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Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-10-16

Diarienummer

KS 2020.1291

Plats och tid

Biorama, kommunhuset i Skurup, 2020-10-16,
kl. 14.00–14.15

Beslutande

Se nästa sida.

Övriga närvarande

Annika Jansson, sekreterare
Christian Björkqvist, kanslichef
Marcus Willman, kommundirektör
Per-Åke Norsell, tf ekonomichef
Susanne Dehlén-Börjesson, ekonom

Justerade paragrafer

§ 304

Justeringens plats och tid

2020-10-16

Sekreterare

Annika Jansson

Ordförande

Johan Bolinder (M)

Justerare

Lars Nyström (SD)

Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Beslutande organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-10-16

Datum då anslaget sätts upp

2020-10-16

Datum då anslaget tas ned

2020-11-09

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Skurup

Anslaget uppsatt av

Annika Jansson

2 (7)

Protokoll
Beslutande organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-10-16

Diarienummer

KS 2020.1291

Beslutande
Johan Bolinder (M)
Nicklas Olsson (M)
Åsa Ekblad (M)
Kent Olsson (SkuP)
Solbritt Lundgren (C)
Lars Nyström (SD)
Jörgen Lidfeldt (SD)

Jimmy Nilsson (SD)
Magnus Alm (S)
Lena Axelsson (S)
Roland Hansson (S)
Kerstin Peterson-Brodda (L)
Babak Rahimi (V)

Närvarande ej tjänstgörande ersättare
Björn Hortevall (M)
Tommy Göransson (S)

Sven Strandberg (KV)

