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KOMMUNSTYRELSEN

Dnr KSF 2017/489

§ 125 Budget 2019 VEP 2020-2021 samt
Investeringar och exploateringar samtliga nämnder
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
1. Den kommunala skattesatsen för år 2019 ska vara 21,88 skattekronor.
2. Budget 2019, verksamhetsplan 2020-2021 antas.
3. Investeringsbudget 2019-2023 antas
4. Exploateringsbudget 2019-2023 antas
5. Kapitalkostnaderna i nämndernas ramar får inte användas till andra kostnader.
6. Budgetramarna för ekonomiskt bistånd, gymnasiekostnader samt bostadsanpassning
får inte användas av respektive nämnd till andra kostnader.
7. PO-pålägget fastställs till 37,46 %.
8. Internräntan fastställs till 1,5 %.
9. Kommunfullmäktiges mål är oförändrade jämfört med budget 2018.

Reservation mot beslutet
Fredrik Hanell (MP) och Maria Truedsson (MP) reserverar sig skriftligen mot beslutet till
förmån för sitt eget yrkande. Bilaga § 125.
Stefan Liljenberg (SD), Helena Ohlsson (SD) och Lars Andersson (SD) reserverar sig
muntligen mot beslutet.

Ärendebeskrivning
Kommunen ska varje år upprätta en budget för nästkommande kalenderår (budgetår).
Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret. I
planen ska skattesatsen och anslagen anges. Det ska vidare framgå hur verksamheten
ska finansieras och hur den ekonomiska ställningen beräknas vara vid budgetårets slut.
Det ska anges mål och riktlinjer för verksamheten för verksamheten som är av betydelse
för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska anges finansiella mål som är av
betydelse för god ekonomisk hushållning. Budgeten ska innehålla en plan för ekonomin
för en period av tre år.
Förslag till budget ska upprättas av kommunstyrelsen före oktober månads utgång.
Budgeten ska fastställas av kommunfullmäktige före november månads utgång.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

Budgetberedningen har presenterat ett underlag för budget 2019 med verksamhetsplan
för 2020-2021.
Yrkanden
Fredrik Hanell (MP) och Maria Truedsson (MP) yrkar att nämndernas preliminära ramar,
enligt förslaget från kommunstyrelsens arbetsutskott, justeras så att Barn- och
utbildningsnämnden tillförs 1,9 mkr, ramen för tekniska nämnden reduceras med 1,6 mkr
och ramen för kommunstyrelsen reduceras med 0,3 mkr.

Beslutsordning
Jörgen Ekman (L) meddelar att han avstår från att delta i beslutet.
Ordförande Stefan Lissmark (S) konstaterar att det finns ett grundförslag från
kommunstyrelsens arbetsutskott med 9 punkter och ett ändringsyrkande från Fredrik
Hanell (MP) och Maria Truedsson (MP). Kommunstyrelsen ska föreslå
kommunfullmäktige besluta i ärendet.
Ordförande Stefan Lissmark (C) ställer först proposition på Fredrik Hanells (MP) och
Maria Truedssons (MP) förslag.
Han finner att kommunstyrelsen beslutar avslår Fredrik Hanells (MP) och
Maria Truedssons (MP) förslag.
Stefan Lissmark (S) ställer sedan proposition på grundförslaget och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Fredrik Hanell (MP) och Maria Truedsson (MP) reserverar sig skriftligen mot beslutet till
förmån för sitt eget yrkande.
Stefan Liljenberg (SD), Helena Ohlsson (SD) och Lars Andersson (SD) reserverar sig
muntligen mot beslutet.

Beslutsunderlag
1.
2.
3.
4.
5.
6.

TjänsteskrivelseBudget2019.docx
BB förslag på driftsbudget rev.pdf
BB förslag på investeringsbudget rev.pdf
Budgetberedningens förslag på exploateringsbudget
Budgetberedningens förslag på kommunfullmäktige mål
Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2018-05-22 (2018-05-22 KSAU §162).doc
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