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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Dnr KSF 2016/533

§ 165 Budget 2018 VEP 2019-2022,
driftsbudget
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Den kommunala skattesatsen för år 2018 ska vara 21,88 skattekronor.
2. Budget 2018, verksamhetsplan 2019-2020 antas.
3. Kapitalkostnaderna i nämndernas ramar får inte användas till andra kostnader.
4. Budgetramarna för ekonomiskt bistånd, gymnasiekostnader samt bostadsanpassning
får inte användas av respektive nämnd till andra kostnader.
5. För 2018 görs ett undantag från beslut om god ekonomisk hushållning att årets resultat
ska uppgå till 1 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Årets resultat ska uppgå till
0,75 % av skatteintäkter och generella statsbidrag.
6. PO-pålägget fastställs till 37,46 %.
7. Internräntan fastställs till 2,5 %.
8. Förändra kommunfullmäktiges mål i förhållande till de ekonomiska ramarna.
9. Nämnderna uppdras att förändra sina mål i förhållande till kommunfullmäktiges
förändrade mål.
10. Uppdra åt kommundirektören att med eventuellt biträde av extern kompetens leda
arbetet med att göra en grundlig genomlysning av kommuners verksamheter och
organisation för att se var kommunens kostnader och verksamheter sticker ut i
förhållande till jämförbara kommuner, samt återkomma med lämpliga åtgärder.
Kommundirektören ska slutrapportera arbetet till juni månads ksau 2018.
11. Tillsätta en parlamentarisk grupp med en representant från respektive parti med stöd
från kommunledningskansliet för att se över hur det politiska arbetet kan effektiviseras
och organiseras med målet att begränsa kostnaderna, värna demokrati och transparens
samt göra det lättare att uppbära politiska uppdrag. Gruppen ska slutrapportera sitt arbete
till juni månads ksau 2018.
Reservation mot beslutet
Liberalerna anmäler att de avser att komma in med en skriftlig reservation, bilaga § 165.

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.
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Det ska anges mål och riktlinjer 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.
Budgetberedningen har presenterat ett underlag för budget 2018 med verksamhetsplan
för 2019-2020. Budgetberedningen har även föreslagit att den kommunala skattesatsen
ska höjas med 95 öre till 21,88 skattekronor.
Liberalerna har presenterat en oppositionsbudget.
Yrkanden
Stefan Lissmark (S), Anna Palm (M), Lars-Olof Andersson (C), Fredrik Hanell (MP), Olle
Krabbe (V), Christer Olsson (M), Erik Mårtensson (KD), Hanna Ershytt (C), Maria
Boström-Lambrén (S), Anders Magnhagen (S), Arne Gustavsson (C), Lars Oscarsson (S),
Camilla Källström (M), Jill Andersson (S), Susanne Asserfors (S), Tom Ström (M)
och Olof Asserfors (S) ställer sig bakom kommunstyrelsens förslag.
Christina Pehrson (L) föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla Liberalernas
oppositionsbudget.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut från kommunstyrelsen, ett
förslag till beslut från Christina Pehrson (L).
Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige
beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsordning:
JA = Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nej = Bifall till Christina Pehrsons (L) förslag att bifalla oppositionsbudgeten.
Omröstning
Omröstningen genomförs med upprop och utfaller med att 35 ledamöter röstar JA
och 3 ledamöter röstar NEJ vilket medför att kommunfullmäktige beslutar bifalla
kommunstyrelsens förslag.
Följande ledamöter röstar JA: Anna Palm (M), Olle Iding (M), Camilla Källström (M), Jan
Malmgren (M), Christer Olsson (M), Morgan Karlsson (M), Lars-Håkan Persson (M), Tom
Ström (M), Erik Mårtensson (KD), Lars-Olof Andersson (C), Hanna Ershytt (C), Arne
Gustavsson (C), Stefan Liljenberg (SD), Helena Ohlson (SD), Robert Nilsson (SD), Rolf
Streijffert (SD), Natalia Bengtsson (SD), Carina Berg (SD), Stefan Lissmark (S), Susanne
Asserfors (S), Anders Magnhagen (S), Maria Boström-Lambrén (S), Thomas Hulth (S), Jill
Andersson (S), Olof Asserfors (S), Göran Dahlgren (S), Lars Oscarsson (S), Fredrik
Hanell (MP), Anneli Elmelid (MP), Kenneth Kallin (MP), Lena Zetterström (MP), Olle
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Krabbe (V), Anita Tarkkonen (V), Roger Persson (S) och Anders Netterheim (M).
Följande ledamöter röstar NEJ: Wojciech Wlosinski (L), Birgitta Krüger (L) och Christina
Perhson (L).

Beslutsunderlag
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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