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Dnr KS 2020/021

§ 156 Budget 2021 och planer 2022-2023 för
Hörby kommun
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:


Skattesatsen för 2021 fastställs till 21:08 kronor.



Planeringsunderlag för Budget 2021 och planer 2022-2023 fastställs
med undantag för Bygg och miljönämnden där kommunbidragsramen
för 2021 fastställs till 8570 tkr.

Reservationer mot beslutet
Liberalerna reserverar sig skriftligen mot beslutet.
Protokollsanteckning
Henrik Andersson (S) meddelas möjlighet att inkomma med en
protokollsanteckning.

Sammanfattning av ärendet
Planeringsunderlag för Budget 2021 och planer 2022-2023 har upprättats. I
planeringsunderlaget ingår förslag till driftsbudgetramar för år 2021.
Budgetförslaget utgår från oförändrad skattesats, 21:08 kr per skattekrona.
Investeringsbudget för planperioden kommer att hanteras i höstens
budgetprocess. Styrdokument för Politisk plattform, Vision 2035 och
Övergripande mål och mål för god ekonomisk hushållning hanteras i den
fortsatta budgetprocessen under hösten 2020. I höstens budgetprocess
kommer ett slutligt förslag till Budget 2021 och planer för 2022-2023 att tas
fram. Kommunbidragsramarna kan komma förändras utifrån Sveriges
kommuner och regioners budgetförutsättningar som presenteras till hösten.
Yrkanden
Cecilia Bladh in Zito (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att
kommunfullmäktige beslutar att:


Skattesatsen för 2021 fastställs till 21:08 kronor.



Planeringsunderlag för Budget 2021 och planer 2022-2023 fastställs
med undantag för Bygg och miljönämnden där kommunbidragsramen
för 2021 fastställs till 8570 tkr.

Cecilia Bladh in Zito (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att
kommunfullmäktige beslutar att:

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 156, forts
Lars Göran Ritmer (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Hans Frank (L) avslag på ärendet.
Mikael Olsson (KD) yrkar bifall till Hans Franks (KD) yrkande.
Ingela Brickling (C) meddelar att Centerpartiet inte deltar i beslutet.
Henrik Andersson (S) meddelar att Socialdemokraterna inte deltar i beslutet.
Eva Märta Grankvist (V) meddelar att Vänsterpartiet inte deltar i beslutet.
Anette Börjesson (MP) meddelar att Miljöpartiet inte deltar i beslutet.
Beslutsordning
Ordförande ställer proposition på Cecilia Bladh in Zitos (SD) yrkande med
bifallsyrkande från Lars Göran Ritmer (M) mot Hans Franks (L) yrkande med
bifallsyrkande från Mikael Olsson (KD) och finner att Cecilia Bladh in Zitos
(SD) yrkande bifalles.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2020-08-17, § 168
Kommunfullmäktige 2020-06-22, 2020-06-22 KF § 130
Kommunstyrelsen 2020-06-08 § 124
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-05-27, § 201
Tjänsteskrivelse KLF 2020-05-14, Budget 2021 och planer 2022-2023 för
Hörby kommun
Planeringsunderlag – Budget 2021 och planer 2022-2023
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Reservationer mot beslutet
Reservation från Hans Frank (L): Liberalerna reserverar sig mot det
beslutad som tagits om skattesats och rambudget. Beslutet har tagits utan
vederhäftigt beslutsunderlag.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 156, forts
Protokollsanteckning
Protokollsanteckning från Henrik Andersson (S): ”Socialdemokraterna
anmälde att få avstå från att deltaga i beslutet gällande budget 2021 med
planer för perioden 2022–2023. På föregående kommunfullmäktige var
ärendet uppe för beslut; vid tidpunkten beslutade sammanträdet att
återremittera ärendet för kompletterande handläggning. Återremissens
andemening har totalt ignorerats av den styrande konstellationen, vilket är
oerhört beklagligt. Återigen visar SD/M styret sin totala oförmåga att ta ett
samlat grepp och hålla den politiska diskussionen levande. Sammantaget är
beslutsunderlaget, återigen, att betrakta som bristfälligt. Vi socialdemokrater
ser ingen anledning att förhastat besluta gällande verksamhetsramar i detta
skeende, då förutsättningarna för kommande år och planperiod fortsatt är att
betrakta som diffusa. Det ska även tilläggas att den organisationsförändring
som under är framtagande kan komma att påverka verksamhetens
organisation, och därmed de ramar som ska tilldelas respektive verksamhet.
Med ovanstående i beaktning anser vi socialdemokrater att budgetärendet
med fördel kan hänskjutas helt till kommunfullmäktiges
novembersammanträde, till vilket vi ämnar återkomma med ett eget förslag på
budget och ramar. ”

Justerande

Utdragsbestyrkande

