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§ 169
Ombudgetering Kommunplan 2022-2024 (KS 2021.316)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ändra ramarna för år 2022 per nämnd 
enligt förslaget.
 
Anteckning
Jerri Bergström (S) deltar inte i beslutet med hänvisning till att Socialdemokraterna har ett 
eget förslag till kommunplan och budget för 2022-2024.

Ärendebeskrivning
I kommunplanen för 2022 sänks räntan på investeringar från tre till en procent. Detta medför 
minskade kapitalkostnader för teknik- och fastighetsförvaltningen samt minskad hyra för 
övriga förvaltningar. En uppskattning per nämnd gjordes i kommunplanen men efter 
genomgång av hyresavtalen behöver en justering göras mellan nämnderna för minskade 
hyreskostnader. Samtidigt justeras ett felaktigt belopp mellan socialnämnden och 
kommunstyrelsen för överflyttad resurs. Bägge justeringarna på kommunstyrelsen tillhör 
kommunledningskontoret.

Yrkanden
Parisa Liljestrand (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt 
det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2021-11-01, Ombudgetering KP22-24
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Tjänsteskrivelse

Ombudgetering Kommunplan 2022-
2024

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ändra ramarna för år 2022 per 
nämnd enligt förslaget.

Sammanfattning av ärendet
I kommunplanen för 2022 sänks räntan på investeringar från tre till en procent. Detta 
medför minskade kapitalkostnader för teknik- och fastighetsförvaltningen samt 
minskad hyra för övriga förvaltningar. En uppskattning per nämnd gjordes i 
kommunplanen men efter genomgång av hyresavtalen behöver en justering göras 
mellan nämnderna för minskade hyreskostnader. Samtidigt justeras ett felaktigt 
belopp mellan socialnämnden och kommunstyrelsen för överflyttad resurs. Bägge 
justeringarna på kommunstyrelsen tillhör kommunledningskontoret.

Tilldelad ram 
i KP 22-24

Justering pga 
ändrad hy ra

Justering 
överfly ttad 
resurs

Ny  ram

Kommunsty relse 225,9 -0,1 -0,2 225,6

Barn- och ungdomsnämnd 127 ,8 0,3 0,0 128,1

Skolpeng 67 6,0 0,0 0,0 67 6,0

Utbildningsnämnd 31,1 1 ,1 0,0 32,2

Gy mnasieskolpeng 158,6 0,0 0,0 158,6

Socialnämnd 596,3 0,0 0,2 596,5

Fritidsnämnd 59,6 -0,7 0,0 58,9

Kulturnämnd 43,4 -0,6 0,0 42,8

By gg- och miljötillsy nsnämnd 15,0 0,0 0,0 15,0

Näm ndens nettokostnader 1 933,7 0,0 0,0 1 933,7

Konsekvenser för barn
Förslaget till beslut berör inte barn/ungdomar. Att inhämta synpunkter gällande 
barn/ungdomsperspektivet bedöms inte vara relevant i detta sammanhang.

Erik Lanner Sandberg Marie Wallin
Ekonomichef Ekonomi- och finansanalytiker
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