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§ 138 

Budget, skattesats och låneram för 2020 samt ekonomisk plan för 
åren 2021-2022 
Dnr KS/2019:233 1.4.1 

Beslut 

1. Kommunfullmäktige fastställer Socialdemokraternas, Moderaternas och 
Kristdemokraternas gemensamma budget för år 2020 och ekonomisk plan 
för åren 2021 - 2022 enligt protokollsbilaga 1. 

2. Kommunfullmäktige fastställer utdebiteringen av allmän kommunalskatt 
till 22,00 kronor per skattekrona för år 2020. 

3. Kommunfullmäktige fastställer att kommunens långfristiga låneskuld 
under år 2020 får uppgå till högst 115 mkr. 

4. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen rätt att under år 2020 omsätta 
lån, d v s låna upp belopp, motsvarande belopp på de lån som förfaller till 
betalning under år 2020. 

Reservation 

Anna Johansson (C), Lennart Fohlin (C), Cecilia Cato (C), Mats Wembo (C), 
Johan Karlsson (C), Mikael Andersson (C), Marie-Louise Hilmersson (C), Britt
Louise Berndtsson (C), Björn Elmqvist (C), Maiiin Uleskog (TiA) och Björn 
Hvornum (TiA) reserverar sig mot den politiska majoritetens yrkande till förmån 
för Centerpatiiets yrkande. 

Göran Mård (V) och Kristina Brovall (V) reserverar sig mot den politiska 
majoritetens yrkande till fö1mån för Vänsterpartiets yrkande. 

Ted Strand (SD), Ingegerd Karlsson (SD), Alf Augustsson (SD), Allan Johansson 
(SD), Jim Viking (SD) och Matiin Nord (SD) reserverar sig till fö1mån för 
Tingsrydsalternativets yrkande. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 2019-06-10 § 176 att åteITemittera förslag till budget, 
skattesats och låneram för år 2020 och ekonomisk plan för åren 2021-2022 till 
kommunstyrelsens arbetsutskott med motiveringen att den § styrande majoriteten 
bedömde att ärendet behövde beredas ytterligare. I beslutet fastslogs att ärendet 
ska behandlas i kommunstyrelsen den 19 augusti och i fullmäktige den 2 
september. Fullmäktige informerades om kommunstyrelsens beslut vid 
fullmäktiges sammanträde 2019-06-24 § 93. 

Utdragsbestyrkande 
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§ 13 8 fortsättning 

Budgetberedningens (kommunstyrelsens arbetsutskott) förslag till grundbudget 
redovisas i bilaga. Jämfört med det grundbudgetförslag som fanns framtaget i juni 
månad har en uppdatering av skatteprognosen gjorts, samtidigt som 
beloppsjusteringar gjo1is för permanenta budgetanslag avseende 
budgetförstärkning Vård- och omsorgsnämnd (LSS-utjämning), IT-samverkan 
samt tillägg av budgetpost för fullmäktigeberedningar i enlighet med fullmäktiges 
beslut i juni 2019. Jämfört med det tidigare förslaget har även de 
kommunövergripande verksamhetsmålen kompletterats genom att globala mål 
enligt Agenda 2030 har kopplats samman med de befintliga verksamhetsmålen. 

Som framgår i materialet så uppfyller grundbudgeten för år 2020 inte fullmäktiges 
riktlinjer för god ekonomisk hushållning, varken vad gäller långsiktigt resultat (2 
%) eller minimiresultat (1 %). För åren 2021 och 2022 
uppvisar grundbudgeten relativt stora minusresultat, vilket innebär att varken 
fullmäktiges riktlinjer eller kommunallagens balanskrav uppfylls för dessa år. 
Vidare innebär grundbudgetförslagets låga resultatnivåer att inte heller 
fullmäktiges mål om egenfinansiering av investeringar och minskning av 
låneskulden kommer att kunna uppfyllas under åren 2020-2022. 

