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Ärendelista 
 
§ 123 Upprop och protokollets justering 

§ 124 Godkännande av dagordning 

§ 125 Anmälningar 

§ 126 Anmälningar av delegationsbeslut 

§ 127 Information 

§ 128 Val av ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott 

§ 129 Svar på remiss - Starkare kommuner - med kapacitet att klara 
välfärdsuppdraget (Kommunutredningen) 

§ 130 Remissyttrande - Tågstrategi Region Skåne 

§ 131 Samarbetsavtal för samarbetskommittén Skåne Nordost 

§ 132 
Samordningsförbundets Skåne Nordosts årsredovisning för 
verksamhetsåret 2019 och beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för 
verksamhetsåret 2019 

§ 133 
Ändrad finansieringsmodell för medlemsavgiften från och med 
2021 samt fastställande av ramen för medlemsavgiftens storlek 
2021 - 2023 avseende Skånes kommuner 

§ 134 Finansiering av omställningsstöd 2020 

§ 135 Övergripande regler för ekonomistyrning, budget 2021 

§ 136 Reviderade riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering 
av resultatutjämningsreserv 

§ 137 Budget 2021, flerårsplan 2022-23 

§ 138 Finansiella mål, budget 2021 

§ 139 Driftramar, budget 2021 

§ 140 Investeringsbudget 2021 
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§ 123 
Upprop och protokollets justering 
 
Kommunstyrelsen utser Daniel Landin (S) till justerare som tillsammans 
med kommunstyrelsens ordförande, Niklas Larsson (C), justerar dagens 
protokoll. 
 
Ordförande meddelar att protokollet justeras på fredagen den 4 september 
2020, klockan 14:00. 
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§ 124 
Godkännande av dagordning 
 
 

- Dagordningen godkänns med tillägg av extra ärende ”Val av ersät-
tare i kommunstyrelsens arbetsutskott”.  
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§ 125 
Anmälningar 
KS/2020:7   000 

Kommunstyrelsens beslut 

- Anmälningarna läggs till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Till kommunstyrelsen har inkommit följande handlingar: 
 

- Protokoll, kommunstyrelsens personaldelegation, daterad 2020-06-
10. 

- Hälsa- och välfärdsnämndens beslut 2020-06-11, § 44, ”Budgetupp-
följning per den 30 april 2020”. 

- Hälsa- och välfärdsnämndens beslut 2020-06-11, § 45, ”Budgetupp-
följning per den 31 maj 2020”.  

- Beslut ”Förordnande som borgerlig vigselförrättare”, avseende Lars-
Anton Ivarsson, inkommen 2020-08-14, från Länsstyrelsen Skåne. 
Dnr KS/2020:16. 

- Resultaträkning avseende juni 2020, från SBVT, inkommen 2020-
07-08. 
Dnr KS/2020:18. 

- Resultaträkning avseende juli 2020, från SBVT, inkommen 2020-08-
14. 
Dnr KS/2020:18. 

- Leveransavtal mellan Osby kommun och Lekolar AB, undertecknad 
2020-07-10 respektive 2020-08-14. 
Dnr KS/2020:241. 

- Leveransavtal mellan Osby kommun och Lekolar AB, ”Lekmaterial 
till nya förskolor”, undertecknad 2020-07-10 respektive 2020-08-14. 
Dnr KS/2020:250. 

- Leveransavtal mellan Osby kommun och Lekolar AB, ”Bord till nya 
förskolor”, undertecknad 2020-07-10 respektive 2020-08-14. 
Dnr KS/2020:267. 

- Följebrev ”Remittering av förslag till VA-plan för Hässleholms 
kommun”, inklusive VA-plan, inkomna 2020-06-29, från Hässle-
holms kommun. 
Dnr KS/2020:301. 
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- Personuppgiftsincident ”Rapportering till personuppgiftsansvarig 
gällande inträffade personuppgiftsincidenter”, daterad 2020-07-02. 
Dnr KS/2020:302. 

- Missiv ”Remiss av uppdaterad åtgärdstabell för åtgärdsprogrammet 
för låsbräknar i hävdade marker”, inklusive ”Uppdaterad åtgärdsta-
bell för låsbräknar i hävdade marker, 2014-2018”, inkomna 2020-
07-09, från Länsstyrelsen Västerbotten. 
Dnr KS/2020:306. 

