Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-11-25

§ 4: Kommunplan med årsbudget 2020 och utblick
2021-2023
Delges:
Kommunstyrelsen
Dnr 18KS448

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att minoritets återremittera ärendet till Kommunstyrelsen enligt
moderaternas återremissyrkande.
att paragrafen omedelbart justeras.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen fattade beslut om Kommunplan 2020 (med utblick 2021-2023)
vid styrelsemöte 20191112. I beslutet gavs SG Ekonomi möjligheten till
redaktionella ändringar.
Ändringar har gjorts i underlaget främst avseende korrigeringar i kalkylunderlaget
som ligger till grund för ramar och ekonomiska sammanställningar. Dessa
ändringar innebär ingen förändring i budgeterat resultat för år 2020 samt
innehåller inga andra politiska prioriteringar än vad som redovisas i beslutat
underlag från kommunstyrelsens möte.
Inlägg i ärendet
Åsa Wiklund-Lång (S), William Elofsson (M), Mattias Eriksson Falk (SD), Gin
Akgul Hajo (V), Helene Åkerlind (L), Erik Holmestig (C), Therese Metz (MP),
Jörgen Edsvik (S), Owe Hellberg (V), Helene Börjesson (MP), Evelyn Klöverstedt
(L), Roland Ericsson (C), Tord Fredriksen (V), Markus Lagerroos (SD), Isabella
Bexell (V) och Jan Myléus (KD).
Yrkanden
Åsa Wiklund-Lång (S), Helene Åkerlind (L), Erik Holmestig (C), Therese Metz
(MP), Jörgen Edsvik (S), Helene Börjesson (MP), Evelyn Klöverstedt (L) och
Roland Ericsson (C) yrkar bifall till majoritetens budget.
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William Elofsson (M) yrkar att ärendet återemitteras med följande motivering:
Vi avser att ärendet är ofullständigt berett eftersom budgetpåverkande ändringar
kommit in efter Kommunstyrelsens sammanträde.
Mattias Eriksson Falk (SD) yrkar att ärendet återemitteras med följande
motivering:
Vi yrkar att ärendet återemitteras till Kommunstyrelsen för ny beredning och att
sedan återkomma till Kommunfullmäktige med korrekt underlag.
Isabella Bexell (V) yrkar att ärendet återremitteras med fölande motivering:
Vänsterpartiet vill först och främst instämma i den kritik som Jan Myléus m.fl har
framfört till hur budgetprocessen har hanterats och de förutsättningar som
oppositionen getts. Även om processen är ny har det varit under all kritik och det
som tidigare förts fram om att oppositionen skulle få bättre förutsättningar till
budgetarbetet har inte infriats. Nu har det dessutom tillkommit en reviderad
kommunplan som inte beretts av KS på ett korrekt sätt. Årets viktigaste handling,
vilket är att kringgå gängse rutiner. Vi vill därför i första hand gärna se att
majoriteten på eget bevåg tar tillbaka ärendet så att det bereds på ett korrekt sätt
och i andra hand yrkar vi återremiss så att ärendet hanteras på ett korrekt sätt.
Jan Myléus (KD) stödjer moderaternas återremissyrkande.
Propositionsordning
Vid proposition på om ärendet ska avgöras i dag eller återremiss finner
ordföranden att kommunfullmäktige bifaller att ärendet ska avgöras i dag.
Votering begärs och bifalles. Följande voteringsproposition godkännes. Den som
vill att ärendet avgörs i dag röstar ja. Den som vill att ärendet ska återremitteras
röstar nej, Vid votering avges 65 röster, varav 33 ja-röster och 32 nej-röster.
Ordföranden finner att ärendet ska minoritets återremitteras till
Kommunstyrelsen.
Därefter ställer ordförande proposition på Moderaternas, Sverigedemokraternas
och Vänsterpartiets återremissyrkanden och finner att Kommunfullmäktige bifaller
Moderaternas återremissyrkande som återremissgrund.
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Beslutsunderlag
 §228 KS Kommunplan med årsbudget 2020 och utblick 2021-2023, dnr
18KS448-22
 Tjänsteskrivelse - Reviderad Kommunplan med årsbudget 2020 och utblick
2021-2023 - Ändrad efter KS 2019-11-12, dnr 18KS448-21
 Reviderad Kommunplan med årsbudget 2020 och utblick 2021-2023 - Ändrad
efter KS 2019-11-12, dnr 18KS448-20
 Bilaga 1 - Investeringar per nämnd och år, dnr 18KS448-12
 Bilaga 2 - Exploateringsbudget, dnr 18KS448-13
 Bilaga 3 - Sammanställning ägardirektiv GSAB-koncernen 2020-2023, dnr
18KS448-14
 Vänsterpartiets (V) budget 2020, dnr 18KS448-16
 Bilaga till Vänsterpartiets (V) budget 2020 - Ändrings- och tilläggsförslag till
ägardirektiv AB Gavlegårdarna, dnr 18KS448-16.1
 Kristdemokraternas (KD) budget 2020, dnr 18KS448-15
 Moderaternas (M) budget 2020, dnr 18KS448-17
 Sverigedemokraternas (SD) budget 2020, dnr 18KS448-18
 Förslag till budget för revisorernas verksamhet från Kommunfullmäktiges
presidium, dnr 18KS448-19
 Debattregler vid budgetdebatten den 25 november 2019, dnr 392254
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