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    Dnr KS-2020-419 

§ 126. Fastställande av budget 2021 och flerårsplan 2022 - 2024, 
drift och investeringsbudget samt verksamhetsplaner  

Beslut 
Kommunfullmäktige fastställer budget 2021 samt flerårsplan 2022-2024. (Bilaga 2) 

Kommunfullmäktige beslutar att:  

 vid tillämpning av kalkylmässig ränta fastställs räntesatsen till 1,75 %,  
 kommunstyrelsen har under år 2021 rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder 

under budgetåret 2021 med totalt 200 mnkr, 
 kommunstyrelsen har under år 2021 rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp 

motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2021,  
 kommunstyrelsen medges rätt att besluta om fördelning mellan verksamhetsområden 

och objekt av den ofördelade investeringsramen för planperioden, 
 kommunägda företag ska under 2021 avlämna delårsrapport till kommunstyrelsen per 

31 augusti, 
 förvaltningen får i uppdrag att arbeta för att återställa 2 %-målet även under 

planperioden.  

Reservationer 
Martin Wahlsten (SD), Ylva Lundin (SD), Bo Persson (SD), Håkan Sjöblom (SD), Sirlis 
Persson (SD), Richard Halvarsson (SD) och Mats Olsson (-) reserverar sig mot beslutet.  

 

Ärendebeskrivning 
Förslag till budget 2021 och flerårsplan 2022-2024 har utarbetats utifrån tidigare antagna 
preliminära ramar med justeringar för kända volym- och kostnadsuppräkningar samt skatter 
och bidrag. Budgetförslaget innehåller drift- och investeringsbudget samt nämndernas 
verksamhetsberättelser. 

Beslutsunderlag 
Förslag till budget samt missiv med ändringar 

Ärendets behandling 
Vid beredningen i arbetsutskottet 2020-10-13, § § 293, avstod Pär-Olof Olsson (M) och 
Martin Wahlsten (SD) från att delta i beslutet.  

Vid beredningen i kommunstyrelsen 2020-10-20, § 231, avstod Pär-Olof Olsson (M), Lennart 
Owenius (M), Lars O Holmgren (BoA), Ylva Lundin (SD) och Bo Persson (SD) från att delta 
i beslutet. 
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Dagens sammanträde 

Yrkanden 
Jacob Spangenberg (C) med bifall av Margareta Widén Berggren (S), Mohammad Sabur (V), 
Tomas Bendiksen (S), Lisa Norén (S), Josefine Nilsson (C), Jonas Lennström (S), Bertil Alm 
(C) och Ingeborg Sevastik (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Pär-Olof Olsson (M) med bifall av Lena Hagman (KD), Fabian Sjöberg (M) och Lars O 
Holmgren (BoA) yrkar bifall till Moderaternas förslag till ändringar (Bilaga 3). 

Martin Wahlsten (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas tillägg till budget för 
Östhammars kommun 2021 (Bilaga 4). 

Irmeli Bellander (L) yrkar på följande ändringar: att den planerade uppskrivningen på 2 
respektive 1,3 % d.v.s. 16,7 och 5,4 miljoner inte läggs ut på verksamheterna utan istället 
läggs på årets resultat som därmed ökar till 37 miljoner dvs ca 2,7 %. De verksamheter som 
absolut inte klarar detta beting kan söka utökad budget hos kommunstyrelsen som därmed får 
en möjlighet till ökad prioritering. Vi liberaler menar att i första hand ska besparingar ske 
inom den kommunala överbyggnaden bl.a. genom färre utredningsuppdrag till 
förvaltningarna, färre policydokument, på sikt minskad politisk organisation, lägre ambition 
när det gäller budgetdokument och årsrapporter, mindre detaljstyrning av verksamheter mm. 

Jonas Lennström (S), Jacob Spangenberg (C) och Margareta Widén Berggren (S) yrkar avslag 
på yrkandena från moderaterna, kristdemokraterna, sverigedemokraterna och liberalerna 
(samtliga lämnade tilläggs- och ändringsyrkanden).  

Jonas Lennström (S) yrkar på följande ändring på s. 76: att ändra förströelselitteratur till 
litteratur.  

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Jacob Spangenbergs (C), Margareta Widén Berggrens (S), 
Mohammad Saburs (V), Tomas Bendiksens (S), Lisa Noréns (S), Josefine Nilssons (C), Jonas 
Lennströms (S), Bertil Alms (C) och Ingeborg Sevastiks (V) bifallsyrkande till 
kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Ordförande ställer proposition på Jonas Lennströms (S), Jacob Spangenbergs (C) och 
Margareta Widén Berggrens (S) avslagsyrkande till alla ändringar och tillägg mot Pär-Olof 
Olssons (M), Lena Hagmans (KD), Fabian Sjöbergs (M) och Lars O Holmgrens (BoA) 
bifallsyrkande till Moderaternas förslag till ändringar och finner att kommunfullmäktige 
beslutar att avslå ändringsyrkandet.  

Ordförande ställer proposition på Jonas Lennströms (S), Jacob Spangenbergs (C) och 
Margareta Widén Berggrens (S) avslagsyrkande till alla ändringar och tillägg mot Martin 
Wahlstens (SD) bifallsyrkande till Sverigedemokraternas tillägg och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att avslå tilläggsyrkandet.  

Ordförande ställer proposition på Jonas Lennströms (S), Jacob Spangenbergs (C) och 
Margareta Widén Berggrens (S) avslagsyrkande till alla ändringar och tillägg mot Irmeli 
Bellanders (L) ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå 
ändringsyrkandet.  
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Ordförande ställer proposition på Jonas Lennströms (S) ändringsyrkande och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att bifalla ändringsyrkandet.  

Beslutet skickas till 

 Samtliga nämnder 
 Lednings- och verksamhetsstöd, ekonomi 
 Webbredaktör för publicering på kommunens webbplats   