I den fmisatta beslutsprocessen behöver således grundbudgetförslaget 
kompletteras med politiska förslag och beslut kring kostnader och/eller intäkter 
som innebär att god ekonomisk hushållning kan uppnås för budget- och 
planperioden. 

Arendets beredning 

Ärendet har handlagts och sammanställts hos kommunlednings-förvaltningen 
utifrån dialog med budgetberedningen/kommunstyrelsens arbetsutskott. I 
budgetprocessen har bl a budgetinternat och inriktningsdebatt genomfö1is. 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Mikael Jeansson (S) yrkar med instämmande av Patrick Ståhlgren (M), Anette 
Weidenmark (KD), Magnus Carlberg (S) och Christian Ward (M) och Marie 
Fransson (M) bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Anna Johansson (C) yrkar med instämmande av Mikael Andersson (C), Björn 
Elmqvist (C) och Lennart Fohlin (C) på bifall till Centerpartiets budgetförslag för 
2020. 

Göran Mård (V) yrkar bifall till Vänsterpaiiiets budgetförslag för 2020. 

Björn Hvornum (TiA) yrkar med instämmande av Ted Strand (SD) på återremiss. 
- Kommunstyrelsen återkommer med en mer detaljerad bild av vilka 

kostnadsökningar som behöver täckas av en skattehöjning. 

Utdragsbestyrkande 
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§ 13 8 fotisättning 

Att man tittar på andra alternativ somt ex att minska på am01ieringar 
Att leta efter andra alternativ för de dyra vårdplatser som man anger som 
anledning till kostnadsökningarna. 
Att f01isätta se över varför sjuktalen är höga 
Att man gör den genomlysning som Moderaterna efterlyste så sent som i 
juni månad. 
Att kommunstyrelsen överväger en skattehöjning om 60 öre. 

Patrik Ståhlgren (M) yrkar på att ärendet avgörs idag. 

Sammanträdet ajourneras. Sammanträdet återupptas. 

Besluts gång 

Ordförande ställer yrkandet mot åteITemiss mot att ärendet ska avgöras idag och 
finner att ärendet ska avgöras idag. 

Omröstning begärs. 

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för bifall till att ärendet avgörs idag. 
Nej-röst för bifall till åteITemiss. 

Med 33 ja-röster mot 8 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att ärendet avgörs 
idag. 

Ordförande ställer den politiska majoritetens yrkande mot Centerpartiets yrkande 
och mot Vänsterpaiiiets yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller den 
politiska majoritetens yrkande (huvudförslag). 

Omröstning begärs. 

För att få fram ett motförslag till huvudförslaget ställer ordförande Centerpartiets 
yrkande mot Vänsterpartiets yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar 
att Centerpa1iiets yrkande är motförslag. 

Ordförande ställer den politiska majoritetens yrkande mot Centerpaiiiets yrkande 
och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med den politiska 
majoritetens yrkande. 

Omröstning begärs. 

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för bifall till den politiska majoritetens förslag. 
Nej-röst för bifall till Centerpaiiiets förslag. 

I~ I 
Utdragsbestyrkande 
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§ 13 8 fo1isättning 

Med 24 ja-röster mot 11 nej röster beslutar kommunfullmäktige i enlighet med 
den politiska majoritetens yrkande. 6 ledamöter avstår. 

Besluts underlag 
1. Den politiska majoritetens yrkande (Bilaga 1) 
2. Centerpartiets yrkande (Bilaga 2) 
3. Vänsterpartiets yrkande (Bilaga 3) 
4. Tingsrydsaltemativets yrkande. 
5. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-12 § 203 
6. Kommunstyrelsen 2019-08-19 § 235 
7. Tjänsteskrivelse 2019-07-08, kommunchef & ekonomichef 
8. Förslag till budget, skattesats och låneram 2019 samt ekonomisk plan 

2020 - 2021 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder och bolag 
Ekonomiavdelningen 

Utdragsbestyrkande 




