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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Datum: onsdagen den 20 maj 2020 kl 08:30-11:00 Paragrafer §§ 149-155 

Plats: Sessionssalen, Hova  

Underskrifter:  
  

Carina  Gullberg 
Ordförande 

Britt-Marie Nilsson 
Sekreterare 

  
Justeras  

Jan Hassel,                                 Björn Thodenius 
 
 
Beslutande Carina  Gullberg (S), Ordförande 

Bo  Hagström (C), 1:e vice ordförande 
Björn  Thodenius (M), 2:e vice ordförande 
Jan Hassel (S)  
Ann-Christin Erlandsson (S) 
Victor Albertsson Tidestedt (M) 
Nour Beyed (L) 
Stig Svensson (SD) 
Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S), 
tjänstgörande ersättare 
Monika Hall Fornander (S), tjänstgörande 
ersättare 
Hanna Jansson (FI), tjänstgörande ersättare, 
via Skype 
 

 

Ersättare Kjell Lindholm (C), via Skype 
 

 

Övriga Anders Bernhall, ekonomichef, via Skype 
Elin Asp, Stabschef, § 152, § 154-155 
Katarina Widell, vård- och omsorgschef, § 152, 
§ 154-155 
Mikael Fransson, verksamhetschef, § 152, § 
154-155 
Britt-Marie Nilsson, kommunsekreterare 
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 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2020-05-20 

Anslagsdatum "[från och med datum]" -- "[Till och med datum]"  

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret i Hova 
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§ 149 Dnr 49166  

Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 
Jan Hassel (S) och Björn Thodenius (M) justerar protokollet.  
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§ 150 Dnr 49167  

Godkännande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner dagordningen efter tillägg av punkten information 
om Covid-19.  
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§ 151 Dnr 49168  

Anmälan om eventuellt jäv 

Kommunstyrelsens beslut 
Det föreligger ingen anmälan om jäv.  
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§ 152 Dnr 2020-00072 042 

Tertialrapport april 2020 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att uppmana vård- och omsorgsnämnden, barn-, 
utbildning- och kulturnämnden och kommunstyrelsen att fortsätta det 
gemensamma arbetet för att nå budget i balans.  

 

2. Kommunstyrelsen beslutar att Anders Bernhall, ekonomichef, får i uppdrag att 
redovisa uppkomna kostnader för Covid-19.  

Behandling på sammanträdet 
Anders Bernhall, ekonomichef, informerar om tertialrapport april 2020.  

 

Elin Asp, stabschef, Mikael Fransson verksamhetschef och Katarina Widell, vård- 
och omsorgschef informerar om tertialrapport april 2020 för respektive 
verksamhet.  

Bakgrund 
Årligen ska tertialrapporter med prognos presenteras till kommunstyrelsen. 
Rapporterna redovisas i samband med april, augusti (delårsrapport) samt 
december månad (årsredovisning). 

 

Årets första tertialrapport grundar sig på aktuell redovisning efter april månads 
utgång. Beträffande den förväntade utvecklingen av skatter och bidrag grundar sig 
prognosen på senast tillgängliga uppgifter från SKL (Sveriges kommuner och 
landsting) som publicerades i slutet av april månad. 

 

De senaste månaderna har inneburit en global konjunkturkollaps. Detta kan 
jämföras med 90-talskrisen i Sverige eller globala finanskrisen under 2008-2009. 
De ekonomiska konsekvenserna av Covid19 är påtagliga och ger en lågkonjunktur 
som med en stor sannolikhet kan dröja kvar i flera år. Detta har medfört snabb 
minskning för produktion, inkomster och sysselsättning i de flesta länder världen 
över. Hur stor produktionsminskningen kommer att bli eller hur långvarig är i 
nuläget mycket svårt att bedöma. Sveriges kommuner och landsting som gör 
prognoser över konjunkturutvecklingen vill poängtera att det är en exceptionellt 
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hög osäkerhet i de konjunkturbedömningar som i nuläget ligger till grund för 
budgetunderlaget. 

Enligt beslut i kommunfullmäktige avseende budget 2020 fastställdes ett 
budgeterat resultatmål till 3,2 mnkr vilket motsvarar 1 % av budgeterade skatter 
och bidrag (resultatet 2019 uppgick till -15,4 mnkr). 

