MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2021-03-09

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid

Lilla sammanträdesrummet kl. 08:00-10:00

Beslutande ledamöter

Ronny Löfquist (S) (ordförande), Tommy Edenholm (KV) (1:e vice ordförande)
(digitalt), Anna Roos (C) (2:e vice ordförande) (digitalt), Stina Isaksson (SD)
(digitalt), Krister Mattsson (S) (digitalt)

Övriga närvarande

Jenny Hagesjö (kanslichef)
Linda Backsten (kommunsekreterare)
Lars Tingsmark (tf kommunchef (digitalt))

Utses att justera

Anna Roos (C) § 15-31, § 33-47
Tommy Edenholm (KV) § 32

Justeringens plats och tid
Protokollet omfattar

Underskrifter

§21

Sekreterare

.................................................
Linda Backsten

Ordförande

................................................
Ronny Löfquist (S)

……………………………………….

Justerande

................................................
Anna Roos (C) § 15-31, § 33-47
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Tommy Edenholm (KV) § 32

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

§21

Ombudgetering investeringar
(2021 KS0117)
Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut
- att kommunstyrelsen föreslås att ombudgeterar 44 779 tkr från 2020 till 2021 så att beslutade
projekt kan genomföras enligt beslut.
- att ombudgeteringen gällande Borabo, som beslutades på kommunfullmäktige 4 mars, tas
med i sammanställningen.
Arbetsutskottets beslut
Lars Tingsmark (ekonomichef) får i uppdrag att kompletterar med förtydligande kring
Unnaryds Idrottshall, som diskuterades på dagens sammanträdet, till kommunstyrelsens
sammanträde.
Beskrivning av ärendet

Enligt kommunens styrmodell och riktlinjer för investeringar ska kommunfullmäktige pröva
de investeringar som ingår i gällande investeringsplan och besluta om ombudgeteringar i
mars.
Handlingar i ärendet












Tjänsteskrivelse Ombudgetering av investeringar från 2020 till 2021 inklusive Borabo
Sammanställning ombudgetering investeringar 2020-2021 efter KSAU 9 mars
Tjänsteskrivelse Ombudgetering av investeringar från 2020 till 2021
Sammanställning ombudgetering investeringar 2020-2021
RN ombudgetering investering 2020 Slangtvätt
RN ombudgetering investering 2020 Insatsfordon
§7 KFN Ombudgetering raminvestering kultur- och folkhälsonämnden
§8 BUN Ombudgeteringar investeringar från 2020 till 2021
§3 SBN Ombudgeteringar investeringar 2020 till 2021
§15 ON Ombudgetering raminvestering 2021 Omsorgsnämnden

Förslag till beslut

Ekonomienheten föreslår att kommunstyrelsen ombudgeterar 43 795 tkr från 2020 till 2021 så
att beslutade projekt kan genomföras enligt beslut.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Yrkande
Ronny Löfquist (S) yrkar att ombudgeteringen gällande Borabo, som beslutades på
kommunfullmäktige 4 mars, tas med i sammanställningen.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller Ronny Löfquist yrkande.
Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller yrkandet.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Ekonomienheten
Alla nämnder
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