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Kommunfullmäktige

Svar på motion om ändringar i budgetprocessen
Sammanfattning av ärendet
Daniel Persson (SD), Monika Svensson (SD), Caroline Nordengrip (SD), Inger
Sernestål (SD) och Joachim Stanicki (SD) har den 3 februari 2015 inkommit
med en motion om ändringar i budgetprocessen. De föreslår att antalet
kallade till budgetberedningar/-dialoger ska utgå från antalet mandat varje
parti har i kommunfullmäktige samt att partierna själva får välja vilka som ska
närvara. Kommunfullmäktige har 2015-02-19 § x överlämnat motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen då
budgetberedningen inte är ett beslutande organ och inte ska utses utifrån
proportionalitet.
Beskrivning av ärendet
Daniel Persson (SD), Monika Svensson (SD), Caroline Nordengrip (SD), Inger
Sernestål (SD) och Joachim Stanicki (SD) har den 3 februari 2015 inkommit
med en motion om ändringar i budgetprocessen. De föreslår att antalet
kallade till budgetberedningar/-dialoger ska utgå från antalet mandat varje
parti har i kommunfullmäktige samt att partierna själva får välja vilka som ska
närvara. Kommunfullmäktige har 2015-02-19 § x överlämnat motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Av 8 kap. 6-7 §§ kommunallagen framgår att kommunstyrelsen ska upprätta
förslag till budget senast före oktober månads utgång och att
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kommunstyrelsen bestämmer när övriga nämnder senast ska lämna in sina
budgetförslag till styrelsen. Kommunstyrelsens särskilda roll i
budgetprocessen återfinns därför också i kommunens styrmodell som
kommunfullmäktige antog 2012-11-22 § 170.
Kommunens budgetprocess genomförs till del i budgetberedningen, som enligt
kommunens styrmodell i huvudsak består av kommunstyrelsen.
Budgetberedningen är ett forum för information och dialog. Exempelvis lämnar
förvaltningen information om befolkningsprognos, budgetförutsättningar och
förändringar i verksamheterna. Beredningen fattar inga beslut.
Från 2015 består budgetberedningen av presidiet för kommunstyrelsen och
nämnderna samt representant från de partier som saknar representation i ett
presidium. Vid budgetberedningen deltar förutom politiker kommunens
ledningsgrupp, ekonomer och representanter från
arbetstagarorganisationerna.
Nämndernas presidium deltar inte utifrån partitillhörighet utan för att presidiet
ansvarar för att driva nämndens budgetarbete, ex att nämnden tar fram och
beslutar om ett budgetunderlag som ska lämnas till kommunstyrelsen.
De partier som saknar representation i ett presidium är inbjudna till
budgetberedningen för att alla partier ska ges förutsättningar att antingen
delta i en partigrupps budgetarbete eller lägga fram ett eget budgetförslag till
kommunfullmäktige.
Eftersom kommunstyrelsen ansvarar för budgetprocessen faller det sig
naturligt att det är kommunstyrelsens presidium som beslutar om när
budgetberedningen ska träffas samt vilka som ska bjudas in.
Budgetberedningen är inget formellt beslutande organ. Kommunstyrelsen ser
därför inga skäl till att ändra budgetberedningens sammansättning eller att
införa att deltagare i budgetberedningen ska utses genom val.
För ärendet aktuella handlingar
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-

Svar på motion om ändringar i budgetprocessen, kommunstyrelsens
yttrande 2015-03-12.

-

Motion, Daniel Persson (SD), Monika Svensson (SD), Caroline Nordengrip
(SD), Inger Sernestål (SD) och Joachim Stanicki (SD) 2015-02-03.

Yttrande
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.
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