- Remiss ”Utkast till lagrådsremiss Slopad straffrabatt för unga myn-
diga vid allvarlig brottslighet”, inklusive utkastet, inkomna 2020-07-
10, från Regeringskansliet. 
Dnr KS/2020:309.  

- Ramavtal mellan Osby kommun och Nordic Cleanware AB, under-
tecknad 2020-07-30 respektive 2020-07-22. 
Dnr KS/2020:312. 

- Sammanträdesprotokoll från kommunalförbundet Sydarkivera, 
2020-03-06, § 4, ”Budget 2021 plan 2022-2023”, inklusive skrivelse 
”Budget 2021 och ekonomisk plan för 2022-2023 med verksamhets-
plan 2021”, inkomna 2020-08-19. 
Dnr KS/2020:322. 

- Sammanträdesprotokoll från kommunalförbundet Sydarkivera, 
2020-05-15, § 17, ”Arkivutredningen, översyn av arkivområdet (Ku 
2017:02)”, inkommen 2020-08-19. 
Dnr KS/2020:323. 

- Sammanträdesprotokoll från Osbybostäder, daterad 2020-06-23, in-
kommen 2020-06-26. 
Dnr KS/2020:33. 

- Protokoll vid styrelsemöte 2020-06-09, från ÖGRAB. Inkommen 
2020-06-23. 
Dnr KS/2020:34. 

- Mötesprotokoll vid styrelsemöte, IT kommuner i Skåne AB 
(Unikom), daterad 2020-06-09, inkommen 2020-07-20. 
Dnr KS/2020:67. 

 
 
Samtliga handlingar finns tillgängliga på sammanträdet. 
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§ 126 
Anmälningar av delegationsbeslut 
KS/2020:8   000 

Kommunstyrelsens beslut 

- Nedan angivna delegationsbeslut läggs till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Delegationsbeslut fattade enligt kommunstyrelsens delegationsordning 
daterad 24 april 2019, § 90 samt reglemente för Osby kommuns nämnder 
för mandatperioden 2019-2022. Nummer enligt delegationsordningen anges 
som förkortning (dlnr). 
 

Förvaltningschef barn och utbildning 
Lönetillägg, daterad 2020-07-10, dlnr 3.4, dnr KS/2020:8. 

Kommundirektör 
Beslutsattestanter för kommunstyrelsens verksamheter under perioden 
2020-07-06 – 2020-07-20, daterad 2020-06-16. Dnr KS/2018:880. 
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§ 127 
Information 
 
Kommundirektören informerar 

- Kort sammanfattning om vad som har hänt under sommaren för de 
olika förvaltningarna. 

- Vad som händer i höst, bland annat översyn av organisationen.  
 
Kommunalrådet informerar 

- Presentation av åtgärdsplan för belopp motsvarande nämndens över-
gripande besparingsuppdrag som i maj månad var 1,7 mnkr. Upp-
draget gav till honom av kommunstyrelsen 2020-05-27, § 85.  

 
Vik. räddningschef informerar 

- Civilrättsligt avtal mellan Osby kommun och Hässleholms kommun.  
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§ 128 
Val av ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott 
KS/2020:6   006 

Kommunstyrelsens beslut 
 

- Agneta Malm (S) utses till ersättare i kommunstyrelsens arbetsut-
skott från och med den 3 september 2020. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen utsåg Daniel Landin (S) till ersättare i kommunstyrelsens 
arbetsutskott efter Agneta Malm (S) till och med den 31 augusti 2020. Från 
och med den 1 september 2020 utsågs han till ordinarie ledamot och vice 
ordförande i utskottet efter Marika Bjerstedt Hansen (S). Kommunstyrelsen 
ska nu välja nu ersättare i utskottet. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2020-06-24, § 121. 
 
 
Beslutet skickas till 
Agneta Malm 
Kanslienheten 
Kanslichef, Amra Eljami 
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§ 129 
Svar på remiss - Starkare kommuner - med kapacitet 
att klara välfärdsuppdraget (Kommunutredningen) 
KS/2020:107   001 

Kommunstyrelsens beslut 

- Remissvar på utredning lämnas enligt skrivelsen ” Yttrande över be-
tänkandet Starkare kommuner – med kapacitet att klara välfärdsupp-
draget (SOU 2020:8)”, daterad 2020-05-27, från kanslichef Amra 
Eljami och ekonomichef Gunnar Elvingsson.  

