kronor för perioden.  

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige  
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1. fastställa budget 2021 och verksamhetsplan 2022 – 2023 enligt 

upprättat förslag 

2. fastställa ram för kommunens nyupplåning under budget- och 

planperioden, 2021 – 2023, till 80 miljoner kronor 

3. besluta, att kommunstyrelsen under åren 2021 – 2023, har rätt att 

nyupplåna, maximalt 80 miljoner kronor 

4. besluta, att kommunstyrelsen under åren 2021 – 2023 har rätt att 

omsätta befintliga lån. 

Konsekvenser 

Årets resultat för perioden:  

2021 positivt resultat 6,9 miljoner kronor 

2022 positivt resultat 6,5 miljoner kronor 

2023 positivt resultat 10,8 miljoner kronor 

De budgeterade resultatnivåerna för perioden innebär att tidigare års 

negativa balanskravsresultat återställs.       

Förslag till beslut på sammanträdet 

Moderaterna yrkar på en extra satsning på 2 miljoner till barn- och 

utbildningsnämnden 2021. Syftet med detta är att höja resultaten i 

grundskolan. Vi emotser återkoppling med information om användningen 

av medlen och resultaten vid vår och höstterminens slut 2021. Satsningen 

föreslås belasta det centrala budgetresultatet 2021.             

Socialdemokraterna, Anders Ljungqvist (-) och Kerstin Ljungqvist (-) yrkar 

bifall till moderaternas yrkande.          

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunledningsförvaltningens förslag till beslut med tillägg för 

Moderaternas yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så.                    

Beslutsunderlag 

Protokoll, Lönenämnden 2020-10-06, § 25 

Protokoll, Socialnämnden 2020-11-10, § 109 

Protokoll, Barn- och utbildningsnämnden 2020-11-11, § 106 
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Protokoll, Miljö- och byggnadsnämnden, 2020-11-16, § 154 

Protokoll, Kommunstyrelsen 2020-11-18, § 256 

Tjänsteskrivelse av ekonomichef, 2020-11-20 

Förslag till Budget 2021 och verksamhetsplan 2022-2023      

Beslutet skickas till 

Beslut inklusive beslutsunderlaget Budget 2021 och verksamhetsplan 2022-

2023 skickas till:  

Samtliga nämnder och bolag i kommunen 

Ekonomiavdelningen 

Revisorerna   
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§ 286 Dnr 2020-000009  

Återrapportering av delegationsbeslut 
kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänner redovisningen.                                

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Kommunstyrelsens delegationsordning ska beslut som fattas på 

delegation återrapporteras till kommunstyrelsen. Förteckning över 

delegationsbesluten redovisas på sammanträdet. Anmälda 

delegationsbeslut förvaras i kommunhuset Åseda.             

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan godkänna redovisningen och 

finner att kommunstyrelsen beslutat så.                  

Beslutsunderlag 

Förteckning över delegationsbeslut HR-avdelningen      
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§ 287 Dnr 2020-000010  

Meddelanden till Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen.                            

Sammanfattning av ärendet 

Förteckning över meddelanden: 

• Remiss av konsekvensutredning av Länsstyrelsen i Kronobergs läns 

lokala föreskrift 07FS 2020:10, dnr 213-6226-2020, inkom 2020-11-09 

• Remiss kring förslag till förordning om tillfälligt förbud mot servering av 

alkohol, Regeringskansliet, inkom 2020-11-11 

• Protokollsutdrag socialnämnden 2020-11-10 § 108 Ekonomisk uppföljning, 

inkom 2020-11-16 

• Protokollsutdrag socialnämnden 2020-11-10 § § 115 Ansökan om 

kompetensutvecklingsmedel, inkom 2020-11-16 

• Protokollsutdrag socialnämnden 2020-11-10 § 112 Motion om språkkrav i 

svenska för vårdrelaterade sysslor, inkom 2020-11-16 

• Protokollsutdrag socialnämnden 2020-11-10 §, inkom 2020-11-16 

• Protokollsutdrag socialnämnden 2020-11-10 § 117 Intern kontroll 2021, 

inkom 2020-11-16 

• Protokollsutdrag socialnämnden 2020-11-10 § 118 Uppföljande 

granskning av rutiner för ekonomistyrning inom socialnämnden, inkom 

2020-11-16 

• Protokollsutdrag socialnämnden 2020-11-10 § 120 Sammanträdesplan 

2021, inkom 2020-11-16 

• Föreläggande i mål nr 24261-20 Förvaltningsrätten i Stockholm, inkom 

2020-11-19 

• Protokollsutdrag Miljö- och byggnadsnämnden 2020-11-16 § 153 

Ekonomisk uppföljning, inkom 2020-11-23 

• Protokollsutdrag Miljö- och byggnadsnämnden 2020-11-16 § 155 

Sammanträdesplan 2021, inkom 2020-11-23 

• Protokoll VoB Kronoberg 2020-10-19, inkom 2020-11-24                               

Beslutsunderlag 

Förteckning över meddelanden till kommunstyrelsen 30 november     

      