 

Årets första prognos, efter april månads utgång, uppvisar en stor negativ avvikelse 
gentemot budgeterat resultat. Prognosen visar ett förväntat resultat på -8,5 mnkr 
vilket motsvarar en avvikelse på -11,7 mnkr gentemot fastställd budget. Orsaken 
till det förväntade resultatet beror på att verksamheterna sammantaget redovisar 
stora prognostiserade avvikelser. Verksamheterna redovisar sammanlagt ett 
prognostiserat underskott på nästan -9 mnkr 

Beslutsunderlag 
Tertialrapport april 2020 

Tjänsteskrivelse, 2020-05-14, tertialrapport april 2020, skriven av Anders Bernhall 

Beslutet ska skickas till 
Vård- och omsorgsnämnden 

Katarina Widell 

Barn-, utbildning- och kulturnämnden 

Awaz Karim 

Elin Asp 

Mikael Fransson 

Anders Bernhall 

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2020-05-20 

 

Sid 9(11) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 153 Dnr 2019-00492 042 

Budget 2021 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Kommunfullmäktige beslutar om rambudget för år 2021, som bygger på den 
reviderade budgeten 2020, enligt bilaga. 

 

Reservation 

Björn Thodenius (M), Hanna Jansson (FI) och Nour Beyed (L) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för eget förslag. 

Behandling på sammanträdet 
Anders Bernhall, ekonomichef, informerar om budgetprocessen 2021.  

Bo Hagström (C) påtalar vikten av kommunen uppnår en budget i balans både för 
år 2020 och 2021. 

Björn Thodenius (M) yrkar att ytterligare besparingar ska till framförallt på 
kommunstyrelsens ram med instämmande av Hanna Jansson (FI) och Nour Beyed 
(L). 

Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp kommunstyrelsens budgetberednings 
förslag och Björn Thodenius (M) yrkande till beslut och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsens budgetberednings förslag.  

Bakgrund 
Kommunstyrelsens budgetberedning har 2020-04-29 § 29 beslutat att rambudget 
för 2021 beslutas på kommunfullmäktiges möte i juni. Samt att 
budgetberedningen jobbar vidare och beslut om hela budgeten 2021 med 
budgetplan 2022-2023 tas i oktober eller i november. 

Därefter har ett förslag till rambudget för år 2021 tagits fram. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens budgetberedning § 33 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
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 154 Dnr 2020-00002 002 

Delegationsbeslut 2020 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisning av delegationsbeslut enligt lista nedan: 

 

- Anställningsavtal april tillsvidare 1 person, beslutat av Tomas Karlsson 

- Anställningsavtal månadsavlönade april 4 personer, beslutat av Carina Gullberg, 
Mikael Fransson 

- Dispenser från beslut om anställningsstopp  

Behandling på sammanträdet 
Diskussion förs om dispenser gällande tillsättning av tjänster.  

 

Mikael Fransson, verksamhetschef, Katarina Widell, vård- och omsorgschef och 
Elin Asp, stabschef informerar om dispenser gällande tillsättning av tjänster.  

Bakgrund 
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och 
tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Dessa beslut 
ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att 
kommunstyrelsen omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. Däremot får 
kommunstyrelsen återta lämnad delegering eller förgripa ett beslut i ett enskilt 
ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta 
beslut.  

     

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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§ 155 Dnr 2020-00091 019 

Information om Covid-19 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig informerade.  

Behandling på sammanträdet 
Katarina Widell, vård- och omsorgschef, informerar om det pågående arbetet 
gällande Covid-19. 

 

Möjlighet finns att testa personal för Covid-19. Testerna utförs i samråd med 
respektive chef. Rutin och organisation för testerna finns. Arbete pågår för att se 
till att det blir färre antal personal som besöker brukarna. Ny regionalrutin har 
införts för att minska smittspridning mellan personal och brukare. Plexiglas håller 
på att sättas upp för att kunna möjliggöra besök på de olika boendena. 

 

Bakgrund 
Information om Covid-19 läggs till som extra punkt på dagens sammanträde.  

     

Beslutet ska skickas till 
Akt 

 

 