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet berör inte barn. 

Sammanfattning av ärendet 

Regeringen har tillsatt en parlamentariskt sammansatt kommitté för att utar-
beta en strategi för att stärka kommunernas kapacitet att fullgöra sina upp-
gifter och hantera sina utmaningar. Kommittén har arbetat under namnet 
Kommunutredningen. Utredningen har lämnat sitt slutbetänkande i februari 
2020. Osby kommun är inbjuden att lämna synpunkter på förslaget. Remiss-
tiden var ursprungligen satt till den 26 juni 2020 men på grund av Corona-
pandemin så kommer remissvar t o m den 30 september att beaktas. 

För att kommunerna ska kunna möta samhällsutvecklingen krävs att de har 
en kapacitet som står i proportion till dels de uppgifter som ska utföras, dels 
till den service och välfärd som invånarna har rätt till. Kommunerna ställs 
dock inför stora utmaningar, bl a till följd av den demografiska utvecklingen 
och den snabba urbaniseringstakten. Polariseringen mellan kommuner ökar 
avseende exempelvis befolkning, kompetens och ekonomiska förutsättning-
ar. En parlamentariskt sammansatt kommitté har därför haft regeringens 
uppdrag att utarbeta en strategi för att stärka kommunernas kapacitet att 
fullgöra sina uppgifter och hantera sina utmaningar. Utredningen har arbetat 
under namnet kommunutredningen. 
 
Enligt direktivet ska utredningens fokus vara att föreslå strukturella föränd-
ringar som stärker kommunernas kapacitet på lång sikt. Utredningen ska 
analysera fyra strukturella åtgärder: utökad samverkan, kommunsamman-
läggning, förändring av kommunernas uppgifter, asymmetrisk ansvarsför-
delning (att kommuner kan ha olika ansvar och uppdrag). 
 
Utredningen har lämnat sitt slutbetänkande i februari 2020. Bland förslagen 
finns bland annat kommunsamverkan, fördjupad strategisk kommunsamver-
kan och kommunsammanläggning (på frivillig grund). Vid fördjupad sam-
verkan och ev. sammanläggning ska statsbidrag kunna utgå och även av-
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skrivning av kommuners skulder ska kunna bli aktuellt. En statsbidragsprin-
cip införs innebärande att staten primärt ska använda andra medel än riktade 
statsbidrag för att styra kommunernas verksamhet. 
 
Utredningen förordar inte asymmetrisk ansvarsfördelning som heltäckande 
lösning men kan testas inom en begränsad försöksverksamhet. Utredningen 
förordar inga huvudmannaskapsförändringar. 
 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-06-10, § 77. 

Tjänsteskrivelse ”Remiss från Finansdepartementet – Starkare kommuner – 
med kapacitet att klara välfärdsuppdraget”, daterad 2020-06-02, från eko-
nomichef Gunnar Elvingsson och kommundirektör Petra Gummesson.  

Yttrande över betänkandet ”Starkare kommuner – med kapacitet att klara 
välfärdsuppdraget” (SOU 2020:8), daterad 2020-05-27, från kanslichef 
Amra Eljami och ekonomichef Gunnar Elvingsson.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-05-18, § 71. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-03-25, § 46. 

E-post från Regeringskansliet ”Ang. remiss från Finansdepartementet (SOU 
2020:8) Starkare kommuner – med kapacitet att klara välfärdsuppdraget – 
Svar senast 26 juni 2020”, inkommen 2020-04-02, avseende förlängt tid för 
remissvar till och med den 30 september 2020. 

Remiss ”Starkare kommuner – med kapacitet att klara välfärdsuppdraget 
SOU 2020:8”, inkommen 2020-03-06, från Finansdepartementet.  

Remissmissiv ”Starkare kommuner - med kapacitet att klara välfärdsupp-
draget (SOU 2020:8)”, inkommen 2020-03-06, från Finansdepartementet.  

 

 

Beslutet skickas till 
Finansdepartementet, i enlighet med instruktioner angivna i remissmissivet 
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§ 130 
Remissyttrande - Tågstrategi Region Skåne 
KS/2020:289   310 

Kommunstyrelsens beslut 
 

- Remissvar gällande Region Skånes tågstrategi enligt tjänsteskrivelse 
”Remiss Tågstrategi Region Skåne”, daterad 2020-07-21, godkänns 
och skickas till Region Skåne med ändringen i texten att det istället 
för att länken mellan Älmhult och Olofström ska lyftas så ska 
sträckan ändras till Älmhult – Olofström – Karlshamn. 

