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Kommunstyrelsen

§177

Begäran om Covidmedel
(2021 KS0332)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fördela de Covidmedel om 5 000 tkr som skuldbokfördes år
2020, med 4 100 tkr till omsorgsnämnden samt 900 tkr till kultur- och folkhälsonämnden.
Beskrivning av ärendet
Under 2020 beslutade riksdagen om flera åtgärder till följd av Coronapandemin. Dessa medel
var avsedda att täcka kostnader som kommunerna och regionerna hade relaterade till
pandemin.
I samband med bokslut 2020 avsatte nämnderna tillsammans 5 Mkr till följd av framtida
konsekvenser kopplade till Covid-19. Anledningen var att pandemin hade skapat en skuld till
medborgarna då verksamheter var stängda eller att nämnderna inte kunde utföra uppdrag
under året.
Under 2021 har två nämnder kommit in med ansökan om att ta del av de medel som avsattes
år 2020. Det avser Barn- och ungdomsnämnden som ansöker om 1 837 160 kr samt Kulturoch folkhälsonämnden som ansöker om 900 000 kr. Övriga nämnder har inte inkommit med
någon begäran om att ta del av de avsatta medlen.
Kommunstyrelsen har inte beslutat om riktlinjer eller ansökningar för de medel som avsattes i
bokslut 2020.
Samtliga nämnder har påverkats av Coronapandemin även under 2021 och kommer säkert att
göra detta även framöver. Omsorgsnämnden är den nämnd som påverkats mest under 2021
genom höga kostnader för skyddsutrustning och verksamheter som varit stängda under 2021.
Dessutom har Omsorgsnämnden haft högst kostnader för sjukfrånvaro, bland samtliga
nämnder, under 2021.
I nämndernas prognoser under 2021 har Omsorgsnämnden och Kultur och folkhälsonämnden
de största underskotten och kommunledningskontorets uppfattning är att dessa nämnder är
mest drabbade av de fortsatta konsekvenserna av pandemin. Kommunledningskontoret
föreslår att de avsatta medlen om 5 000 0000 kr fördelas till omsorgsnämnden med 4 100 000
kr och till kultur och folkhälsonämnden med 900 000 kr.
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Kommunstyrelsen

Handlingar i ärendet
 §156 KSAU Begäran om Covidmedel
 Fördelning av Covidmedel
 §61 KFN Uppföljning och redovisning kultur- och folkhälsonämnden 2021 – prognos
efter 5 månader
 §56 BUN Redovisning av kostnader samt begäran om medel för kompensation för
kostnader i samband med Covid-19 under läsåret 2020_2021
Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fördela de Covidmedel om 5 000 tkr som skuldbokfördes år
2020, med 4 100 tkr till omsorgsnämnden samt 900 tkr till kultur- och folkhälsonämnden.
Yrkande
Anna Roos (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Stina Isaksson (SD) yrkar att fördelningen av medel skall vara 1 800 tkr till barn- och
ungdomsnämnden, 900 tkr till kultur och folkhälsonämnden och 2 300 tkr till
omsorgsnämnden.
Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Stina Isakssons ändringsyrkande.
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut.
Omröstning begärs och verkställs efter att följande beslutsordning godkänns:
- Den som röstar enligt arbetsutskottets förslag till beslut röstar JA.
- Den som röstar enligt Stina Isakssons ändringsyrkande röstar NEJ.
Resultat
Med röstsiffrorna 9 JA-röster och 2 NEJ-röster finner ordförande att kommunstyrelsen
beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut.
Reservation
Stina Isaksson (SD) och Johnny Winther (SD) reserverar sig till förmån för Stina Isakssons
ändringsyrkande.
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Omröstningslista: §177
Ärende:

Begäran om Covidmedel, 2021 KS0332

Omröstningslista(or)

Begäran om Covidmedel
Ledamot

Ja

Ronny Löfquist (S), ordförande
Anna Roos (C), 2:e vice ordförande
Stina Isaksson (SD), ledamot
Tommy Edenholm (KV), 1:e vice ordförande
Bo-Gunnar Åkesson (M), ledamot
Bengt-Åke Torhall (L), ledamot
Håkan Bengtsson (C), ledamot
Hanna Kjellin (S), ledamot
Nina Larsson (S), ersättare
Johnny Winther (SD), ledamot
Bo Wahlén (V), ersättare
Resultat

X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
9
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