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§183

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

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
1. Anta förslag till Budget 2022, ekonomisk plan 2023-2024.
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.
3. 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.
4. Revideringar av kommunens prioriteringar sker i samband med budgetprocess första året på
nya mandatperioder.
5. 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).

Vidare, kommunstyrelsen beslutar att
6. Justera ramarna, 700 000 kr flyttas från socialnämnden till tekniska nämnden.
7. Till kommunfullmäktige, uppdra kommunchef att genomföra redaktionella justeringar av
dokumentet förslag till budget 2022 och plan för 2023 och 2024.
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8. Rubriken "Jobb, Jobb, jobb! 500 nya arbetstillfällen på fyra år" ersätts med texten "Jobb,
jobb, jobb", samt efterföljande stycke inleds med "Vi arbetar metodiskt för minst 500 nya fler
arbetstillfällen i kommunen."
9. Följande formulering "Resultat på nationella prov i grundskolans åk 3" läggs till listan
under rubrik "Kvalitetsmått – Goda utbildningsresultat".
10. Följande formulering "Elever som inte upplever sig mobbade under lång tid i kommunala
grundskolor, minst ett år, andel(%)" byts ut till "Elever som inte upplever sig mobbade i
kommunala grundskolor, andel %.", under punkt 8 Kvalitetsfaktor: Trygga elever.

Sammanfattning
Ärendet avser antagande av mål och prioriteringar för 2022, med plan för 2023 och 2024.
Överläggning
Erik Lövgren (S) yrkar att rubriken "Jobb, Jobb, jobb! 500 nya arbetstillfällen på fyra år"
ersätts med texten "Jobb, jobb, jobb", samt efterföljande stycke inleds med "Vi arbetar
metodiskt för minst 500 nya fler arbetstillfällen i kommunen."
Anders Mjärdsjö (M) yrkar att följande redaktionella ändringar:
 Förkortningar tas bort, alternativt en förteckning upprättas.
 Beskrivningar av samrådsorgan genomarbetas så formuleringarna blir jämlika.
Joakim Bäckström (VF) yrkar att följande formulering "Resultat på nationella prov i
grundskolans åk 3" läggs till listan under rubrik "Kvalitetsmått – Goda utbildningsresultat".
Linda Mattsson (VF) yrkar att följande formulering "Elever som inte upplever sig mobbade
under lång tid i kommunala grundskolor, minst ett år, andel(%)" byts ut till "Elever som inte
upplever sig mobbade i kommunala grundskolor, andel %.", under punkt 8 Kvalitetsfaktor:
Trygga elever.
Erik Lövgren (S) instämmer i Anders Mjärdsjös (M), Joakim Bäckströms (VF) samt Linda
Mattssons (VF) yrkanden.
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut, vilket blir kommunstyrelsens beslut.
Ajournering
Mötet ajourneras 13:38
Mötet återtas 13:50
Protokollsanteckning
Linda Mattsson (VF) lämnar följande protokollsanteckning:
Oppositionen ställer sig bakom målsättningen med att antalet arbetstillfällen ska öka
med minst 500 i kommunen, men anser inte att placeringen av denna formulering
överensstämmer med gällande dokumentstruktur för budget- och planhandling.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta att
1. Anta förslag till Budget 2022, ekonomisk plan 2023-2024.
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.
3. 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.
4. Revideringar av kommunens prioriteringar sker i samband med budgetprocess första året på
nya mandatperioder.
5. 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).

Beslutet ska skickas till
Kommunchef
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse KF 211129
 förslag till budget 2022 och plan för 2023_2024
 §38 TN Mål 2022 för tekniska nämnden
 §98 UTB Mål och prioriteringar, budget 2022, ekonomisk plan 2023-2024
 §38 SN Mål och prioriteringar, budget 2022, ekonomisk plan för 2023-2024
 §66 SN Mål och budget 2022
 §72 ÅE Verksamhetsplan 2022-2024
 ÅE Verksamhetsplan 2022 - 2024
 §94 ÅFA Verksamhetsplan 2022-2024
 ÅFA Verksamhetsplan 2022-2024
 Nämndernas mål
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Utbildningsnämndens målarbete KS 211116
§175 KSAU Mål och prioriteringar Budget 2022 med plan för 2023-2024

Paragrafen är justerad

Förvaringsplats för
protokollet

Ånge kommunkontor

Underskrift

…………………………
Olof Bäckman
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