
TINGSRYDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 ( 49) 

Kommunfullmäktige 2018-11-12 

§ 19 

Budget, skattesats och låneram 2019 samt ekonomisk plan 2020-
2021, inklusive mått och målvärden för de kommunövergripande 
målen i förslag till budget 2019 
Dm 2017/617 042 

Beslut 

1. Kommunfullmäktige fastställer budget för år 2019 och ekonomisk plan för 
åren 2020-2021 enligt protokollsbilaga 1. 

2. Kommunfullmäktige fastställer utdebiteringen av allmän kommunalskatt 

till 21,07 kronor per skattekrona för år 2019. 

3. Kommunstyrelsen får under 2019 inte öka kommunens långfristiga 

låneskuld. Den totala långfristiga låneskulden får under år 2018 uppgå till 

högst 140 mkr. 

4. Kommunstyrelsen har under 2019 rätt att omsätta lån, dvs låna upp 

belopp, motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 

2019. 

5. Kommunfullmäktige införlivar däimed de ändringsförslag som framgår av 

det dokument (S), (M) och (KD) lagt fram som tilläggsyrkande till budget 

inför fullmäktiges sammanträde. 

6. Kommunfullmäktige korrigerar delbeslut 5 på två punkter: 

Miljöprogrammet läggs under kommunstyrelsen. 

Förbättringsåtgärder görs vid Torget i Tingsryd med 900 000 kr under 

2019. 

Reservation 

Anna Johansson (C), Cecilia Cato (C), Lennart Fohlin (C), Mats Wembo (C), 
Mikael Andersson (C), Marie-Louise Hilmersson (C), Johan Karlsson (C), Britt
Louise Berndtsson (C) och Björn Elmqvist (C) reserverar sig till förmån för Anna 
Johanssons (C) yrkande. 

Ann-Louise Viking (SD), Roger Rydberg (SD), Ingegerd Karlsson (SD), Allan 
Johansson (SD), Jim Viking (SD) och Martin Nord (SD) reserverar sig till förmån 
för Ann-Louise Vikings (SD) yrkande. 

Göran Mård (V) och Kristina Brovall och reserverar sig till förmån för Göran 
Mårds (V) yrkande. 

Beskrivning av ärendet 

Föreligger förslag till budget 2019 och ekonomisk plan 2020-2021 enligt bilaga. 
Budget och flerårsplan utgår ifrån en oförändrad skattesats under hela perioden. 

I r1q/ I if 
Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 2018-11-12 

§ 19 f01is. 

Förslaget innebär ett budgeterat resultat om 8,4 mkr för år 2019, vilket motsvarar 
1, 1 % av skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag. Det innebär att det 
långsiktiga finansiella resultatmålet om 2% i fullmäktiges riktlinjer för god 
ekonomisk hushållning inte uppfylls för budgetåret 2019. 

Fullmäktiges finansiella mål om egenfinansiering av investeringar samt 
minskning av låneskulden uppfylls i förslaget för 2019. 
Flerårsplanen visar att det kommer att bli en stor utmaning att under de närmaste 
åren leva upp till de ekonomiska målen i fullmäktiges riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning. 

Beslutsunderlag 

1. Förslag till budget, skattestats och låneram 2019 samt ekonomisk ram 

2020-2021 

2. Skrivelse från ekonomichef 2018-06-29 

3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-06 § 195 

4. Kommunstyrelsen 2018-10-22 § 221 

5. Yrkanden från (S), (M) och (KD) tillsammans, yrkanden från (C), (SD) 

och (V). 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Mikael Jeansson (S) yrkar med instämmande av Magnus Carlberg (S), Patrick 

Ståhlgren (M), Anette Weidenmark (KD) och Tomas Blomster (S), Christian 

Ward (M), Marie Fransson (M): 

1. Kommunfullmäktige fastställer budget för år 2019 och ekonomisk plan för 

åren 2020-2021 enligt protokollsbilaga 1. 

2. Kommunfullmäktige fastställer utdebiteringen av allmän kommunalskatt 

till (21,07) kronor per skattekrona för år 2019. 

3. Kommunstyrelsen får under 2019 inte öka kommunens långfristiga 

låneskuld. Den totala långfristiga låneskulden får under år 2018 uppgå till 

högst 140 mkr. 

4. Kommunstyrelsen har under 2019 rätta att omsätta lån, dvs låna upp 

belopp, motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 

2019. 

5. Kommunfullmäktige införlivar därmed de ändringsförslag som framgår av 

det dokument (S), (M) och (KD) lagt fram som tilläggsyrkande till budget 

inför sammanträde. 

