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Kommunfullmäktige
§ 69

Planeringsförutsättningar med förslag till beslut för det fortsatta
budgetarbetet för år 2022 med inriktning för åren 2023–2024
(KS21/12)
Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att förslag till Ekerö kommuns budget år 2022 med inriktning
för åren 2023–2024 ska vara en ekonomi i balans.
2. Kommunfullmäktige beslutar att det årliga resultatmålet ska vara lägst 1 % och sträva mot
2 % i förslag till budget.
3. Kommunfullmäktige fastställer kommunstyrelsens förslag till nettokostnad budgetram år
2022 för nämnder och kommunstyrelsen och att förhålla sig till i det fortsatta budgetarbetet.
4. Kommunfullmäktige fastställer kommunstyrelsens förslag till inriktning nettokostnad
budgetram för åren 2023–2024 för nämnder och kommunstyrelse att förhålla sig till i det
fortsatta budgetarbetet.
5. Kommunfullmäktige beslutar att nämnderna får i uppdrag att arbeta fram förslag till
budget för år 2022 inom den givna budgetramen för beslut i kommunfullmäktige i november
2021. Nämnderna ska i sitt förslag till budget ta sikte på att utveckla och förändra
verksamheten. Verksamhetens omfattning, inriktning, kvalitet och förändringar jämfört 2021
års verksamhet och budget ska beskrivas.
6. Kommunfullmäktige beslutar att nämnderna får i uppdrag att ta fram förslag till
inriktningen för budget och verksamhet för de två därefter följande åren i planperioden
inom den givna budgetramen för åren 2023–2024, inför kommunfullmäktige i november
2021.
7. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till nämnderna att i förslag till budget 2022 ska
återges på vilket sätt och med vilka resurser nämndernas mål för innevarande mandatperiod
nås.
8. Kommunfullmäktige beslutar att nämndernas förslag till investeringsbudget ska omfatta
perioden 2022–2026.
9. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att leda och samordna
budgetarbetet.
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10. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta förslag till finansiering
av verksamheten.
_____
Deltar ej i beslut
Ledamöterna för Socialdemokraterna, Öpartiet, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna,
Liberalerna och Vänsterpartiet deltar ej i beslutet.
_____
Yrkanden
Adam Reuterskiöld (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är kommunstyrelsens
förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens
förslag.
_____
Yttrar sig i ärendet
Adam Reuterskiöld (M)
Hanna Svensson (S)
Desirée Björk (Ö)
Ulrika Sandin (MP)
Jimmy Fors (SD)
Fredrik Ohls (L)
Michael Lillman (V)
_____

Sammanfattning
Med nuvarande prognos över utvecklingen av skatteintäkter och generella bidrag och
prognos finansiella kostnader för pensioner och ränta med även en ökad lånevolym, medges
att verksamhetens nettokostnader år 2022 kan uppgå till 1 861,8 mnkr med årets resultat
1,4 %. Förslag till budgetramar för nämnder och kommunstyrelse visar en sammanlagd
nettokostnadsökning med 5,1 % (inklusive budgetmarginalen) jämfört budget 2021.
I beräkningen har beaktats den demografiska utvecklingen, driftekonomisk påverkan av
gjorda och planerade aktiveringar av investeringar och prisutveckling. Men även
resursförstärkningar av dels engångskaraktär och dels som preliminärt nivåhöjande
verksamhetskostnader, för att möta del av förändrade förutsättningar och ökade behov för
kommunens och verksamhetens utveckling. I 2022 års verksamhetskostnader ingår att
badhuset öppnas med delårseffekt i budgeten. Budgetram 2022 förutsätter även fortsatta
effektiviseringar och kostnadsreduceringar. Men som till stor del är ekonomiska effekter av
redan beslutade och/ eller del av tidigare planerade åtgärder tillsammans med krav på
ekonomisk effekt med kostnadsreducering i ”vardagsrationaliseringar” – ett ständigt
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uppdrag till den kommunala organisationen att effektivisera och ompröva kostnader.
Inriktningen för de två följande åren i planperioden 2023–2024 visar i nuvarande beräkning
en fortsatt kostnadsutveckling inom verksamheterna. Verksamhetens nettokostnader
beräknas till 1 907,8 mnkr år 2023 och till 1 983 mnkr år 2024. Kostnadsutvecklingen 2023 är
mer begränsad – 2,5 % - och beaktar den demografiska utvecklingens ”volympåverkan” i
kärnverksamheterna, prisutvecklingen och del av resursförstärkning 2022 som har påverkan
på en ökad kostnadsnivå samt generell prisutveckling. På motsvarande sätt som i beräkning
2022 ingår driftekonomisk påverkan av investeringar, exempelvis att två nya förskolor är
etablerade och sporthallen invid Sanduddens skola. Inriktning för budget verksamhetens
kostnader 2024 är beräknad på motsvarande sätt. Kostnadsutvecklingen är sammantaget
netto 3,9 % och här ingår antagande om delårseffekt för nya Sanduddens skola.
Inriktning för budget 2023–2024 förutsätter fortsatt effektivisering och
nettokostnadsreducering i verksamheten. I här beräknad inriktning för budgetramar är nivån
över uppdrag om kostnadsreduceringar relativt låg och behöver omprövas i förnyade
budgetprocesser kommande åren. Ett resultat av kostnadsutvecklingen är att årets resultat
2024 med nuvarande beräkning och förutsättningar sjunker ned till 0,5 % att jämföra med
1 % år 2023. Efter planperioden 2022–2024 kommer år 2025 helårseffekten på
driftkostnaderna av investering i nya Sanduddens skola och därefter även kostnaderna för
investeringen i ny skola och idrottshall vid Bryggavägen.

Beslutsunderlag
•
•
•

§63 KS Planeringsförutsättningar med förslag till beslut för det fortsatta budgetarbetet för år
2022 med inriktning för åren 2023–2024
Tjänsteutlåtande Planeringsförutsättningar med förslag till beslut för det fortsatta
budgetarbetet för år 2022 med inriktning för åren 2023-2024
PM Planeringsförutsättningar med förslag till beslut för det fortsatta budgetarbetet för år
2022 med inriktning för åren 2023-2024

Expedieras till
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Byggnadsnämnden
Miljönämnden
Tekniska nämnden
Överförmyndaren
Revisorerna
Kommundirektör
Ekonomichef
Paragrafen är justerad.
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