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Kommunstyrelsen

Sundbybergs stads budget 2021 med plan för 2022-2023
Beslutsunderlag
Sundbybergs stads budget 2020 med plan för 2021-2022 inklusive bilagor –
Socialdemokraternas, Centerpartiets och Liberalernas förslag den 14
oktober 2020
Socialdemokraternas, Centerpartiets, Liberalernas skrivelse den 14 oktober
2020

Sammanfattning
Sundbybergs stads budget 2021 med plan för 2022-2023 anger mål och
ekonomiska ramar för stadens verksamheter.
I budgeten ska skattesatsen och anslagen anges. Av budgeten ska det vidare
framgå hur verksamheten ska finansieras och hur den ekonomiska ställningen
beräknas vara vid budgetårets slut. De finansiella mål som är av betydelse för en
god ekonomisk hushållning ska anges.
Budgeten ska även innehålla en plan för verksamheten under budgetåret. I
planen ska det anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god
ekonomisk hushållning.
Budgeten ska också innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år.
Budgetåret ska då alltid vara periodens första år. Planen ska innehålla sådana
finansiella mål som anges i första stycket. Enligt kommunallagen ska normalt
förslag till budget upprättas av kommunstyrelsen innan oktober månads utgång
och fastställas av fullmäktige före november månads utgång (11 kap 8-10 §§ KL).
Budgeten baseras på en kommunal skattesats på 18,90 procent. Skattesatsen för
år 2021 föreslås därmed vara oförändrad.
Nämnderna tilldelas kommunbidrag enligt stadens resursfördelningsmodell.
Uppdrag som påverkar nämndernas ramar under budgetåret, exempelvis
förändringar i nämndorganisation och liknande, kommer leda till att ramarna
justeras efter det att erforderliga beslut är fattade.
Föreliggande budgetförslag kommer att behandlas enligt samverkan med de
fackliga organisationerna den 19 oktober 2020.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
1. I nternräntan för år 2021 fastställs till 1,25 procent
2. Låneramen för år 2021 fastställs till 700 mnkr
3. Kommunalt partistöd för år 2021 utbetalas till de i kommunfullmäktige
representerade partierna i enlighet med stadens regler för kommunalt
partistöd från och med den 1 januari 2019
4. Kommunstyrelsen medges att för år 2021 avskriva fordringar upp till ett
prisbasbelopp per gäldenär
5. Kommunstyrelsen medges att inom totalramen göra de
redovisningsmässiga justeringar som behövs under år 2021
6. Utdebitering av kommunalskatt för år 2021 ska ske med 18,90 kr
7. Sundbybergs stads budget 2021 och plan 2022-2023 inkluderande mål
för god ekonomisk hushållning med samtliga bilagor fastställs i sin
helhet
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