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Kommunstyrelsen  

 
Strategisk plan 2021-2023 och budget 2021  
 
Beskrivning av ärende  

Föreligger förslag till strategisk plan 2021-2023 och budget 2021  
 
Förslag till beslut  
 
M och L föreslår kommunstyrelsen  
 

1. Att omfördela medel inom sektor samhällsbyggnad till två nya resurser (två årsarbetare) 
till bygg- och miljöenheten för tillsyner och bygglovsärenden. 
 
M och L föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige  
 

1. Att anta förslaget till budget år 2021 och strategisk plan 2021-2023. 
 
Investeringar:  
2. Att fastställa investeringsbudgeten för år 2021 till 150 miljoner kronor och att 85 

miljoner kronor av dessa finansieras genom en utökad låneram.  
3. Att kommunstyrelsen under år 2021 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp 

motsvarande de lån som förfaller till betalning under år 2021.  
4. Att fastställa fördelningen på anslagsområden i investeringsbudgeten 2021  
5. Att fastställa investeringsvolymen till 150 miljoner för 2022-2023.  
6. Att delegera till kommunstyrelsen att besluta om fördelning av 

investeringsbudgeten till enskilda projekt upp till 10 miljoner kronor inom 
respektive anslagsområde.  

 
Koncernen:  
7. Att kommunkoncernens låneram uppgår till 1530 miljoner kronor.  
8. Att bevilja en utökad låneram för Finet med 30 miljoner kronor från och med år 

2021. 
9. Att kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna upp till ovan beslutat låneram.  

 
Verksamheten:  
10. Att avsätta 1000 tkr till flygfotografering och kartering år 2021 till 

kommungemensamma kostnader  
11. Att avsätta 500 tkr till omställningsmedel personal år 2021 och från och med 2022 

avsätta 1980 tkr till kommungemensamma kostnader  
12. Att från och med år 2021 avsätta 1000 tkr till arbete med vision 30/35 som läggs 

till kommungemensamma kostnader  
13. Att avsätta 1500 tkr till aktiva åtgärder för att minska ungdomsarbetslösheten år 

2021 som läggs till kommungemensamma kostnader.  
14. Att från och med 2021 avsätta 3000 tkr till elever med särskilda behov i skolan 

som läggs till kommungemensamma kostnader. 
15. Att från och med 2021 avsätta 8500 tkr som anslag till sektor vård och omsorg.  



16. Att från och med 2021 avsätta 700 tkr som anslag till en äldrekurator inom sektor 
vård och omsorg.  

17. Att från och med 2021 avsätta 1300 tkr som anslag för en extra satsning inom 
sektor social omsorg.  

18. Att från och med 2021 upphäva tidigare beslut om medel med 990 tkr för 
utvecklingspott gymnasieskolan. Samtidigt upphäva tidigare beslutade riktlinjer.  

19. För att nå resultatmålet för 2021 så läggs en generell anpassning för sektorerna 
exklusive sektor Utbildning. 

20. Att förvaltningen genomför en utredning av Sektor Utbildning, i syfte att 
säkerställa att det finns en organisatorisk och strukturell samverkan kring 
arbetsmarknadsfrågor; där bland annat gymnasiet och vuxenutbildningen, 
arbetsmarknadsenheten, utvecklings- och näringslivsavdelningen samt 
integrationssamordnare ingår.  
Som en del i utredningen ska utvärdering av sammanslagningen mellan sektor 
Kultur och bildning och sektor Barn och utbildning genomföras för att bedöma 
hur samverkansfrågor kring ungdomsarbetslöshet, arbetsmarknadsenhet, 
näringslivsfrågor och integrationsfrågor har påverkats.  

21. Att omfördela medel från centrala barn och elevhälsan till medel för barn och 
elevhälsa på respektive rektorsområde.  

22. Att under 2021 ge ett särskilt uppdrag till sektor Utbildning för att ta fram ett 
förslag på en resursverksamhet för ungdomar med behov av extra särskilt stöd.  

23. Att utreda möjligheten att omfördela medel från SUD (Sektor Utbildning 
Digitalisering) gruppen till respektive rektorsområde. 

24. Att under 2021 säkerställa och tydliggöra formen för samarbetet mellan 
socialtjänsten och skolan. 

25. Att under 2021 redovisa en genomlysning av varje sektorsöverbyggnad i syfte att 
lägga fram förslag på besparing. 

26. Att genomföra en utredning av konsekvenser vid upphandling av hela eller delar 
av lokalvården. 

27. Att fortsätta arbetet med ett samarbete/sammanslagning med Räddningstjänsten 
Östra Götaland, RTÖG. 

28. Att införa Lagen Om Valfrihet, LOV. 
29. Att utreda förutsättningarna av att sälja delar av Vallonbygden AB:s 

fastighetsbestånd. 
30. Att upphandla transporter som idag utförs i egen regi (Transportenheten). 
 
 
 
 


