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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-12-09

Plats och tid

Koordinaten, Eventsalen kl 15.00 - 16.00

Beslutande

Catharina Fredriksson
Linus Fogel
Patrik Renfors
Tommy Karlsson
Dag Bergentoft
Britta Bergström
Stefan Johansson
Bo Höglander
Jan-Eric Eriksson

(S)
(S)
(V)
(S)
(M)
(S)
(M)
(C)
(SD)

Thomas Hermansson
Johan Persson

Sekreterare
Kommunchef

Ej tjänstgörande
ersättare och övriga
deltagare

Underskrifter

Sekreterare

……………………………………………
Thomas Hermansson

Ordförande

……………………………………………
Catharina Fredriksson

Justerande

…………………………………………..
Dag Bergentoft

Paragrafer

176 - 178

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-12-09

Datum för
anslagsuppsättande

2020-12-15

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen

Underskrift

…………………………………………
Thomas Hermansson

Datum för
anslagsnedtagande

Utdragsbestyrkande

2021-01-07
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Ks § 176
Ks § 177
Ks § 178

2020-12-09

Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2021-2023
Avräkning Barn- och elevpeng 2020
Ställningstagande om kommunen ska äga eller hyra
förskolebyggnad vid Peterslund

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-12-09

Ks § 176

Dnr KS.2020.115

Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2021-2023
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2021 2023–fastställs med följande
tillägg/ändringar
Internservice, upphandla tjänstebilar, fokus ska ligga på miljöbilar vid upphandling.
Friskvårdsbidraget ökas från 800 kr till 1000 kr per år och finansieras inom befintlig
budget
Sammanfattning
Kommunstyrelseförvaltningen har utarbetat förslag till verksamhetsplan 2021–2023 för
kommunstyrelsens verksamhet.
Verksamhetsplanen redovisar;
o Verksamhetsbeskrivning
o Internbudget

o Investeringsbudget

o Kommunstyrelsens nedbrytning av kommunmålen

Verksamhetsplanen avses att brytas ned i enhetsvisa handlingsplaner för
kommunstyrelseförvaltningen och dess olika enheter.
Utarbetat förslag till verksamhetsplan har tagit hänsyn till de diskussioner om mål som
kommunstyrelsen förde vid sina sammanträden 21 oktober och 25 november 2020.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att verksamhetsplanen fastställs.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ksf 2020-12-01
KS VP 2020, version 2020-12-02.pdf
Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
Kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2021–2023 fastställs.
Förslag

Utdragsbestyrkande
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Blad 4

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-12-09

Ordförande yrkar på följande tillägg på punkten internservice, upphandla
tjänstebilar, att fokus ska ligga på miljöbilar vid upphandling.
Bo Höglander (C), Linus Fogel (S) yrkar bifall till ordförandes tilläggsyrkande.
Ordförande yrkar på att friskvårdbidraget ökas från 800 kr till 1000 kr per år och
finansieras inom befintlig budget.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut samt de egna tilläggsyrkandena.
Ordförande börjar med att fråga om framskrivet förslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt detta.
Ordförande frågar sedan om det egna tilläggsyrkandet att fokus ska ligga på
miljöbilar vid upphandling och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt detta.
Ordförande frågar sedan om det egna tilläggsyrkandet att friskvårdsbidraget ökas
från 800 kr till 1000 kr per år och finansieras inom befintlig budget och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt detta.
______
Beslut till:
Kommunchef (FÅ)
Ekonomichef (FÅ)
Utredare (FK)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
Ks § 177

2020-12-09
Dnr KS.2020.25

Avräkning Barn- och elevpeng 2020
Kommunstyrelsens beslut
1. Godkänna avräkning för perioden maj – december 2020, 2 071 tkr.
2. Finansiering sker via Kommunstyrelsens reserv för oförutsedda utgifter
Sammanfattning
Utbildningsnämnden (UN) har ett resursfördelningssystem med en överenskommen
Kommunfullmäktige barn- och elevpeng (Kf barn- och elevpeng) för förskola, grundskola
fritidshem och gymnasieskola. För perioden maj-december är avräkningen framräknad
preliminärt till 2 071 tkr. Avräkningen finansieras med medel från reserven för oförutsett.
Avräkningen för maj-december visar att det totalt sett är fler barn och elever när
verksamhetstalen lästs av, än vad som prognostiserats i befolkningsprognosen som
fastställts av Kommunfullmäktige. En del åldersgrupper har minskat antal elever medan
andra har ökat i antal. Vi ser den främsta ökningen av antalet elever inom gymnasiet och
grundskolan 7-9 samt grundsärskola. Detaljerad specifikation ges i bifogat beslutsunderlag.
Avräknat antal barn- och elever multipliceras med Kf barn- och elevpeng för olika åldrar. För
maj-december, uppgår den preliminära summan till 2 071 tkr.
Avräkningen med 2 071 tkr, föreslås finansieras via Kommunstyrelsens reserv för
oförutsedda utgifter
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks maj-december
Avräkning barn-och elevpeng maj-december 2020.pdf
Protokoll 2020-11-23 - Un § 65
Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
1. Godkänna avräkning för perioden maj – december 2020, 2 071 tkr.
2. Finansiering sker via Kommunstyrelsens reserv för oförutsedda utgifter
______
Beslut till:
Controller (FÅ)
Ekonomichef (FK)
Ekonom UN (FÅ)
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
Ks § 178

2020-12-09
Dnr KS.2019.110

Ställningstagande om kommunen ska äga eller hyra
förskolebyggnad vid Peterslund
Kommunstyrelsens beslut
Godkänner informationen
Dagens sammanträde
Kommunchef Johan Persson informerar om arbetet med att ta fram underlag inför
beslut om förskola vid Peterslund.
______

Utdragsbestyrkande

