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§ 253  

Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Eric Dicksson utses att justera dagens protokoll tisdagen den 5 november 

2019.  

_____ 
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§ 254  

Godkännande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Utsänd kallelse godkänns som dagordning för mötet.  

_____ 
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§ 255 Dnr KS 2019/000531  

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstift-
ningen 

Sammanfattning av ärendet 

Den 14 december 2019 börjar EU:s nya kontrollförordning (EU) 2017/625 

att gälla. Detta innebär att kommunens taxa för livsmedelskontrollen efter 

den 14 december delvis kommer att bygga på ett regelverk som inte gäller 

längre. För att säkerställa att kommunen har möjlighet att ta betalt för sin 

livsmedelskontroll efter årsskiftet behöver taxan för kontroll av livsmedel 

anpassas till den nya EU-förordningen.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 7 oktober 2019.  

Förslag till taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen daterad 

den 7 oktober 2019. 

Samhällsbyggnadsnämndens § 164 med förslag till beslut.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Revidering av taxa för kontroll av livsmedel antas att gälla från och med 

den 14 december 2019.  

2. Bestämmelsen om timavgiften i 5 § första stycket ska dock börja 

tillämpas från och med den 1 januari 2020. I ärenden där timavgift enligt 

5 § ska debiteras tillämpas istället till och med den 31 december 2019 

tidigare beslutad timavgift (1 070 kr). Detsamma gäller ärenden som rör 

registreringar som inkommer till nämnden under denna period.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 
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§ 256 Dnr KS 2019/000511  

Verksamhetsplan med budget 2020 och ekonomisk 
flerårsplan för 2021-2022 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen lämna ett förslag till verksam-

hetsplan med budget och mål för god ekonomisk hushållning senast i 

oktober varje år. Den politiska majoriteten i kommunen presenterar bifogat 

förslag till verksamhetsplan med budget för 2020 och ekonomisk planering 

för 2021-2022.  

Beslutsunderlag 

Verksamhetsplan med budget 2020 och flerårsplan för 2021-2022. 

Budget och uppföljningsutskottets § 51 med förslag till beslut. 

Tjänsteskrivelse daterad den 24 oktober 2019. 

Moderaternas budgetreservation inkommen den 29 oktober 2019. 

Kristdemokraternas budget 2020 inkommen den 29 oktober 2019.          

Förslag till beslut på mötet 

Henrik Yngvesson (M) yrkar bifall till Moderaternas budgetreservation. 

Eric Dicksson (KD) yrkar bifall till Kristdemokraternas budget 2020. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer de tre förslagen mot varandra och finner att 

kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag. 

Votering begärs.  

För att få fram motförslag till förvaltningens förslag ställer ordföranden 

förslagen från Moderaterna och Kristdemokraterna mot varandra och finner 

att Moderaternas förslag blir motförslag. 

Följande propositionsordning godkänns. 

Ja-röst för förvaltningens förslag. 

Nej-röst för Moderaternas förslag. 

Omröstningsresultat 

Ja  Nej Avstår 

Mattias Nilsson (S) Henrik Yngvesson (M) Eric Dicksson (KD) 

Ella-Britt Andersson (S) Ulrik Brandén (M) 

Henriette Koblanck (S) Ingela Fredriksson (M) 
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Håkan Lindqvist (S) Olof Nilsson (-) 

Anna-Kajsa Arnesson (C) 

Johan Ålund (C) 

Per-Olov Johansson (C) 

Matilda Wärenfalk (S) 

8 ja-röster, 4 nej-röster och 1 avstår. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Verksamhetsplan med budget 2020 och ekonomisk planering för 2021-

2022, godkänns.  

2. Anslag i budgeten för 2020 anvisas direkt till nämnderna som ”totala 

nettoanslag” i driftsbudgeten. För ombudgetering av anslag gäller:  

 Nämnd får inte fatta beslut om ombudgetering som medför väsentliga 

förändringar i servicenivå, berör frågor av principiell karaktär eller 

annars är av särskild vikt. Sådana förslag ska överlämnas till 

kommunfullmäktige för beslut. I övriga fall kan nämnd besluta om 

ombudgeteringar inom sitt verksamhetsområde.  

 Kommunstyrelsen får fatta beslut om sådana ombudgeteringar mellan 

nämnder som inte medför ändringar av servicenivå, berör frågor av 

principiell karaktär eller annars är av särskild vikt. Sådana förslag 

som innebär förändringar av servicenivå, berör frågor av principiell 

karaktär eller annars är av särskild vikt ska överlämnas till 

kommunfullmäktige för beslut. 