 
Barnkonsekvensanalys 
Kompletterande kollektivtrafik uppmuntrar till ökat resande för familjer 
med barn och ungdomar erbjuds förbättrade kommunikationer till skola och 
fritidsaktiviteter. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Region Skåne har under ett drygt års tid arbetat med att ta fram en ny tåg-
strategi. Arbetet är nu framme vid en remissperiod och en remissversion av 
tågstrategin har sänts ut. Skånes 33 kommuner och Skånes grannregioner 
ges nu chansen att senast den 11 september 2020 inkomma med yttranden 
med synpunkter och kommentarer kring innehållet. Efter att remissvaren har 
studerats och synpunkter arbetats in ska tågstrategin beslutas i Region Skå-
nes fullmäktige. 
 
Med yttrandet svarar Osby kommun på Region Skånes önskan om att få 
synpunkter och kommentarer på den tågstrategiremiss som arbetats fram det 
senaste året. Vid framtagande av yttrandet har samordning skett med förslag 
till yttrande för Hässleholms kommun och i huvudsak överensstämmer ytt-
randena. På en punkt skiljer dem sig åt då det för Osbys del är av stor vikt 
att den planerade persontrafiken i projektet Sydostlänken finns med i tåg-
strategin. 
 
Tågstrategiremissen bygger på tidigare beslutade mål inom ramen för Reg-
ion Skånes utveckling. Osby kommun tycker att strategin är tillämpningsbar 
i stort men menar samtidigt att dess karaktär än mer skulle kunna vara for-
mulerad åt det visionära hållet och bättre ta höjd för kommande nationella 
satsningar på tågtrafiken till exempel Sydostlänken. 
 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-08-19, § 89.  
Tjänsteskrivelse ”Remiss Tågstrategi Region Skåne”, daterad 2020-07-21, 
från förvaltningschef Mathias Karlsson och kommundirektör Petra Gum-
messon.  
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Skrivelse ”Tågstrategi – Strategi för utveckling av den regionala tågtrafiken 
i Skåne”, inkommen 2020-06-11, från Region Skåne.  
Skrivelse ”Östra Göinge kommuns yttrande över Region Skånes remiss”, 
inkommen 2020-07-21, från Tommy Johansson.  
Skrivelse ”Tjänsteskrivelse – Hässleholms kommuns svar på Region Skånes 
remiss gällande ny tågstrategi”, inkommen 2020-07-15, från Richard He-
ingard och Bengt-Arne Persson.  
 
 
Beslutet skickas till 
Förvaltningschef, Mathias Karlsson 
Region Skåne, Skånetrafiken (info@skanetrafiken.se) 
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§ 131 
Samarbetsavtal för samarbetskommittén Skåne 
Nordost 
KS/2020:320   031 

Kommunstyrelsens beslut 

- Avtalet ”Samarbetsavtal för samarbetskommittén Skåne Nordost 
med tillväxtmotorn Kristianstad Hässleholm och EU-kontor Skåne 
Nordost, med tillhörande arbetsordning ”, inkommen 2020-08-12, 
godkänns. 

- Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att skriva under avtalet 
för kommunens räkning.  

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet berör ej barn. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-08-19, § 90. 

Tjänsteskrivelse ”Samarbetsavtal för samarbetskommittén Skåne Nordost 
med arbetsordning”, daterad 2020-08-12, från kanslichef Amra Eljami och 
administrativ chef Johanna Lindhe. 

Samarbetsavtal för samarbetskommittén Skåne Nordost med tillväxtmotorn 
Kristianstad Hässleholm och EU-kontor Skåne Nordost, med tillhörande 
arbetsordning, inkommen 2020-08-12. 

 

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens ordförande, Niklas Larsson (C) 
Samarbetskommittén Skåne Nordost 
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§ 132 
Samordningsförbundets Skåne Nordosts 
årsredovisning för verksamhetsåret 2019 och beslut 
om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 
2019 
KS/2020:189   006 

Kommunstyrelsens beslut 

Förslag till kommunfullmäktige 

- Styrelsen i samordningsförbundet Skåne Nordost beviljas ansvarsfri-
het för verksamhetsåret 2019. 

