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Kommunstyrelsens Arbetsutskott
KSAU §204 dnr 2019/81

Budget 2020, Ekonomisk flerårsplan 2021-2022
Beslut
Kommunstyrelsen beslutas föreslå kommunfullmäktige att anta Budget 2020, Ekonomisk flerårsplan
2020-2021 kompletterat med uppdrag i enlighet med Anders Johansson förslag och yrkanden.
Robert Rapakko (S) och Lejla Bajraktarevic (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för
Socialdemokraternas budgetförslag.

Sammanfattning
Enligt kommunallagen ska alla kommuner upprätta en budget för kommande kalenderår (budgetår).
Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret. Av planen ska det
framgå hur verksamheten ska finansieras och hur den ekonomiska ställningen beräknas vara vid
budgetårets slut.
Budgeten ska innehålla mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning, både
för verksamheten och för ekonomin. Vidare ska budgeten innehålla en plan för ekonomin för en 3årsperiod där budgetåret är periodens första år.

Ärendets behandling
Budgetarbetet inleddes i mars 2019 med en ekonomidag. Under ekonomidagen deltog nämndernas
och kommunfullmäktiges presidier, förvaltningschefer och ekonomer. Efter ekonomidagen valde
budgetberedningen att bjuda in de större förvaltningarna för att presentera sina verksamheter. Detta
skedde under april och maj 2019. Parallellt med detta har budgetberedningen arbetat med mål,
uppdrag, investeringsbudget samt nya finansiella förutsättningar utifrån befolknings- och
skatteunderlagsprognos.

Dagens sammanträde
Robert Rapakko (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas budgetförslag som innebär:
Att uppdragen kompletteras med ytterligare fem uppdrag avseende: utredningsuppdrag gällande
behovet av specialsalar för slöjd och hemkunskap, utredningsuppdrag gällande Karlskronamodellen,
utredningsuppdrag gällande bygdepeng samt utredningsuppdrag gällande regional samverkan kring
vattenförsörjning. Socialdemokraternas budgetförslag innebär en skatteökning på 1 krona samt att
verksamhetsmålen kompletteras med att verksamheterna tillsammans har ett ansvar att tillsammans
hitta effektiviseringar motsvarande 1 % årligen.
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Anders Johansson (C) föreslår att ekonomikontoret budgetförslag kompletteras med att
kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda arbetsmarknadsenhetens funktion och arbetssätt med
anledning av Arbetsförmedlingens organisationsförändringar och att kommunstyrelsen får i uppdrag
att förbättra de ekonomiska systemen för redovisning och uppföljning till kommunstyrelsen.
Anders Johansson (C) yrkar vidare bifall till Socialdemokraternas förslag att tekniska förvaltningen får
i uppdrag att utreda behovet av specialsalar för slöjd och hemkunskap. Anders Johansson (C) yrkar
avslag på övriga uppdragsförslag från Socialdemokraterna.
Efter votering med acklamation finner ordförande att arbetsutskottets bifaller Anders Johanssons
budgetförslag kompletterat med utredningsuppdrag till tekniska förvaltningen gällande behovet av
specialsalar för slöjd och hemkunskap. Votering begärs. Den som röstar för Anders Johanssons
förslag röstar ”ja”, den som röstar för Socialdemokraternas budgetförslag röstar ”nej”. Anders
Johansson (C), Jimmy Persson (C) och Per Lindeberg (M) röstar ”ja”. Robert Rapakko (S) och Lejla
Bajratarevic (S) röstar ”nej”. Med tre röster mot två har Anders Johanssons budgetförslag bifallits.

Beslutsunderlag
KS 2019/81 Budget 2020, Ekonomisk flerårsplan 2021-2022
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