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Kommunstyrelsen

§ 41

Anvisningar budget 2018, Ekonomisk plan 2019-
2022 samt information om omvärldsanalys
KS 2017/11

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med det i bilaga 1 redovisade förslaget avseende
anvisningar budget 2018 och ekonomisk plan 2019-2022. Kommunstyrelsen noterar
även upprättad Omvärldsanalys 2018-2020, bilaga 2.

Reservationer och protokollsanteckning
Lutz Rininsland (V) medgavs följande protokollsanteckning:
Inför budgetberedningens sista sammanträde uttryckte Vänsterpartiet tydligt att vi inte 
skulle biträda eventuella besparingsförslag i beslutet kring ramsättningen. Nu finns det 
två förslag som båda i princip förespråkar samma anslag som gäller för innevarande 
budgetår. Skillnaden är för liten för att vi kan motivera i detta skede ett ja till det ena 
och ett nej till det andra förslaget.
Vi kommer närmast i nämndernas arbete verka för förslag som uttrycker vårt 
engagemang för kommunala verksamheters bibehållna eller höjda kvalitet.
I juni kommer Vänsterpartiet inte att avstå från att ta ställning i en slutomröstning.
Lutz 
076-14 21 996

Gunnar Lidell (M) reserverade sig mot beslutet till förmån för det egna 
yrkandet
Marie-Louise Bäckman (KD), Peter Göthblad (L) och Lena Eckerbom Wendel 
(M) reserverade sig mot beslutet.

Anders Strand (SD) och Kurt Karlsson (SD) meddelade att de inte deltog i 
beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Ekonomikontoret har upprättat anvisningar för arbetet med budget 2018, ramar, 
ekonomisk plan 2019-2022 samt upprättat en omvärldsanalys enligt bilaga 1 och 2.

Ärendet har beretts av budgetberedningen som utgörs av ledamöterna i Kommun-
styrelsens arbetsutskott. Förutom budgetberedningens medlemmar har gruppledarna för 
de i Kommunfullmäktige ingående partierna, beretts insynsplatser.

Budgetekonomen Ewa Lundqvist informerade. 
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Beslutsunderlag
Anvisningar budget 2018
Ekonomisk plan 2019-2020
Omvärldsanalys 2018-2020

Förslag till beslut på sammanträdet 
Budgetberedningens förslag, bilaga 1 
Gunnar Lidells (M) yrkande, bilaga 3 

Beslutsgång 
Budgetberedningens förslag ställdes mot Gunnar Lidells (M) yrkande. 
Ordföranden fann att Kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
Budgetberedningens förslag.

Omröstning begärdes

Omröstningsordning: Ja, för Budgetberedningens förslag, Nej, för Gunnar Lidells 
(M) yrkande.

Omröstningsresultat
7 ja-röster 4 nej-röster 2 avstår

Bo Carlsson (C) Madelaine Karlsson (S) Gunnar Lidell (M) Marianne Ramm (V)
Bengt Larson (S) Marika Isetorp (MP) Lena Eckerbom Wendel (M) Lutz Rininsland (V)
Lars-Göran Ljunggren (S) Marie Dahlin (S) Peter Göthblad (L)
Kenneth Borgmalm (S) Marie-Louise Bäckman (KD)

Bilagor
Budgetberedningens förslag, bilaga 1
Omvärldsanalys 2018-2020, bilaga 2
Gunnar Lidells (M) yrkande, bilaga 3

Sändlista
Ekonomikontoret som har att informera
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