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Anmälningsärende – Verksamhetsplan 2020-2022 

samt årsbudget 2020 

 

Ärendebeskrivning 

I samband med att kommunfullmäktige 2019-06-19, § 136, antog 

verksamhetsplan 2020-2022 samt årsbudget 2020 beslutades om ett 

antal uppdrag bl a fick samtliga nämnder i uppdrag att göra en 

översyn av upprättad verksamhetsplan med anledning av 

kommunfullmäktiges beslut om budgetramar. Flera av nämnderna 

hade också meddelat att de behövde mer tid för att göra en översyn 

av nämndernas mål och mätningen av dessa. 

Samtliga nämnder har genomfört ovanstående uppdrag och de 

uppdaterade verksamhetsplanerna bifogas denna skrivelse. 

Verksamhetsplanerna och nämndernas mål ska inte antas av 

kommunfullmäktige utan utgör en beskrivning av mål och 

verksamhet de kommande åren utifrån tilldelade budgetramar. 

Vid den tid när budgeten behandlades under våren 2019 var vissa 

fördelningar av budgetmedel inte kända. Nu är de genomförda i 

enlighet med beslut av kommunstyrelsen och/eller i enlighet med 

de rutiner som finns. Dessa förändringar är endast av ”teknisk” 

natur och påverkar inte de budgeterade resultaten utan är en 

omfördelning från avsatta medel under finansiering 

(kommunstyrelsen) för ändamålen till nämndernas budgetramar. 

De ”tekniska” justeringar som genomförts är:  

• Fördelning av budgetkompensation för ökat 

personalomkostnadspålägg med 0,5 procentenheter från 

2020. 

• Fördelning av budgetkompensation för de lönejusteringar 

som genomförts i avtalsrörelsen under 2019. 

• Fördelning av budgetkompensation för ökade interna och 

externa hyreskostnader i enlighet med beslut fattade av 

kommunstyrelsen. 

• Uppdatering av budget för interna kapitaltjänstkostnader 

(avskrivningsmedel och ränta) från nämnderna till 

finansiering (kommunstyrelsen). 
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• Borttagning av särskilt statsbidrag till barn- och 

utbildningsnämnden som regeringen tidigare aviserat men 

som inte längre finns kvar (1.170.000 kronor per år). Detta 

avser planerad obligatorisk lovskola fyra veckor årskurs 6 

till 9 under 2020-2021. Reformen ska inte genomföras utan 

frågan ska utredas mer.  

• Borttagning av särskilt statsbidrag till barn- och 

utbildningsnämnden som regeringen tidigare aviserat men 

som inte längre finns kvar (757.000 kronor år 2020 och 

2 202 000 kronor år 2021). Detta avser utökning av 

undervisningstiden i lågstadiet med en timma per dag under 

2020-2021. Denna reform utgår p g a lärarbrist. 

Nämndernas verksamhetsplaner är uppdaterade utifrån de tekniska 

justeringarna. 

Svar på de övriga uppdrag som lämnades i samband med 

budgetbehandlingen av kommunfullmäktige i juni 2019 sker till 

kommunstyrelsen i särskilda ärenden. 

De genomförda justeringarna enligt ovan anmälas härmed till 

kommunstyrelsen och till kommunfullmäktige. 

Handlingarna bifogas denna skrivelse samt på hemsidan  

www.varnamo.se/budget2020nov 

 

 

Kjell Fransson Monica Karlsson 
Biträdande kommundirektör  Budgetsamordnare 

 

Bilagor 

• Driftbudget 2020-2022 inklusive nämndernas budgetramar 

• Resultat-, balans- och kassaflödesbudget enligt 

kommunfullmäktiges beslut 2019-06-19, § 136 

• Reviderade verksamhetsplaner inklusive nämndernas mål 


