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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Dnr KS 2020/021

§ 372 Budget 2021 och planer 2022 och 2023
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta fastställa budget 2021 och planer 2022-2023
enligt bilagt förslag men med följande revideringar och tillägg:


Att politisk vision ska uppdateras enligt bilagt förslag.



Att dokumentet ska redigeras i enlighet med kommunens grafiska
profil.



Att under punkten särskilda instruktioner till nämnderna, bolagen och
förvaltningarna ska följande stycken läggas till:
o Socialnämnden tillförs extra medel om 4 mkr avsatt för att
användas inom äldreomsorgen.
o Barn och utbildningsnämnden tillförs extra medel om 4 mkr.
o 1 mkr satsas på landsbygdsutvecklingsmedel att disponeras i
samråd med lokala utvecklingsgrupper.
o 1 mkr satsas på trygghetsskapande åtgärder.
o 0,3 mkr satsas på utsmyckning av rondeller.
o Avgifter för torghandel ska slopas.
o En funktion som administrativ näringslivslots ska inrättas.
o 1 mkr satsas på generationsöverskridande projekt.
o 0,5 mkr satsas på en busshållsplats i Östraby.
o 0,3 mkr läggs på att utreda satsningar på landsbygdsskolorna
Långeröd och Kilhult.

Sammanfattning av ärendet
Kommunen skall upprätta budget för året 2021 och planer för åren 2022 och
2023 enligt bilagt budgetförslag.
Skattesatsen beslutades på fullmäktige 2020-08-31 § 156.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 372, forts
Yrkanden
Ordförande yrkar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta fastställa budget 2021 och planer 2022-2023 enligt bilagt förslag men
med följande revideringar och tillägg:


Att politisk vision ska uppdateras enligt bilagt förslag.



Att dokumentet ska redigeras i enlighet med kommunens grafiska
profil.



Att under punkten särskilda instruktioner till nämnderna, bolagen och
förvaltningarna ska följande stycken läggas till:
o Socialnämnden tillförs extra medel om 4 mkr avsatt för att
användas inom äldreomsorgen.
o Barn och utbildningsnämnden tillförs extra medel om 4 mkr.
o 1 mkr satsas på landsbygdsutvecklingsmedel att disponeras i
samråd med lokala utvecklingsgrupper.
o 1 mkr satsas på trygghetsskapande åtgärder.
o 0,3 mkr satsas på utsmyckning av rondeller.
o Avgifter för torghandel ska slopas.
o En funktion som administrativ näringslivslots ska inrättas.
o 1 mkr satsas på generationsöverskridande projekt.
o 0,5 mkr satsas på en busshållsplats i Östraby.
o 0,3 mkr läggs på att utreda satsningar på landsbygdsskolorna
Långeröd och Kilhult.

Beslutsordning
Henrik Andersson (S) och Anders Larsson (C) deltar inte i beslutet.
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att det bifalles.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 372, forts
Beslutsunderlag
Bifogat förslag till uppdaterad politisk vision
Tjänsteskrivelse, Kommunledningsförvaltningen, 2020-10-21
Budget 2021 daterad 2020-10-20
Tekniska nämnden 2020-09-17 § 161
Budgetskrivelse TN Budget 20201 och planer 2022-2023
Bygg och Miljönämnden 2020-09-16 § 143
Budgetskrivelse Bygg och miljönämnden 20221 daterad 2020-09-15
Budgetskrivelse 20201 AU BUN September 2016
Barn- och utbildningsnämnden 2020-09-29 § 112
Nämnden för VA och Räddningstjänst 2020-10-12 § 86
Budgetdokument för år 2021, 2020-10-05 § 156
Kommunfullmäktige 2020-08-31 § 156
Beslutet skickas till
Kopia av kommunfullmäktiges beslut skickas till:
Samtliga nämnder
Ekonomichef
Kommundirektör
_____
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