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Budget 2020 - Konsekvenser av preliminära 
budgetramar för kommunstyrelsens verksamhets-
område 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni 2019 om nämndernas preliminära 
budgetramar. I samband med beslutet uppdrogs till nämnderna att genomföra 
konsekvensanalyser av den preliminära budgetramen samt återkomma med 

förslag på åtgärder för att nå ett resultat som motsvarar 1% av skatteintäkter 
och generella bidrag.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 20 juni 2019.       

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Kommunstyrelsens budgetram ökar med 3 020 tkr utifrån de preliminära 
ramarna. Verksamheterna har äskat mer för en tjänst som inköpssam-
ordnare/upphandlare, uppgradering av den externa webbsidan, ökade 

kostnader för politikernas arvoden och utbildning samt utökning av 
tjänsterna för digitalisering och klimatstrateg. Därutöver räknas medlems-

bidraget till Ölands kommunalförbund upp med löneuppräkning och 
ytterligare medel för att kunna genomföra uppdrag och strategier skjuts till. 

Om prioriteringar behöver göras så bedömer förvaltningen att det finns 

möjlighet att senarelägga uppgraderingen av den externa webbsidan. 
Konsekvenserna blir att vi inte får den uppdatering som behövs av sidan och 

inte heller de nya funktioner som vi räknar med att den nya webbsidan ska 
klara av. 

I 2019 års budget finns utrymme för en halvtidstjänst som klimatstrateg och 

medel för att kunna utöka till en heltidstjänst 2020 har beviljats. Vi bedömer 
att det finns möjlighet att klara uppgifterna på en halvtidstjänst då omfatt-

ningen av klimatarbetet blir mindre och mindre strategiskt. 

Vi bedömer också att det finns möjlighet att se över de politiska arvoden 
samt kostorganisationen.  

Konsekvenserna om medel inte tillskjuts till utökning tjänsterna för 
digitalisering och upphandlare bedömer vi blir att verksamheterna inte får 

det stöd och den hjälp de behöver i dessa frågor. Risken blir då att projekt 
eller upphandlingar inte blir gjorda eller gjorda på ett felaktigt sätt. Risken 
blir också att verksamheten inte bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt. 
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Alternativa förslag till beslut med detaljerade överväganden 

Alternativa förslag till beslut finns inte. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunikation. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Förslaget till beslut påverkar inte något av perspektiven i kommunstyrelsens 
reglemente §2. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Konsekvensbeskrivningen av de preliminära budgetramarna för 2020 
godkänns och överlämnas till budgetberedningen.    

Ann Willsund 
Kommundirektör 

Åsa Bejvall 
Ekonomichef 

Fattat beslut expedieras till: 

Budgetberedningen 
 

 

 

 

 

 

 

 