__________
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Budget 2021 med plan för 2022 och 2023
Kommunstyrelsens beslut
Huvudförslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt följande:
Anta styrande blockets förslag till budget och investeringsutrymme för 2021
och plan 2022-2023.
Att skattesatsen för år 2021 ska vara oförändrad, d v s 20.42 kr.
Anta förslag till kommunala avgifter att gälla från och med 2021-01-01.
Anta förslag till VA-taxa att gälla från och med 2021-01-01.
Anta en utökad låneram på 115 000 tkr.
Alternativförslag 1
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt följande:
Anta S+KV+MP+L+V-blockets förslag till budget och investeringsutrymme
för 2021 och plan 2022-2023.
Att skattesatsen för år 2020 ska vara oförändrad, d v s 20.42 kr.
Anta S+KV+MP+L+V-blockets förslag till kommunala avgifter att gälla
från och med 2021-01-01.
Anta S+KV+MP+L+V-blockets förslag till VA-taxa att gälla från och med
2021-01-01.
Alternativförslag 2
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt följande:
Anta sverigedemokraternas förslag till budget och investeringsutrymme för
2021 och plan 2022-2023.
Att skattesatsen för år 2020 ska vara oförändrad, d v s 20.42 kr.
Anta sverigedemokraternas förslag till kommunala avgifter att gälla från och
med 2021-01-01.
Anta sverigedemokraternas förslag till VA-taxa att gälla från och med 202101-01.
Anta en utökad låneram på 115 000 tkr.
Sammanfattning av ärendet
De kommunala verksamheterna ska drivas enligt principerna om
målstyrning och delegation. Kommunfullmäktige har antagit ett flertal
Justerandes signatur
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måldokument och planer, som är styrande för verksamhetens bedrivande.
De förtroendevaldas uppgift är att ange verksamheternas mål, prioritering,
omfattning och kvalitet samt att utvärdera pågående verksamheter.
Budgetarbetet bygger därmed på en decentralisering av ansvar och
befogenheter och den ekonomistyrmodell som används, har successivt
anpassats till kommunens förutsättningar.
Ett övergripande mål för budgetåret är en budget i balans. Kommunens
budget fördelas på verksamhetsramar vilka fastställts av
kommunfullmäktige. Omfördelning av budgetramar mellan förvaltningarna
får inte göras utan kommunfullmäktiges godkännande. Intäkter från
verksamhet tillfaller respektive verksamhet (nettobudget).
Budget 2021 med flerårsplan för 2022 och 2023
Budgeten för Skurups kommun är upprättad i enlighet med de riktlinjer som
antagits för god ekonomisk hushållning. Kommunen budgeterar under
perioden 2021 till 2023 ett resultatkrav på 1 procent. Även övriga två
finansiella mål för god ekonomisk hushållning bör uppnås utifrån
förutsättningarna i den beslutade budgeten.
Verksamhetens ramtilldelning utgår från 2020 års nivå. Medel för
investeringar är fördelade utifrån ett fastställt utrymme, avskrivningar plus
årets resultat.
Det budgeterade resultatet kommer inte medge någon avsättning till
resultatutjämningsreserven fram till 2023.
För att kunna uppfylla de finansiella målen för Skurup, krävs en god
verksamhets- och ekonomistyrning med fokus på en aktiv uppföljning för att
parera förändringar i budgetförutsättningarna. Viktiga områden att analysera
och bevaka är skatteintäkter, investeringsvolymer, löneavtal och
volymtillväxt inom verksamheten. Ett extra fokus kommer också under
perioden läggas på att följa upp förvaltningarnas prognoser och
budgetföljsamhet för att säkerställa en god ekonomistyrning i verksamheten.
Kommunstyrelsen konstaterar att MBL-förhandling kommer att genomföras
den 23 oktober 2021.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse budget daterad 2020-10-14.
Borgerliga blockets förslag till budget 2021 flerårsplan 2022-2023.
Borgerliga blockets förslag till avgifter 2021 Skurups kommun
Borgerliga blockets förslag till VA-taxa 2021
Skrivelse VA-taxa 2021-2022 daterad 2020-10-05.
Justerandes signatur
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Missiv till budget 2021 – SD.
Förslag till avgifter 2021 – SD.
Förslag driftramar 2021-2023 – SD.
Förslag investeringsramar 2021-2023 – SD.
Missiv till budget 2021 – S+L+KV+MP+V.
Förslag till driftramar 2021-2023 – S+KV+MP+L+V.
Förvaltningens förslag till beslut
Borgerliga blockets förslaget till beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt följande:
Anta borgerliga blockets förslag till budget och investeringsutrymme för
2021 och plan 2022-2023.
Att skattesatsen för år 2021 ska vara oförändrad, d v s 20.42 kr.
Anta förslag till kommunala avgifter att gälla från och med 2021-01-01.
Anta förslag till VA-taxa att gälla från och med 2021-01-01.
Anta en utökad låneram på 115 000 tkr.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktiges presidieberedning 2020-10-15, § 53:
Kommunfullmäktige beslutar att ge revisionen en budgetram på 1 000 tkr,
exklusive bolagen för 2021 (1 300 tkr inklusive bolagen varav 300 tkr
faktureras bolagen).
Förslag till beslut under sammanträdet
Lars Nyström (SD): Bifall till sverigedemokraternas förslag till budget.
Magnus Alm (S): Bifall till S+L+KV+MP+V-blockets förslag till budget.
Åsa Ekblad (M): Bifall till det borgerliga blockets förslag till budget.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen
utser det styrande blockets förslag till huvudförslag.
Omröstning begärs.
Ordföranden kommer först att ställa kvarvarande förslag mot varandra för
att utse motförslag vid omröstning. Därefter kommer omröstningen att
verkställas.
Ordföranden ställer kvarvarande förslag mot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar att utse S+L+KV+MP+V-blockets förslag som
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motförslag vid omröstningen.
Kommunstyrelsen fastställer följande propositionsordning:
Ja-röst för att utse det borgerliga förslaget till kommunstyrelsens
huvudförslag.
Nej-röst för att utse S+L+KV+MP+V-blockets förslag till
kommunstyrelsens huvudförslag.
Omröstningen redogörs under rubriken omröstning.
Ordförande ställer därefter S+L+KV+MP+V-blockets förslag mot
sverigedemokraternas förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar att
utse S+L+KV+MP+V-blockets förslag till alternativförslag 1 och
sverigedemokraternas förslag till alternativförslag 2.
Omröstning
Efter genomförd omröstning beslutar kommunstyrelsen med 5 ja-röster, 5
nej-röster samt tre ledamöter som avstår från att rösta och där ordföranden
har utslagsröst att utse det borgerliga förslaget till kommunstyrelsens
huvudförslag.
Följande ledamöter röstade ja:
Nicklas Olsson (M), Åsa Ekblad (M), Kent Olsson (SkuP), Solbritt
Lundgren (C) och Johan Bolinder (M).
Följande ledamöter röstade nej:
Magnus Alm (S), Lena Axelsson (S), Roland Hansson (S), Kerstin PetersonBrodda (L) och Babak Rahimi (V).
Följande ledamöter avstod från att rösta:
Lars Nyström (SD), Jörgen Lidfeldt (SD) och Jimmy Nilsson (SD).
__________
Beslutet skickas till:
Ekonomichef.
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