MÖNSTERÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2019-06-04

1 (4)

Plats

Sammanträdesrummet Björken, Mönsterås kommunhus

Tid

2019-06-04, Klockan 13:00-15:30

Beslutande

Anders Johansson (C)
Jimmy Persson (C)
Carina Holmberg Olofsson (C)
Madeleine Rosenqvist (KD)
Per Lindeberg (M)
Robert Rapakko (S)
Lejla Bajraktarevic (S)
Lars Hollner (S)
Kristina Nyman (S)
Urban Lindgren (SD)
Christer Olsson (SD)
Jacqueline Doohan (C), tjänstgörande ersättare
Magnus Gustafsson (C), tjänstgörande ersättare

Övriga Närvarande

Victoria Schön Månsson, ekonomichef
Fredrik Johansson, kommunchef
Frida Welin, kommunsekreterare

Utsedda att justera

Jimmy Persson och Lejla Bajraktarevic

Justering plats och tid

Kommunhuset 2019-06-11

Underskrifter
Paragrafer 87-88
Sekreterare ………………………………………….

Frida Welin

Ordförande …………………………………….........

Anders Johansson

Justerande

…………………………………………..

…………………………………………..

Jimmy Persson

Lejla Bajraktarevic

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Mönsterås kommuns anslagstavla på
hemsidan www.monsteras.se
Organ
Sammanträdesdatum
Datum för anslags uppsättande
Datum för anslags nedtagande

Kommunstyrelsen
2019-06-04
2019-06-11
2019-07-02

1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Kommunstyrelsen
KS §87 dnr 2019/81

Fastställande av utdebitering till allmän kommunalskatt för år 2020
Beslut
Kommunfullmäktige föreslås fastställa skattesatsen för år 2020 till 22,21 kronor.
Robert Rapakko (S), Lejla Bajraktarevic (S), Lars Hollner (S) och Kristina Nyman reserverar sig mot
beslutet till förmån för Socialdemokraternas förslag.

Sammanfattning
Skattesatsen för innevarande år är 21,41 kronor. Kommunen föreslås öka skattesatsen med 80 öre.

Dagens sammanträde
Anders Johansson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag på en skattehöjning med 80 öre.
Robert Rapakko (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag på en skattehöjning med 1 krona.
Votering begärs. Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Socialdemokraternas förslag. Den
som röster i enlighet med arbetsutskottets förslag röstar ”ja”. Den som röstar i enlighet med
Socialdemokraternas förslag röstar ”nej”.
Anders Johansson, Jimmy Persson, Carina Holmberg Olofsson, Madeleine Rosenqvist, Per Lindeberg,
Jacqueline Doohan och Magnus Gustafsson röstar ”ja”. Robert Rapakko, Lejla Bajraktarevic, Lars
Hollner och Kristina Nyman röstar ”nej”. Urban Lindgren och Christer Olsson avstår. Med 7 röster
mot 4 finner ordförande att kommunstyrelsen har bifallit arbetsutskottets förslag.

2
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Kommunstyrelsen
KS §88 dnr 2019/81

Budget 2020, Ekonomisk flerårsplan 2021-2022
Beslut
Kommunfullmäktige föreslås anta Budget 2020, ekonomisk flerårsplan 2021-2022.
Robert Rapakko (S), Lejla Bajraktarevic (S), Lars Hollner (S) och Kristina Nyman (S) reserverar sig mot
beslutet till förmån till eget budgetförslag.
Urban Lindgren (SD) och Christer Olsson (SD) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning
Enligt kommunallagen ska alla kommuner upprätta en budget för kommande kalenderår (budgetår).
Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret. Av planen ska det
framgå hur verksamheten ska finansieras och hur den ekonomiska ställningen beräknas vara vid
budgetårets slut.
Budgeten ska innehålla mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning, både
för verksamheten och för ekonomin. Vidare ska budgeten innehålla en plan för ekonomin. Vidare ska
budgeten innehålla en plan för ekonomin för en 3-årsperiod där budgetåret är periodens första år.

Ärendets behandling
Budgetarbetet inleddes i mars 2019 med en ekonomidag. Under ekonomidagen deltog nämndernas
och kommunfullmäktiges presidier, förvaltningschefer och ekonomer. Efter ekonomidagen valde
budgetberedningen att bjuda in de större förvaltningarna för att presentera sina verksamheter. Detta
skedde under april och maj 2019. Parallellt med detta arbetade budgetberedningen med mål,
uppdrag, investeringsbudget samt nya finansiella förutsättningar utifrån befolknings- och
skatteunderlagsprognos.

Dagens sammanträde
Kommunchef Fredrik Johansson presenterar kommunfullmäktiges presidiums förslag på budget för
lekmannarevisorerna. Förslaget innebär en utökad budgetram med 180 000 kronor.
Robert Rapakko (S) presenterar socialdemokraternas budgetförslag.
Urban Lindgren (SD) presenterar Sverigedemokraternas förslag på besparingar.
Anders Johansson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts budgetförslag.
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Efter votering med acklamation finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller kommunstyrelsens
arbetsutskott förslag på Budet 2020, ekonomisk flerårsplan 2021-2022 med en utökning av
nämndernas budget med 180 000 kronor på grund av lekmannarevisorernas utökade budget.

Beslutsunderlag
KS 2019/81 Budget 2020, Ekonomisk flerårsplan 2021-2022.
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