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§ 257 Dnr KS 2019/000522  

Utdebitering 2020 

Sammanfattning av ärendet 

I budget 2020 med ekonomisk flerårsplan 2020-2021 ligger förslag på höjd 

skattesats med 80 öre till 22:21, tidigare 21:41 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 15 oktober 2019. 
Budget och uppföljningsutskottets § 52 med förslag till beslut.  

Förslag till beslut på mötet 

Henrik Yngvesson (M) och Eric Dicksson (KD) yrkar avslag på förslaget. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer budget- och uppföljningsutskottets förslag mot avslags-
yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Votering begärs. Följande propositionsordning godkänns. 

Ja-röst för utskottets förslag. 
Nej-röst för avslagsyrkandet. 

Omröstningsresultat 

Ja    Nej 

Mattias Nilsson (S)  Henrik Yngvesson (M) 
Ella-Britt Andersson (S)  Ulrik Brandén (M) 

Henriette Koblanck (S)  Ingela Fredriksson (M) 
Håkan Lindqvist (S)  Eric Dicksson (KD) 
Anna-Kajsa Arnesson (C)  Olof Nilsson (-) 

Johan Ålund (C)  
Per-Olov Johansson (C) 

Matilda Wärenfalk (S) 

8 ja-röster och 5 nej-röster. 
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Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Utdebitering för 2020 fastställs till 22:21.  

Reservation 

Henrik Yngvesson (M), Ulrik Brandén (M), Ingela Fredriksson (M), Eric 
Dicksson (KD) och Olof Nilsson (-) reserverar sig mot beslutet.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
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§ 52 Dnr KS 2019/000522  

Utdebitering 2020 

Sammanfattning av ärendet 

I budget 2020 med ekonomisk flerårsplan 2020-2021 ligger förslag på höjd 

skattesats med 80 öre till 22:21, tidigare 21:41.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 15 oktober 2019. 

Förslag till beslut på mötet 

Henrik Yngvesson (M) yrkar avslag på förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer förvaltningens förslag mot Henrik Yngvessons yrkande och 

finner att utskottet beslutar enligt förvaltningens förslag.    

Budget och uppföljningsutskottets förslag till beslut 

1. Utdebitering för 2020 fastställs till 22:21. 

Reservation 

Henrik Yngvesson (M) och Ulrik Brandén (M) reserverar sig mot beslutet. 

Meddelas 

Henrik Yngvesson (M) avser att återkomma med eget förslag till kommun-
styrelsens sammanträde.     

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 
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Utdebitering 2020 

Beskrivning av ärendet 

I budget 2020 med ekonomisk flerårsplan 2020-2021 ligger förslag på höjd 
skattesats med 80 öre till 22:21, tidigare 21:41    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 15 oktober 2019.   

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Mörbylånga kommun har länets lägsta arbetslöshet samtidigt som 

inflyttningen är stor. Trots detta har kommunen stora utmaningar. Andelen 
äldre i befolkningen ökar samtidigt som många barnfamiljer väljer att flytta 

till vår kommun. Detta ställer stora krav på utbyggnaden av välfärden och 
ökar behovet av såväl bostäder och arbetstillfällen som nya företag. Fler 
platser inom äldreboenden, förskolor och grundskolor innebär stora 

investeringar som kräver mycket resurser. Behoven och kraven växer i allt 
snabbare takt medan skatteunderlag och statsbidrag inte ökar lika fort. Det är 

en ekvation som är svår att få ihop varför en ökning av utdebiteringen med 
80 öre föreslås i budget 2020. 

Alternativa förslag till beslut med detaljerade överväganden 

Inga alternativa förslag till beslut finns. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunikation. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Förslaget till beslut påverkar inte något av perspektiven i kommunstyrelsens 
reglemente § 2 på ett negativt sätt 

Förvaltningens förslag till beslut 

Utdebitering för 2020 fastställs till 22:21.  

Ann Willsund 
Kommundirektör 

Åsa Bejvall 
Controller 

Fattat beslut expedieras till: 
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