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet berör ej barn. 

Sammanfattning av ärendet 

De av medlemmarna i samordningsförbundet Skåne Nordost utsedda reviso-
rerna har i sin revisionsberättelse för verksamhetsåret 2019 angett att deras 
bedömning är dels att styrelsen i Samordningsförbundet Skåne Nordost har 
bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen har varit tillräcklig, dels 
att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen har 
upprättats i enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal redovis-
ning och god redovisningssed, dels slutligen att resultatet enligt årsredovis-
ningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är upp-
ställda. Avslutningsvis tillstyrker revisorerna att styrelsen och dess ledamö-
ter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ”Samordningsförbundets Skåne Nordosts årsredovisning 
verksamhetsåret 2019, beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för verksam-
hetsåret 2019”, daterad 2020-08-24, från kanslichef Amra Eljami och admi-
nistrativ chef Johanna Lindhe.  

Skrivelse ”Årsredovisning verksamhetsåret 2019 för Samordningsförbundet 
Skåne Nordost – Tillsammans vågar vi finna nya vägar”, inkommen 2020-
06-17, inklusive revisionsberättelse och granskning av bokslut och årsredo-
visningar per 2019-12-31, från Samordningsförbundet Skåne Nordost och 
KPMG. 
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Följebrev ”Delgivning av årsredovisning och hantering av beslut om an-
svarsfrihet Samordningsförbundet Skåne Nordost för verksamhetsåret 
2019”, inkommen 2020-06-17, från Samordningsförbundet Skåne Nordost. 

 

 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 

 

 
 

   

i'VOSBY 
~ KOMMUN 



 

Kommunstyrelsen  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
17(27) 

Sammanträdesdatum 
2020-09-02  

 

 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande 

      
 

 
 
§ 133 
Ändrad finansieringsmodell för medlemsavgiften från 
och med 2021 samt fastställande av ramen för 
medlemsavgiftens storlek 2021 - 2023 avseende 
Skånes kommuner 
KS/2020:298   032 

Kommunstyrelsens beslut 

- Osby kommun godkänner förslaget till ny finansieringsmodell för 
beräkning av medlemsavgiften till Kommunförbundet Skåne. 
 

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet berör inte barn. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunförbundet Skåne har tagit fram ett förslag på ändrad finansierings-
modell för beräkning av medlemsavgiften från och med 2021. 

I dag består finansieringen från de skånska kommunerna av Kommunför-
bundet Skånes verksamhet dels av en medlemsavgift och dels av finansie-
ring via en rad samverkansavtal och överenskommelser mellan kommuner-
na och förbundet. 

Nuvarande fördelning av den årliga medlemsavgiften sker utifrån kommu-
nernas samlade skatteintäkter och generella statsbidrag. Nuvarande fördel-
ning bedöms inte vara transparent utifrån de verksamheter som Kommun-
förbundet Skåne bedriver. Dessutom har förändringarna mellan åren av av-
giftens storlek ibland varierat kraftigt och försvårar både för förbundet och 
kommunerna att planera inför kommande budgetår. 

Därför föreslås en ny beräkningsmodell som i stället utgår från en årlig ram 
som fördelas på medlemskommunerna utifrån antalet invånare per kommun, 
baserat på invånarantalet enligt SCB den 1 januari året innan budgetåret. 
Förändringen föreslås införas från och med budgetåret 2021. 

För Osby kommuns del så innebär det nya förslaget att kostnaden prelimi-
närt minskar med ca 130 tkr mellan 2020 och 2021. 

Ärendet har beretts tillsammans med samtliga medlemskommuner, såväl 
tjänstepersonsledningar som politiska ledningar. 

Ny finansieringsmodell kräver beslut av Kommunförbundet Skånes för-
bundsmöte, vilket är inplanerat till 2 oktober 2020. 
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För att förbundsmötet ska kunna godkänna en ändring av finansieringsmo-
dellen krävs i sin tur att samtliga medlemskommuner är eniga om detta. 

Kommunförbundet behöver således kommunerna beslut i ärendet senast den 
29 september 2020. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, 2020-08-19, § 91. 

Tjänsteskrivelse ”Kommunförbundet Skåne – Förslag på ändrad finansie-
ringsmodell för beräkning av medlemsavgiften från och med 2021”, daterad 
2020-08-11, från ekonomichef Gunnar Elvingsson och kommundirektör 
Petra Gummesson.  