6. Kommunfullmäktige korrigerar delbeslut 5 på två punkter: 

Miljöprogrammet läggs under kommunstyrelsen. 

Förbättringsåtgärder görs vid Torget i Tingsryd med 900 000 kr under 

2019. 

Utdragsbestyrkande 
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Magnus Carlberg (S) yrkar med instämmande av Göran Mård (V), Anette 

Weidenmark (KD), Mikael Jeansson (S), Tomas Blomster (S), Patrick Ståhlgren 

(M), Christian Ward, (M), Björn Hvornum (TiA), Björn Elmqvist (C), Mikael 

Andersson (C), Britt-Louise Berndtsson (C) Marie Fransson (M) avslag på (SD:s) 

budgetförslag i sin helhet. 

Anna Johansson (C) yrkar med instämmande av Britt-Louise Berndtsson (C), 

Mikael Andersson (C) enligt C:s förslag som framställdes till kommunstyrelsen. 

Göran Mård (V) yrkar enligt V :s förslag som framställdes till kommunstyrelsen. 

Ann-Louise Viking (SD) yrkar bifall till SD:s inlämnade budgetförslag med 

begäran att kommunfullmäktige behandlar vmje yrkande för sig. 

Kristina Brovall (V) yrkar att miljö- och byggnadsnämnden ges de 600 000 kr 

extra som majoriteten yrkat för ny byggnadslovshandläggare, men att hur dessa 

pengar skall användas beslutas efter att behovsutredning och tillsyns- och 

kontrollplan upprättats. 

Patrick Ståhlgren (M) yrkar avslag på Anna Johanssons (C) och Göran Mårds (V) 

yrkanden. 

Besluts gång 

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 

1. Kommunfullmäktige behandlar vmje pmiis yrkande som ett sammanställt 

yrkande, inte som delyrkanden. 

2. Ordförande ställer Mikael Jeanssons (S), Ann-Louise Vikings (SD), Anna 

Johanssons (C) och Göran Mårds (V) mot varandra för att få fram ett 

huvudförslag och ett motförslag till huvudförslaget. 

3. Kommunfullmäktige behandlar Kristina Brovalls (V) yrkande som ett 

tilläggsyrkande. 

Ordförande ställer Mikael Jeanssons (S), Ann-Louise Vikings (SD), Anna 

Johanssons (C) och Göran Mårds (V) mot varandra och finner att 

kommunfullmäktige bifaller Mikael Jeanssons (S) yrkande. Därmed är Mikael 

Jeanssons (S) yrkande huvudförslag. 

Omröstning begärs. 

Utdragsbestyrkande 
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För att få fram ett motförslag till huvudförslaget ställs de tre kvarvarande yrkande 

mot varandra i vardera två omröstningar. 

Först ställer ordförande Göran Mårds (V) yrkande mot Ann-Louise Vikings (SD) 

yrkande. 

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för bifall till Göran Mårds yrkande. 

Nej röst för bifall till Ann-Louise Vikings (SD) yrkande. 

Med 35 ja-röster mot 6 nej-röster går Göran Mårds (V) yrkande vidare som 

motförslag. 

Ordförande ställer sedan Göran Mårds (V) yrkande mot Anna Johanssons (C) 

yrkande: 

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för bifall till Anna Johanssons (C) yrkande. 

Nej-röst för bifall till Göran Mårds (V) yrkande. 

Med 9 ja-röster mot 2 nej-röster utser kommunfullmäktige Anna Johanssons (C) 

yrkande som motförslag till huvudförslaget. 3 0 ledamöter avstår. 

Ordförande ställer Mikael Jeanssons (S) yrkande (huvudförslag) mot Anna 

Johanssons (C) yrkande (motförslag). 

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för bifall till Mikael Jeanssons (S) 

Nej-röst för bifall till Anna Johanssons (C) yrkande. 

Med 22 ja-röster mot 13 nej-röster bifaller kommunfullmäktige Mikael Jeanssons 

(S) yrkande. 6 ledamöter avstår. 

Slutligen frågar ordförande om fullmäktiges inställning till Kristina Brovalls (V) 

tilläggsyrkande. Ordförande finner att kommunfullmäktige avslår Kristina 

Brovalls (V) tilläggsyrkande. 

Utdragsbestyrkande 
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Beslutet skickas till 
Nämnder, bolag och styrelser 
Revisionen 
Ekonomiavdelningen 

Utdrags bestyrkande 




