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§ 195
Tillsättande av ny förvaltningschef på kultur-, fritidsoch teknikförvaltningen, KS 2020/292
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. Anställa Maria Sjödahl som förvaltningschef för kultur-, fritids- och
teknikförvaltningen.
2. Anställningen påbörjas 2020-10-01.
Beskrivning av ärendet
Det föreligger förslag för kommunstyrelsen att anställa Maria Sjödahl som
förvaltningschef för kultur-, fritids- och teknikförvaltningen.
Motivering av beslut
En rekryteringsprocess har under våren 2020 genomförts i syfte att tillsätta
en ny förvaltningschef för kultur-, fritids- och teknikförvaltningen. Maria
Sjödahl föreslås utses som förvaltningschef och anställningen börjar 202010-01.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2020-06-03
Anteckning
Sara-Lena Bjälkö (SD) för till protokollet att samtliga ledamöter bör få
information om vem som är aktuell kandidat för rekrytering till
förvaltningschef inför beslut vid kommande rekryteringar.

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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§ 196
Tillsättande av tillförordnad förvaltningschef för
kultur-, fritids- och teknikförvaltningen, KS 2020/293
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. Utse Majlis Wolfhagen som tillförordnad förvaltningschef för kultur-,
fritids- och teknikförvaltningen.
2. Förordnandet löper från och med 2020-07-01 till och med 2020-09-30.
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade i december 2019 att avsluta dåvarande
förvaltningschefen för kultur-, fritids- och teknikförvaltningens anställning.
I samband med det utsågs Johan Klingborg som tillförordnad
förvaltningschef. Det föreligger nu förslag att utse Majlis Wolfhagen som
tillförordnad förvaltningschef för kultur-, fritids- och teknikförvaltningen.
Förordnandet löper från och med 2020-07-01 till och med 2020-09-30, då
ny förvaltningschef påbörjar sin anställning.
Motivering av beslut
I avvaktan på att en ny förvaltningschef kan påbörja sin anställning föreslås
Majlis Wolfhagen utses som tillförordnad förvaltningschef för kultur-,
fritids- och teknikförvaltningen.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2020-06-03

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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§ 197
Budget för 2021, budgetramar för 2022 och
kommunplan för 2023, KS 2020/269
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Fastställa skattesatsen för kommunalskatt i Falkenbergs kommun 2021

till 21.10 kr per skattekrona.
2 Godkänna budget 2021, budgetram 2022 och plan 2023 inklusive

investeringsplan 2021 – 2025 i sin helhet.
3 Disponera resultatutjämningsreserven för att täcka underskottet år 2021.
4 Bemyndiga kommunstyrelsen att under 2021 nyupplåna, dvs. öka

kommunens långfristiga skulder, med totalt 550 000 tkr.
5 Bemyndiga kommunstyrelsen att under 2021 omsätta lån, dvs. låna upp

motsvarande belopp på de lån som sägs upp eller förfaller till betalning
under 2021.
6 Fastställa internräntan för 2021 till 1,25 %.
7 Fastställa borgensavgiften gällande förmedlade lån till de kommunala

bolagen till 0,45 %.
8 Lämna särskilda uppdrag till nämnder enligt förteckning i avsnitt

”Uppdrag till kommunens nämnder”:
a. Uppdrag till kommunstyrelsen gällande strategiska och
operativa IT-frågor.
b. Uppdrag till kommunstyrelsen gällande kommunens
fordonsverksamhet och bilpool.
c. Uppdrag till kommunstyrelsen gällande långsiktig hållbar
lokalstrategi.
d. Uppdrag till socialnämnden gällande administrationen av
externa placeringar av barn och unga.
9 Fastställa indikatorer och målnivåer på fullmäktigenivå enligt

kommunens styrmodell för styrning av kommunens verksamheter.
10 Förändringar av indikatorer och målnivåer på fullmäktigenivå enligt

kommunens styrmodell för styrning av kommunens verksamheter gäller
från 2020.
Utdragsbestyrkande

1 (3)
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11 Uppdra kommunstyrelsen att komplettera kommunfullmäktiges

bevakande indikatorer med en indikator som mäter invånarnas tillit.
12 Uppdra åt nämnderna att besluta om sin internbudget för 2021 senast 30

november 2020.
13 Anteckna att alla till kommunstyrelsen inkomna skrivelser, uppdrag, mm,

som hänskjutits till budgetberedningen i det upprättade budgetförslaget
2020, anses behandlade.
14 Anteckna att sammanställd budget för koncernen Falkenbergs kommun

har redovisats i budgetdokumentet.
Beskrivning av ärendet
Förslag till budget 2021, budgetramar 2022, kommunplan 2023 samt
investeringsplan 2021-2025 föreligger.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2020-06-01
Budgetberedningens förslag till budget 2020, budgetramar 2021,
kommunplan 2022 samt investeringsplan 2020-2024, 2020-06-16
Sammanställning över godkänt och struket i budget 2020-2024, drift
Sammanställning över godkänt och struket i budget 2020-2024,
investeringar
Budget 2021-2023 Centerpartiet och Moderaterna
Sverigedemokraterna Budget 2021-2023
CSG Protokoll 2020-06-08
Bilaga Synpunkter Lärarförbundet budget 2021
Bilaga LR Budget skrivelse 2021
Bilaga Vision budget 2021 kommentarer
Bilaga SSR synpunkter
Bilaga Kommunals synpunkter
Yrkanden
Rebecka Kristensson (S), Björn Jönsson (S), Lars Fagerström (L), Markus
Jöngren (MP) och Per Svensson (S) yrkar bifall till liggande förslag.
Per Johansson (C), Anneli Andelén (C), Ninni Gustavsson (M), Göran
Janko (M) och Johan Idmark (M) yrkar bifall till Centerpartiets och
Moderaternas budgetförslag.
Lena Bjälkö (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas budgetförslag
Propositionsordning, omröstning och beslut
Ordförande ställer proposition på Rebecka Kristenssons (S) yrkande mot Per
Johanssons (C) yrkande och Sara-Lena Bjälkös (SD) yrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Rebecka Kristenssons (S)
yrkande.
Utdragsbestyrkande

2 (3)
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Reservationer
Per Johansson (C), Anneli Andelén (C), Ninni Gustavsson (M), Göran
Janko (M) och Johan Idmark (M) reserverar sig till förmån för
Centerpartiets och Moderaternas budgetförslag.
Lena Bjälkö (SD) reserverar sig till förmån för Sverigedemokraternas
budgetförslag.

Utdragsbestyrkande

3 (3)
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