MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2021-11-02
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Plats och tid

Ånge kommunkontor, mötesrum Flataklocken kl. 09:00-11:46

Beslutande ledamöter

Erik Lövgren (S) (ordförande)
Örjan Olsson (V)
Linda Mattsson (VF)
Anders Mjärdsjö (M)
Birgitta Sjögren (S) ersätter Jan Filipsson (S) (vice
ordförande)

Övriga närvarande

Mattias Robertsson Bly (kommunchef)
Catharina Norberg (ekonomichef)
Olof Bäckman (nämndsekreterare)
Elin Rapp (kanslichef)

Utses att justera

Linda Mattsson (VF)

Justeringens plats och tid

Ånge kommunkontor 2021-11-05 08:00

Protokollet omfattar

§175

Underskrifter

Sekreterare

…………………………
Olof Bäckman

Ordförande

………………………… …………………………
Erik Lövgren (S)

Justerande

………………………… …………………………
Linda Mattsson (VF)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2021-11-02
Datum för anslagsuppsättande

2021-11-05

Datum för anslags- 2021-11-27
nedtagande

Sid 1 av 3

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2021-11-02

§175

Mål och prioriteringar Budget 2022 med plan för 2023-2024 (KS 21/135)

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att
1. Till kommunstyrelsen kompletterar kommunchef ärendet med redaktionella ändringar.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår vidare kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta att
2. Anta förslag till Budget 2022, ekonomisk plan 2023-2024.
3. Dokumentet ”Ånge kommuns styrprocess och regler för internkontroll” frångås i de delar
som gäller budgetprocessen och en ny modell kommer att utformas i samklang med den nya
visionen och utformas inför den nya organisationsförändringen som träder i kraft 2023. En
särskild instruktion från kommunstyrelsen ska utformas att gälla för budgetår 2022.
4. Ge kommunstyrelsen rätt att under 2022 nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder under år
2021 med totalt 50 miljoner kronor.
Ge kommunstyrelsen rätt att omsätta lån, dvs. låna upp motsvarande belopp på de lån
som förfaller till betalning under 2022.
5. Revideringar av kommunens prioriteringar sker i samband med budgetprocess första året på
nya mandatperioder.
6. För att kommunen ska anses ha en god ekonomisk hushållning ska de finansiella målen
uppnås och över hälften av kommunens kvalitetsfaktorer ska vara acceptabla (de kopplade
måtten ska i jämförelse med likvärdiga kommuner ligga på medel eller över).

Sammanfattning
Ärendet avser antagande av mål och prioriteringar för 2022, med plan för 2023 och 2024.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ajournering
Mötet ajourneras 10:02 för fika.
Mötet återtas 10:10.
Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att
1. Anta förslag till Budget 2022, ekonomisk plan 2023-2024 innehållande:
-Ekonomi: kommunal skattesats, finansiella mål som är av betydelse för god ekonomisk
hushållning, finansiering och ramfördelning, resultat-, balans- och kassaflödesbudget.
-Plan för verksamheten under budgetåret; kommunens mål och riktlinjer som är av betydelse
för god ekonomisk hushållning, kommunfullmäktiges prioriteringar utifrån Vision och
fokusområden för kommunen.
2. Dokumentet ”Ånge kommuns styrprocess och regler för internkontroll” frångås i de delar
som gäller budgetprocessen och en ny modell kommer att utformas i samklang med den nya
visionen och utformas inför den nya organisationsförändringen som träder i kraft 2023. En
särskild instruktion från kommunstyrelsen ska utformas att gälla för budgetår 2022.

Beslutet ska skickas till
Kommunchef
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse KF 211129
 Majoritetens inspel på remiss 20211027
 211020 utkast budget 2022 till KSAU
Paragrafen är justerad

Förvaringsplats för
protokollet

Ånge kommun centralarkiv
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…………………………
Olof Bäckman
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