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Dnr KS 275/19

Budget 2021
Nämnderna har nu kompletterat budget- och uppdragshandlingar med mått.
Kommunstyrelsens handling föreslås beslutas på detta möte. Övriga är nämndbehandlade. Årsplan för ledning och styrning har uppdaterats efter utvärderingen
av ny budgetprocess och nytt förslag presenteras.
Förslag till nya taxor för samhällsbyggnadsverksamheten presenteras. Det gäller:
-Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen
-Renhållningstaxa 2021
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 10 november 2020 §236.
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-10-27
Budget- och uppdragshandlingar
Årsplan för ledning och styrning
Taxor för år 2021
Femårsplan
Beslutsgång
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens budget- och uppdragshandling för 2021 med kompletterade mått godkänns.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
- Nämndernas budget- och uppdragshandlingar för 2021 med kompletterade
mått godkänns
- Årsplan för ledning och styrning godkänns
- Taxor för år 2021 antas
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Drifts- och investeringsbudget 2021
Enligt 11 kap 5 § Kommunallagen ska alla kommuner varje år upprätta en bud-get
för nästa kalenderår (budgetår).
Kommunallagen föreskriver vidare i 11 kap 6 § att budgeten ska innehålla en plan
för verksamheten och ekonomin under budgetåret. I planen ska skatte-satsen och
anslagen anges. Av planen ska det även framgå hur verksamheten ska finansieras
och hur den ekonomiska ställningen beräknas vara vid budget-årets slut. Budgeten ska också innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år. Kommunstyrelsen har att ta ställning till ändringar i drifts- och investeringsbudget 2021
samt femårsplan, innehållande möjlig upplåning och förslag på ny skattesats.
Utifrån att ekonomienheten uppdaterat fullmäktiges femårsplan med den senaste
skatteunderlagprognosen samt sett över centrala poster, föreslår Öckeröalliansen
ändringar i enlighet med Öckeröalliansens yrkande Budget 2021.
Beslutsunderlag
Öckeröalliansens yrkande Budget 2021, daterat 2020-11-16
Beslutsgång
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. Maria
Brauer (S) önskar få lämna en protokollsanteckning, ordförande godkänner att
protokollsanteckning får lämnas.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Driftsramar för år 2021 fastställs i enlighet med Öckeröalliansens yrkande
Budget 2021
2. Ekonomisk femårsplan för åren 2021–2025 fastställs
3. En upplåningsram på 50 mkr godkänns
4. Förslag till ny skattesats med 35 öres ökning till 21,56 kr godkänns
5. Förslag till investeringsram för skattefinansierade och avgiftsfinansierade
investeringar med föreslagen fördelning 2021 och förslag för varje år i
investeringsplan 2022–2025 fastställs
Deltar ej i beslutet
Maria Brauer (S), Ronnie Bryngelsson (S), Boel Lanne (MP) och Jan Ek (SD)
deltar ej i beslutet.
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Protokollsanteckning
Maria Brauer (S) lämnar följande protokollsanteckning:
”Vi Socialdemokrater deltar inte i beslutet.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 10:e september antogs Öckeröalliansens budget för 2021. Socialdemokraterna reserverade sig till förmån för
ett eget budgetförslag, vilket bland annat innehöll en skattehöjning med 65
öre.
De satsningar socialdemokraterna vill genomföra under den kommande
femårsperioden är inriktade på en långsiktig ekonomisk robusthet. Vi vill
även skapa utrymme att klara ett nödvändigt förändrings- och utvecklingsarbete för att förbättra arbetsmiljösituationen, få ner sjukfrånvaron och
skapa förutsättningar för effektiviseringar, exempelvis genom digitalisering.
De statsbidrag som nu finns att tillgå är redan ianspråktagna för att täcka
de merkostnader som orsakas av den rådande nya coronapandemin och förbättrar inte Öckerö kommuns ekonomi. Att Öckeröalliansen ser dessa statsbidrag som en möjlighet att inte fullfölja den redan beslutade skattehöjning
på 50 öre är illavarslande och mycket bekymmersamt. Med tanke på de kraftiga besparingar som redan ligger i nämndernas budgetar för 2021, saknar
enligt vår mening Öckeröalliansens sena ändring av budgetförslag eftertanke och klokskap.
För den Socialdemokratiska gruppen
Maria Brauer”
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Ändring av kommunfullmäktiges arbetsordning avseende deltagande på distans
Ärende
I Öckerö kommun är det inte tillåtet för kommunfullmäktiges ledamöter att
delta i fullmäktiges sammanträde på distans. Det är kommunfullmäktige som
beslutar om deltagande på distans ska vara tillåtet eller inte. Det krävs då att
kommunfullmäktige tar in föreskrifter om detta i fullmäktiges arbetsordning.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 10 november 2020
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att möjliggöra för kommunfullmäktiges
ledamöter att närvara vid kommunfullmäktiges sammanträden på distans, om så kan ske i enlighet med vad som framgår av kommunfullmäktiges arbetsordning.
2. Kommunfullmäktige beslutar att införa en ny bestämmelse i kommunfullmäktiges arbetsordning med följande lydelse:
”Kommunfullmäktige får, om särskilda skäl föreligger,
sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga
deltagare kan se och höra varandra på lika villkor.
Om beslut ska fattas med sluten omröstning, får deltagande på distans inte ske.
Ledamot som önskar delta på distans ska senast fem (5)
dagar i förväg anmäla detta till kommunfullmäktiges sekreterare. Kommunfullmäktiges ordförande avgör vid varje
enskilt tillfälle om närvaro får ske på distans.”

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

ÖCKERÖ KOMMUN

Kommunstyrelsen
KS §252

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Sida

2020-11-17
Dnr KS 0071/20

Antagande av riktlinjer för deltagande på distans
Ärende
I Öckerö kommun är det inte tillåtet för kommunfullmäktigeledamöter att
delta på kommunfullmäktige på distans. Det är kommunfullmäktige som beslutar om deltagande på distans ska vara tillåtet eller inte. Det krävs då att
kommunfullmäktige tar in föreskrifter om detta i kommunfullmäktiges reglemente.
För att underlätta det praktiska implementerandet och genomförandet av distanssammanträde, och för att stödja ordförande under sammanträdet, har
förvaltningen uppdaterat de riktlinjer som gäller för deltagande på distans i
Öckerö kommun, vilka måste antas av kommunstyrelsen, enligt Riktlinjer för
Öckerö kommuns styrdokument.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 15 november 2020.
Bilaga – Riktlinjer för deltagande på distans.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
Riktlinjer för deltagande på distans antas.
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