Sammanträdesprotokoll ”Ändrad finansieringsmodell för medlemsavgiften 
från och med 2021 samt fastställande av ramen för medlemsavgiftens stor-
lek 2023 avseende Skånes kommuner”, inkommen 2020-06-26, från Kom-
munförbundet Skåne. 

 Skrivelse ” Ändrad finansieringsmodell för medlemsavgiften från och med 
2021 samt fastställande av ramen för medlemsavgiftens storlek 2023 avse-
ende Skånes kommuner”, inkommen 2020-06-26, från Kommunförbundet 
Skåne, inkl. två bilagor ”Ändrad finansieringsmodell för medlemsavgiften 
till Skånes Kommuner” och ”Totalram medlemsavgift Skånes Kommuner 
för 2021 och 2022”.  

Skrivelse ”Viktig information kring förslag om ändrad finansieringsmodell-
för för beräkning av medlemsavgiften från och med 2021 för Skånes kom-
muner”, inkommen 2020-06-26, från Kommunförbundet Skåne.  

 

 

Beslutet skickas till 
Kommunförbundet Skåne 
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§ 134 
Finansiering av omställningsstöd 2020 
KS/2020:257   020 

Kommunstyrelsens beslut 

- Finansiering av omställningsstöd för 2020 sker med 240 000 kr via 
kommunstyrelsens budget till förfogande, verksamhet 94007, i 2020 
års budget. 

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet berör inte barn. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens personaldelegation har tidigare i år den 10 juni beslutat 
om att bevilja omställningsstöd för förtroendevald. 

I ärendet gäller omställningsstödet fr o m 1 september 2020 och 15 månader 
framåt. För perioden 1 september-31 december 2020 uppgår kostnaden till 
240 000 kr.  

I kommunstyrelsens budget för år 2020 finns inga medel avsatta för om-
ställningsstöd utan förslaget är att finansiering sker via kommunstyrelsens 
medel till förfogande.  

Finansiering 

Finansiering av omställningsstöd för 2020 sker med 240 000 kr via kom-
munstyrelsens budget till förfogande, verksamhet 94007. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-08-19, § 92.  

Tjänsteskrivelse ”Finansiering av omställningsstöd”, daterad 2020-08-11, 
från ekonomichef Gunnar Elvingsson och kommundirektör Petra Gummes-
son.  

Kommunstyrelsens personaldelegations beslut 2020-06-10, § 10 

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelseförvaltningens ekonomienhet 
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§ 135 
Övergripande regler för ekonomistyrning, budget 2021 
KS/2020:254   041 

Kommunstyrelsens beslut 
Förslag till kommunfullmäktige 

- Övergripande regler för ekonomistyrning budgetåret 2021, daterade 
2020-06-10, antas med tillägg av ordet ”befintliga” i följande me-
ning i texten: ”Omdisponeringar mellan befintliga investeringspro-
jekt upp till 2 mnkr beslutas av respektive nämnd. Omdisponeringar 
mellan 2-5 miljoner kronor beslutas av kommunstyrelsen och 
omdisponeringar över 5 miljoner kronor beslutas av kommunfull-
mäktige”.  

 

Beslutsgång 

Niklas Larsson (C) yrkar att övergripande regler för ekonomistyrning bud-
getåret 2021, daterade 2020-06-10, antas med tillägg av ordet ”befintliga” i 
följande mening i texten: ”Omdisponeringar mellan befintliga investerings-
projekt upp till 2 mnkr beslutas av respektive nämnd. Omdisponeringar mel-
lan 2-5 miljoner kronor beslutas av kommunstyrelsen och omdisponeringar 
över 5 miljoner kronor beslutas av kommunfullmäktige”.  
 
Ordförande ställer sitt eget yrkande mot avslag och finner yrkandet bifallet.  
 
Barnkonsekvensanalys 

Ärendet berör inte barn. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen antog den 24 juni 2020, § 107, de övergripande reglerna 
för ekonomistyrning. Då övriga delar avseende budget 2021 ännu inte är 
färdiga beslutar kommunstyrelsens arbetsutskott att ärendet hänskjuts till 
kommunstyrelsen för beslut och tas upp på kommunstyrelsens sammanträde 
den 2 september 2020. 
 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-08-19, § 97. 

