Plats och tid

Söderslättshallen, B-hallen kl. 9.00–17.00

Beslutande § 216-218

Helmuth Petersén (SD)
Torbjörn Karlsson (S)
Mikael Rubin (M)
Anna Nordstrandh (S)
Lars Mikkelä (M)
Ola Olsson (C)
Erik Lundström (KD)
Henrik Silfverstolpe (L)
Mathias Andersson (SD)
Emil Samnegård (MP)
Jan Isaksson (M)
Göran Gärtner (M)
Christer Dahlberg (SÖS)
Håkan Sjöberg (M), Ordförande
Wictor Olsson (SD)
Catharina von Blixen-Finecke (M)
Fredrik Karlsson (SD)
Patrik Holmberg (C)
Hans Norén (KD), 1:e vice ordförande
Ismet Dedic (S)
Ann-Marie Flink (SÖS)
Mats Andersson (SD)
Eva Höckert (S)
Bo Jönsson (SD)
Lennart Höckert (S)
Cecilia Dahl-Andersson (S)

Ersättare § 216-218

Christer Leo (SD)
Inger Persson (L)
Fredrik Schlyter (M)
Veronica Larsson (S)
Marianne Sjöström (C)
Maria Wilhelms (MP)
Tom Magnusson (SÖS)
Thomas Nilsson (KD)

Beslutande § 219-246

Helmuth Petersén (SD)
Bengt Andersson (SD)
Mikael Rubin (M)
Tom Magnusson (SÖS)
Lars Mikkelä (M)
Ola Olsson (C)
Erik Lundström (KD)
Henrik Silfverstolpe (L)
Mathias Andersson (SD)
Jan Isaksson (M)
Göran Gärtner (M)

Christer Dahlberg (SÖS)
Håkan Sjöberg (M), Ordförande
Wictor Olsson (SD)
Catharina von Blixen-Finecke (M)
Fredrik Karlsson (SD)
Patrik Holmberg (C)
Hans Norén (KD), 1:e vice ordförande
Ann Kajson Carlqvist (M)
Ann-Marie Flink (SÖS)
Mats Andersson (SD)
Fredrik Schlyter (M)
Bo Jönsson (SD)
Inger Persson (L)
Christer Leo (SD)
Tjänstgörande ersättare
§ 219-246

Maria Wilhelms (MP), Tjänstgörande för Emil Samnegård (MP)

Ersättare § 219-246

Marianne Sjöström (C)
Thomas Nilsson (KD)

Övriga

Eva-Lotta Kittel, Kommunsekreterare, Kommunledningsförvaltningen
Fredrik Geijer, Kommundirektör, Kommunledningsförvaltningen

Justeringens plats och tid

Rådhuset 2020-12-09

Paragrafer

216–240 och 242–246. Paragraf 241 har justerats omedelbart, se
omedelbart justerat protokoll.

Sekreterare
Eva-Lotta Kittel
Ordförande
Håkan Sjöberg (M)

Justerare

Mathias Andersson (SD)

Hans Norén (KD)

Protokollsutdrag
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Kommunfullmäktige
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2020-11-30

KS 2020/711

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutande organ

Kommunfullmäktige

Datum då anslaget sätts upp

2020-12-09

Datum då anslaget tas ned

2020-12-31

Förvaringsplats
Underskrift
Eva-Lotta Kittel

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan
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Kommunfullmäktige
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2020-11-30

KS 2020/711

§ 217 Budget 2021-2023
Dnr KS 2020/225

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa utdebiteringen av allmän kommunalskatt till 20,60 kr per skattekrona
under 2021,
att godkänna de finansiella målen under avsnittet Riktlinjer för god ekonomisk
hushållning i bifogat förslag,
att godkänna nämndernas driftramar för 2021 enligt resultatplanen i bifogat förslag,
att nämnderna får genomföra projekt i investeringsbudgeten som i bifogat förslag
anges som anslag,
att godkänna exploateringsbudgeten enligt bifogat förslag,
att godkänna resultatplanen, kassaflödesanalysen och balansprognosen enligt
bifogat förslag,
att fastställa att under 2021 får nyupplåningen uppgå till högst 500 miljoner kronor,
att omsättningen av befintliga lån får uppgå till högst 300 miljoner kronor samt att
upplåningen verkställs utifrån aktuell likviditetsplanering,
att borgensavgiften för de kommunala bolagen, exklusive AB Trelleborgshem och
Östersjöterminalen, ska vara 0,5 procent,
att uppdra åt nämnderna att fastställa verksamhetsplaner utifrån ovanstående beslut
senast 2021-01-30.

Socialdemokraterna deltar inte i beslutet gällande andra och tredje att-satsen.

Sammanfattning
Härmed föreligger förslag till budget för år 2021 samt flerårsplan avseende åren
2022 och 2023.
Förslaget innehåller nämndernas ramar för år 2021 utifrån en oförändrad skattesats
jämfört med 2020. I ärendet ingår även bland annat förslag till finansiella mål,
investerings- respektive exploateringsbudget samt upplåningsram.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-10-08
Budget 2021-2023, förslag till kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-10-15

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan
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Yrkande
Mikael Rubin (M), med instämmande från Erik Lundström (KD) och Helmuth
Petersén (SD), yrkar bifall Moderaternas och Kristdemokraternas förslag till
budget, dvs. kommunstyrelsens förslag, samt att datum i beslutsförslagets sista attsats ändras till 2021-01-30.
Lennart Höckert (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag till budget.
Christer Dahlberg (SÖS) yrkar bifall till Söderslättspartiets förslag till budget.
Patrik Holmberg (C) yrkar bifall till Centerpartiets förslag till budget.
Henrik Silfverstolpe (L) yrkar bifall till Liberalernas förslag till budget.
Emil Samnegård (MP) yrkar bifall till Miljöpartiets förslag till budget.