 Justeringar av ramar mellan nämnder, av administrativ karaktär, som 

inte får någon nettopåverkan på resultatet eller nämndernas 

verksamhet får beslutas av kommundirektören.  

3. Kommunstyrelsen får rätt att, utifrån ändrade förutsättningar, besluta om 

ändringar i investeringsbudgeten för planperioden 2020-2022. För beslut 

om ändringar gäller:  

 Omdisponeringar får göras mellan åren i planperioden  

 Den totala investeringsbudgetramen för respektive år inom 

planperioden får inte överskridas.  

 Omdisponeringar får göras mellan objekt som ingår i underlaget för 

planperioden.  

4. Kommunstyrelsen får rätt att besluta om senareläggning av planerade 

investeringar i budgeten för 2020, om det riskerar att bli avvikelser mot 

fastställd budget som begränsar kommunens finansiella handlingsut-
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rymme. Beslut om senareläggning ska följas av information till kommun-

fullmäktige. Beslut om att fullfölja investeringar trots ovanstående risker 

ska fattas av kommunfullmäktige. 

5. Kommunfullmäktige ska besluta om ändringar i investeringsbudgeten för 

planperioden 2019-2021 när helt nya investeringsobjekt ska växlas mot 

att ett tidigare beslutat objekt helt eller delvis tas bort för planperioden.   

Reservation 

Till förmån för eget förslag reserverar sig Henrik Yngvesson (M), Ulrik 

Brandén (M), Ingela Fredriksson (M), samt reservation från Olof Nilsson (-). 

Till förmån för eget förslag reserverar sig Eric Dicksson (KD). 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
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§ 257 Dnr KS 2019/000522  

Utdebitering 2020 

Sammanfattning av ärendet 

I budget 2020 med ekonomisk flerårsplan 2020-2021 ligger förslag på höjd 

skattesats med 80 öre till 22:21, tidigare 21:41 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 15 oktober 2019. 

Budget och uppföljningsutskottets § 52 med förslag till beslut.  

Förslag till beslut på mötet 

Henrik Yngvesson (M) och Eric Dicksson (KD) yrkar avslag på förslaget. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer budget- och uppföljningsutskottets förslag mot avslags-

yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Votering begärs. Följande propositionsordning godkänns. 

Ja-röst för utskottets förslag. 

Nej-röst för avslagsyrkandet. 

Omröstningsresultat 

Ja    Nej 

Mattias Nilsson (S)  Henrik Yngvesson (M) 

Ella-Britt Andersson (S)  Ulrik Brandén (M) 

Henriette Koblanck (S)  Ingela Fredriksson (M) 

Håkan Lindqvist (S)  Eric Dicksson (KD) 

Anna-Kajsa Arnesson (C)  Olof Nilsson (-) 

Johan Ålund (C)  

Per-Olov Johansson (C) 

Matilda Wärenfalk (S) 

8 ja-röster och 5 nej-röster. 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Utdebitering för 2020 fastställs till 22:21.  
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Reservation 

Henrik Yngvesson (M), Ulrik Brandén (M), Ingela Fredriksson (M), Eric 

Dicksson (KD) och Olof Nilsson (-) reserverar sig mot beslutet.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
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§ 258 Dnr KS 2019/000525  

Upplåning 2020 

Sammanfattning av ärendet 

I verksamhetsplan med budget 2021-2022 är en grundförutsättning i 

investeringsbudgeten en nyupplåning där den totala låneskulden uppgår till 

totalt 1 010 000 000 kronor 

Beslutsunderlag 

Verksamhetsplan med budget 2020 och ekonomisk flerårsplan 2021-2022. 

Tjänsteskrivelse daterad den 16 oktober 2019. 

Budget och uppföljningsutskottets § 53 med förslag till beslut.  

Förslag till beslut på mötet 

Matilda Wärenfalk (S) och Henrik Yngvesson (M) yrkar på förändring i den 

totala låneskulden till 940 000 000 kronor. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer utskottets förslag mot yrkandet och finner att kommun-

styrelsen bifaller yrkandet. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen har under år 2020 rätt att nyupplåna, det vill säga öka 

kommunens skulder med, upp till totalt 940 000 000 kronor. 

2. Kommunstyrelsen har under 2020 rätt att omsätta lån, det vill säga låna 

upp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 

2020.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
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