Kommunstyrelsens beslut 2020-06-24, § 107. 

Övergripande regler för ekonomistyrning budgetåret 2021, daterade 2020-
06-10. 
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Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 136 
Reviderade riktlinjer för god ekonomisk hushållning 
och hantering av resultatutjämningsreserv 
KS/2020:319   040 

Kommunstyrelsens beslut 
Förslag till kommunfullmäktige 

- Ärendet hänskjuts till kommunstyrelsens extra sammanträde den 21 
september 2020 för beslut. 
 

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet berör inte barn. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunallagen 11 kap 1 § ska kommunfullmäktige besluta om rikt-
linjer för god ekonomisk hushållning. Kommen har också möjlighet att av-
sätta belopp till en resultatutjämningsreserv (RUR). Riktlinjerna ska i så fall 
även innehålla bestämmelser som reglerar hanteringen av RUR. 
I samband med att nya regler infördes i kommunallagen antog kommun-
fullmäktige år 2013 riktlinjer för god ekonomisk hushållning och inrättande 
av resultatutjämningsreserv. 
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag på revideringar av 
riktlinjerna för god ekonomisk hushållning. I förslaget har lokala förutsätt-
ningar, finansiella mål samt verksamhetsmål uppdaterats till aktuella förhål-
landen. Texten om hur disposition från RUR får ske har också ändrats till en 
något mer öppen lydelse. 
 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-08-19, § 99. 

Tjänsteskrivelse ”Revidering av riktlinjer för god ekonomisk hushållning”, 
daterad 2020-08-12, från ekonomichef Gunnar Elvingsson och kommundi-
rektör Petra Gummesson.  

Skrivelse ”Revidering av riktlinjer för god ekonomisk hushållning och han-
tering av resultatutjämningsreserv”, daterad 2020-08-11. 

Kommunfullmäktiges beslut 2013-11-25, § 167. 

Skrivelse ”Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och inrättande av resul-
tatjämningsreserv”, daterad 2013-09-22. 
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Kommunfullmäktige 
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§ 137 
Budget 2021, flerårsplan 2022-23 
KS/2020:1   041 

Kommunstyrelsens beslut 
Förslag till kommunfullmäktige 
 

- Ärendet hänskjuts till kommunstyrelsens extra sammanträde den 21 
september 2020 för beslut. 

 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-08-19, § 93. 
Kommunstyrelsens beslut 2020-06-24, § 103. 
PowerPoint ”Presentation KS förslag 20200624”. 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 138 
Finansiella mål, budget 2021 
KS/2020:251   041 

Kommunstyrelsens beslut 
Förslag till kommunfullmäktige 

- Ärendet hänskjuts till kommunstyrelsens extra sammanträde den 21 
september 2020 för beslut. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Finansiella mål ska fastställas i samband med beslut om budget. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-08-19, § 94. 

Kommunstyrelsens beslut 2020-06-24, § 104. 

PowerPoint ”Budget 2021, finansiella mål”.   

 

 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 139 
Driftramar, budget 2021 
KS/2020:252   041 

Kommunstyrelsens beslut 
Förslag till kommunfullmäktige 
 

- Ärendet hänskjuts till kommunstyrelsens extra sammanträde den 21 
september 2020 för beslut. 

 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-08-19, § 95. 
Kommunstyrelsens beslut 2020-06-24, § 105.  
 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 140 
Investeringsbudget 2021 
KS/2020:253   041 

Kommunstyrelsens beslut 

Förslag till kommunfullmäktige 

- Ärendet hänskjuts till kommunstyrelsens extra sammanträde den 21 
september 2020 för beslut. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen den 24 juni 2020, § 106, beslutade att ställa frågor till 
samhällsbyggnadsnämnden och att nämnden sedan skulle återkomma till 
kommunstyrelsen med svar den 2 september 2020. Nämnden kommer att 
behandla frågorna på deras sammanträde den 9 september 2020.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ”Budget”, daterad 2020-08-24, från förvaltningschef Mat-
hias Karlsson. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-08-19, § 96.  

Kommunstyrelsens beslut 2020-06-24, § 106. 

Sammanställning investeringsbudget, excel, 2020-06-05. 

Skrivelse ”Investeringsbudget 2021, uppgifter om räddningstjänsten”. 

 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige  
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