Beslutsgång
Ordförande Håkan Sjöberg (M) konstaterar att det föreligger yrkanden om bifall till
dels Moderaternas och Kristdemokraternas budgetförslag, dvs. kommunstyrelsens
förslag, och dels till respektive budgetförslag från Socialdemokraterna,
Söderslättspartiet, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner på acklamation att
kommunfullmäktige ställt sig bakom Moderaternas och Kristdemokraternas förslag
till budget.
Votering begärs och ska genomföras.

Ordföranden utser Moderaternas och Kristdemokraternas budgetförslag till
huvudförslag.
För att utse motförslag till huvudförslaget ställer ordföranden de andra partiernas
budgetar mot varandra två och två, och börjar med de minsta partierna.

Ordföranden ställer Liberalernas budgetförslag mot Miljöpartiets budgetförslag och
finner på acklamation att kommunfullmäktige ställt sig bakom Liberalernas
budgetförslag.
Votering begärs och ska genomföras. (1)

Ordföranden ställer Centerpartiets budgetförslag mot Liberalernas budgetförslag
och finner på acklamation att kommunfullmäktige ställt sig bakom Centerpartiets
budgetförslag.
Votering begärs och ska genomföras. (2)

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan
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Ordföranden ställer Söderslättspartiets budgetförslag mot Centerpartiets
budgetförslag och finner på acklamation att kommunfullmäktige ställt sig bakom
Söderslättspartiets budgetförslag.
Votering begärs och ska genomföras. (3)

Ordföranden ställer Socialdemokraternas budgetförslag mot Söderslättspartiets
budgetförslag och finner på acklamation att kommunfullmäktige ställt sig bakom
Socialdemokraternas budgetförslag.
Votering begärs och ska genomföras. (4)

Ordföranden ställer Moderaternas och Kristdemokraternas budgetförslag mot
Socialdemokraternas budgetförslag och finner på acklamation att
kommunfullmäktige ställt sig bakom Moderaternas och Kristdemokraternas
budgetförslag.
Votering begärs och ska genomföras. (5)

Lennart Höckert (S) anmäler att Socialdemokraterna lägger ner sin röst och inte
deltar i beslutet gällande andra och tredje att-satsen.
Mötet enas om att ändra datum i sista att-satsen till 2021-01-30.

Omröstning
Voteringsordning (1):
Den som bifaller Liberalernas budgetförslag röstar ja.
Den som bifaller Miljöpartiets budgetförslag röstar nej.
I omröstningen avges 1 ja-röst och 1 nej-röst medan 24 ledamöter avstår.
Med ordförandens utslagsröst har därmed kommunfullmäktige beslutat i enlighet
med Liberalernas budgetförslag.
Se bilaga, Voteringslista 1 § 217 Budget 2021-2023.

Voteringsordning (2):
Den som bifaller Centerpartiets budgetförslag röstar ja.
Den som bifaller Liberalernas budgetförslag röstar nej.
I omröstningen avges 2 ja-röster och 1 nej-röst medan 23 ledamöter avstår.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan
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Därmed har kommunfullmäktige beslutat i enlighet med Centerpartiets
budgetförslag.
Se bilaga, Voteringslista 2 § 217 Budget 2021-2023.

Voteringsordning (3):
Den som bifaller Söderslättspartiets budgetförslag röstar ja.
Den som bifaller Centerpartiets budgetförslag röstar nej.
I omröstningen avges 2 ja-röster och 2 nej-röster medan 22 ledamöter avstår.
Med ordförandens utslagsröst har därmed kommunfullmäktige beslutat i enlighet
med Söderslättspartiets budgetförslag.
Se bilaga, Voteringslista 3 § 217 Budget 2021-2023.

Voteringsordning (4):
Den som bifaller Socialdemokraternas budgetförslag röstar ja.
Den som bifaller Söderslättspartiets budgetförslag röstar nej.
I omröstningen avges 6 ja-röster och 2 nej-röster medan 18 ledamöter avstår.
Därmed har kommunfullmäktige beslutat i enlighet med Socialdemokraternas
budgetförslag.
Se bilaga, Voteringslista 4 § 217 Budget 2021-2023.

Voteringsordning (5):
Den som bifaller Moderaternas och Kristdemokraternas budgetförslag röstar ja.
Den som bifaller Socialdemokraternas budgetförslag röstar nej.
I omröstningen avges 14 ja-röster och 6 nej-röster medan 6 ledamöter avstår.
Därmed har kommunfullmäktige beslutat i enlighet med Moderaternas och
Kristdemokraternas budgetförslag.
Se bilaga, Voteringslista 5 § 217 Budget 2021-2023.

Reservation
Miljöpartiet, Liberalerna, Söderslättspartiet, Socialdemokraterna och Centerpartiet
anmäler reservation till förmån för eget yrkande.

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder

Justerares signaturer
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Avdelningen för kvalitets- och resursutveckling

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

