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2021
Förslag till beslut
Förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktiges årsplan med budget 2021 och plan för 2022-2023,
investeringsbudget, skattesats samt taxor och avgifter för 2021 beslutas av
kommunfullmäktige den 16 november 2020.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har beslutat om Tidplan för styrning och uppföljning 2020
(KS2019/484), i vilken anges att kommunfullmäktige ska besluta om Årsplan med
budget 2021 den 8 juni 2020. Med hänvisning till den osäkra situation som råder
på grund av Coronapandemin föreslås en ändring av detta beslutsdatum.
Coronaviruset och dess konsekvenser har drabbat stora delar av världen och även
Sverige med stor kraft. Än vet ingen vilken påverkan det kommer att få fullt ut.
Redan nu konstateras i tidningar och media om stora varsel och uppsägningar i
landet. En utveckling som troligtvis fortsätter. Det kommer att påverka på vilket sätt
skatteunderlaget kommer att utvecklas och därmed kommunens förmåga att
finansiera sin verksamhet. Redan nu har SKR (Sveriges kommuner och regioner), i
en extra prognos, bedömt att ökningen av skatteunderlaget för 2020 sjunker från
2,4 till 1,5 procentenheter. En minskning av ökningstakten med nästan 40 procent.
Detta kommer självklart även att påverka 2021 och de kommande
åren. Ekonomirapporten från SKR under våren kommer helt att ha Coronavirusets
konsekvenser i samhället i fokus, men framförallt i kommuner och regioner.
Att på så osäkra underlag genomföra en budgetprocess är svårt, då det
förmodligen kräver omstart under hösten när de definitiva
planeringsförutsättningarna är klara. Vid samtal med Annika Wallenskog,
chefsekonom på SKR, rekommenderar hon att i de fall budgeten tas i juni att
beslutet skjuts till hösten och november. Detta för att erhålla bättre
planeringsförutsättningar. Då har både regeringen kommit med sin budgetpropp
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och SKR gjort sina bedömningar utifrån denna. Detta ger betydligt bättre
beslutsunderlag.
Genom att flytta budgetbeslutet till november kan också politiker och verksamhet
under våren ha fokus att klara av den verksamhet nämnderna ansvarar för under
denna svåra tid. Det ger också mer tid för förvaltningar och nämnder att ta fram
åtgärder som långsiktigt ger minskad kostnadsökning.
Kommunledningsförvaltningens bedömning
Kommunledningsförvaltningen bedömer att det inte finns förutsättningar för att ta
fram tillräckligt bra underlag som stöd för ett beslut om Årsplan med budget 2021 i
juni och föreslår en flytt av beslutsdatum till november.
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