MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2020-08-18

Kommunstyrelsen

Plats och tid

Hörsalen, Centrumhuset i Hyltebruk kl. 08:30-12:00

Beslutande ledamöter

Ronny Löfquist (S) (ordförande), Anna Roos (C) (2:e vice ordförande), Stina
Isaksson (SD), Tommy Edenholm (KV) (1:e vice ordförande), Krister Mattsson
(S), Bo-Gunnar Åkesson (M), Lisa Mogren (V), Håkan Bengtsson (C), Johnny
Winther (SD), Malin Thydén-Kärrman (S), Fredrik Engberg (L)

Ej tjänstgörande ersättare

Bo Wahlén (V)
Lennart Ohlsson (C) (deltar digitalt)
Ewa Gunnarsson (SD)

Övriga närvarande

Susanne Ohlsson (kommunsekreterare)
Emma Gröndahl (kommunchef)
Lars Tingsmark (ekonomichef)
Jenny Hagesjö (kanslichef)

Utses att justera

Tommy Edenholm (KV)
Anna Roos (C)
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Justering ramar 2020 och framåt - kapitalkostnader
(2020 KS0188)
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att justera nämndernas budgetramar 2020
efter korrigering av justering kapitalkostnader enligt följande:
- Kommunstyrelsens budgetram uppjusteras med 1 905 910 kr
- Räddningsnämndens budgetram nedjusteras med 518 115 kr
- Samhällsbyggnadsnämndens budgetram uppjusteras med 341 489 kr
- Barn- och ungdomsnämndens budgetram nedjusteras med 1 379 625 kr
- Omsorgsnämndens budgetram uppjusteras med 505 179 kr
- Kultur- och folkhälsonämnden uppjusteras med 1 594 490 kr.
Finansiering sker med 2 449 328 kr enligt ovan samt att finansiera justering med
kommunfullmäktiges reserv.
Finansiering för kommande år hänskjuts till budgetberedningen i oktober.
Beskrivning av ärendet

I samband med REP 2019 förändrades modellen kring hur nämnderna kompenserar
för kapitalkostnader. Tidigare har nämnderna fått kompensation i sin ram för ökade
kapitalkostnader och ökade hyror pg ökade kapitalkostnader direkt när investeringen blir
beslutad. Detta har medfört att vissa nämnder haft budget för något som i realiteten inte har
blivit genomfört under budgetåret.
För bättre styrning på kapitalkostnader kompenseras nämnderna för de investeringar som är
slutförda och därmed aktiverade. Samma gäller för ökad hyra på grund av investeringar.
Nämnderna blir kompenserade under året när nya investeringar är genomförda.
Ovanstående raminvesteringar avser investeringar under 2019 och tidigare år som aktiverats.
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Kommunstyrelsen har tidigare hanterat ärendet, men inför att ärendet skulle hanteras i
kommunfullmäktige upptäcktes behov att dra tillbaka ärendet och behandla det i
kommunstyrelsen igen.
Handlingar i ärendet



Tjänsteskrivelse - justering ramar 2020 och framåt

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att justera nämndernas budgetramar 2020
efter korrigering av justering kapitalkostnader enligt följande:
Kommunstyrelsens budgetram uppjusteras med 1 905 910 kr
Räddningsnämndens budgetram nedjusteras med 518 115 kr
Samhällsbyggnadsnämndens budgetram uppjusteras med 341 489 kr
Barn- och ungdomsnämndens budgetram nedjusteras med 1 379 625 kr
Omsorgsnämndens budgetram uppjusteras med 505 179 kr
Kultur- och folkhälsonämnden uppjusteras med 1 594 490 kr.
Finansiering sker med 2 449 328 kr enligt ovan samt att finansiera justering med
kommunfullmäktiges reserv.
Finansiering för kommande år hänskjuts till budgetberedningen i oktober.
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