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Mål och budget 2018-2020 för Bollebygds kommun
Beslut
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för ytterligare beredning utifrån aktuellt ekonomiskt
läge. Ärendet återkommer till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i oktober 2017.
Ärendet
Bollebygds kommuns budgetprocess innebär att kommunfullmäktige i juni beslutar om ett så
kallat utgiftstak för varje nämnd och fastställer budgeten för kommande treårsperiod. Enkelt
uttryckt fördelas då ett totalt nettoanslag per nämnd, som i sin tur därefter fördelar dessa på
respektive verksamhet.
Till dagens sammanträde är budgetförslag från (S), (MP), (V) utskickat, så även från (M).
Ledamöternas förslag till beslut
Peter Rosholm (S) föreslår att ärendet återremitteras för ytterligare beredning utifrån aktuellt
ekonomiskt läge.
Ajournering
Sammanträdet ajourneras kl 17.30-17.50
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag; dels budgetförslag från (S), (MP) och (V), dels
budgetförslag från (M), och dels Peter Rosholms (S) förslag om återremiss för ytterligare
beredning. Ordföranden frågar först om ärendet ska återremitteras eller avgöras på dagens
sammanträde, och finner att kommunstyrelsen återremitterar ärendet.
Protokollsanteckning
Christer Johansson (M) får anteckna följande till protokollet: "Det är med stor förvåning och
djup oro som vi konstaterar att den politiska ledningen (S + Mp + V) på endast 10 dagar går från
att beskriva kommunens ekonomi som god till att beskriva den ekonomiska utvecklingen som så
bekymmersam att man drar tillbaka sitt eget budgetförslag. Under senaste året, och under våren
2017 i synnerhet, har de ekonomiska larmsignalerna från Bildnings- och omsorgsnämnden avlöst
varandra och för oss moderater har den förutsättningen präglat vårt arbete med budgeten för år
2018. Att den politiska ledningen uppenbarligen inte förstått allvaret i detta är synnerligen
oroande och medför oundvikligen att nödvändiga åtgärder för att stabilisera situationen får
betydligt större konsekvenser nu än de hade fått i ett tidigt skede av händelseutvecklingen. Vi
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förutsätter nu att den politiska ledningen tar sitt ansvar och omedelbart återkommer med en
handlingsplan för en ekonomi i balans och att man snarast presenterar en budget för år 2018 så
att våra verksamheter har en rimlig möjlighet att anpassa sin verksamhet till de minskade
ekonomiska ramar som nu blir en ofrånkomlig följd av den negativa utvecklingen."
Beslutsunderlag
 Förord budget S, MP, V)
 Bollebygds kommun - mål och budget 2018-2020, 2017-05-08 förslag från S,V,MP
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