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Tid:
Plats:

Måndag den 21 september 2020, kl. 13:00
Kvallsta, Kommunhuset, samt med distansnärvaro. Samtliga ledamöter
och ersättare närvarar på distans.

Beslutande:

Peter Evansson (S) , ordf.
Boo Östberg (C), 1:e vice ordförande
Lennart Lundberg (KNU), 2:e vice ordförande
Klas Bergström (M)
Johan Helenius (SD)
Lotta Wiström (L)
Thor Övrelid
Claes Litsner (S)
Oscar Hahne (KD), ersätter Pontus Lamberg (KD)

Ersättare:

Oscar Hahne
Bengt-Åke Andersson
Camilla Arvidsson
Kerstin Umegård (MP)
Christer Johansson (V)

Mötessekreterare

Siobhán Górny, kommunsekreterare, § 150

Övriga deltagare:

Daniel Lindqvist, kommundirektör; Åsa Franzén, kanslichef; Emma
Lundbergh, samhällsbyggnadschef: Dan-Erik Pettersson,
ekonomichef; Anna-Karin Strinnholm, kommunikatör.

Justering, se sista
sidan för digital
underskrift

Beslutet justeras med digital signatur av
Peter Evansson (S), ordförande
Lennart Lundberg (KNU)

ANSLAG/BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.
Förvaringsplats för protokoll
Kommunhuset, Centralvägen 18, Knivsta
Datum när anslaget sätts
upp

2020-09-23

Sista datum för
överklagan

2020-10-14

Datum när anslaget tas
ner

2020-10-15
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Dnr: KS-2020/574

Mål och budget 2021 med planeringsramar 2022-2024 samt skattesats 2021 revidering statliga välfärdspengar
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsens beslut är omedelbart justerat.
2. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

x
x
x
x
x
x
x

Kommunövergripande mål med tillhörande fokusområden och direktiv.
Resultat- och balansräkning, med ett budgeterat resultat 2021 på 11,3 miljoner
kronor.
Driftbudget och investeringsplan för kommunstyrelsen och nämnderna.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att omsätta befintliga lån när de förfaller, samt
nyupplåna vid behov upp till 100 miljoner kronor under 2021.
Borgensavgiften är år 2021 0,30 procent för kommunala bolag.
Skattesatsen för 2021 är 21,51 procent.
Plan för reglering av negativt balanskravsresultat 2018.

Reservationer
Lennart Lundberg (KNU), Lotta Wiström (L) och Johan Helenius (SD) reserverar sig mot
beslutet.
Yrkanden
Peter Evansson (S) yrkar bifall till det utsända förslaget till beslut, som innebär att
kommunstyrelsen överlämnar fempartimajoritetens reviderade budgetförslag till
kommunfullmäktige.
Lennart Lundberg (KNU) yrkar att kommunfullmäktige ska föreslås anta Knivsta Nu:s
reviderade budgetförslag.
Propositionsordning
Ordföranden konstaterar att det finns två reviderade budgetförslag som båda fått
bifallsyrkanden och kommer att ställas under proposition.
Ordföranden gör en teknikfunktionskontroll för att se att alla ledamöter kan delta i beslutet.
Därefter ställer ordföranden det utsända förslaget till beslut och Lennart Lundbergs yrkande
mot avslag var för sig, och finner att kommunstyrelsen bifaller det utsända förslaget.
Sammanfattning av ärendet
Under september månad har både en ny skatteprognos och nya statsbidrag för satsningar
på välfärden inneburit nya ekonomiska förutsättningar för Knivsta kommun. Mål och budget
2021 med planeringsramar har därför reviderats.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Visma Addo ID-nummer : 51B9-1D714E-A734F3

Mål och budget 2021 med planeringsramar 2022-2024 daterad 17 september 2020 fastställs
med följande innehåll:

Kommunstyrelsen
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Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2020-09-17
Mål och budget 2021 – revidering statliga välfärdspengar

Visma Addo ID-nummer : 51B9-1D714E-A734F3

Beslutet ska skickas till
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

