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Mål och budget 2018-2020 för Bollebygds kommun
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
 Kommunfullmäktige fastställer vision, mål, nyckeltal och ekonomiska ramar enligt förslag
daterat den 26 september 2017, från (S),(V), (MP), (KD) och (L).
 Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen rätt att besluta om tilläggsanslag för
ofördelade kostnader upp till det belopp som anges i budgetförslaget.
 Kommunfullmäktige fastställer utdebiteringen 2018 till 21 kr och 59 öre.
 Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen rätt att besluta om nya lån upp till 52 mnkr
avseende 2018 för att finansiera verksamhetens investeringar.
Reservation
Yvonne Andrén (C) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Ärendet
Enligt kommunens styrmodell framgår att kommunfullmäktige i juni fastställer budgeten för
kommande treårsperiod. Vid ny mandatperiod fastställs ny budget av kommunfullmäktige i
november. På grund av ekonomiska oklarheter har det beslutats att mål- och budget för 20182020 skulle fastställas av kommunfullmäktige i oktober 2017. Kommunfullmäktige ska i oktober
också besluta om kommunalskatt för 2018. Kommunal utdebitering/kommunalskatt är i Sverige
en skatt som tas ut av kommuner eller landsting. Den kommunala inkomstskatten är
proportionell och betalas sedan mitten av 1980-talet endast av fysiska personer. Skattesatsen
anges ofta i kronor per intjänad hundralapp.
Det budgeterade resultatet för 2018 är 11 156 tkr, vilket motsvarar 2,15 % av skatteintäkter och
generella statsbidrag. Den totala investeringsvolymen uppgår för treårsperioden till 361 880 tkr
där ny skola, förskola och idrottshall utgör den största investeringen.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer vision, mål, nyckeltal och
ekonomiska ramar enligt förslag daterat den 26 september 2017, från (S),(V), (MP), (KD) och (L).
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen rätt att besluta om
tilläggsanslag för ofördelade kostnader upp till det belopp som anges i budgetförslaget.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer utdebiteringen 2018 till 21 kr och
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59 öre.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen rätt att besluta om nya
lån upp till 52 mnkr avseende 2018 för att finansiera verksamhetens investeringar.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det till kommunstyrelsens sammanträde finns fyra budgetförslag; 1.
(S), (V), (MP), (KD) och (L), 2. (M), 3. (SD), 4. (FR).
Peter Rosholm (S), med instämmande av Emma Isfeldt (S), Sassi Wemmer (MP), Patrik Karlsson
(-) och Beatrice Ekelund (S), föreslår bifall till budgetförslag från (S), (V), (MP), (KD) och (L).
Christer Johansson (M), med instämmande av Eva Svantesson (M), föreslår bifall till
budgetförslag från (M).
Daniel Persson (SD) föreslår bifall till budgetförslag från (SD).
Ordföranden ställer de tre budgetförslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen antar
budgetförslag från (S), (V), (MP), (KD) och (L).
Omröstning begärs och ska genomföras. Ordföranden konstaterar först att budgetförslag från
(S), (V), (MP), (KD) och (L) är huvudförslag. Ordföranden frågar därefter om förslag från (M)
eller (SD) ska vara motförslag och finner att kommunstyrelsen antar budgetförslag från (M) som
motförslag.
Följande beslutsgång godkänns vid omröstningen;
Ja-röst för budgetförslag från (S), (V), (MP), (KD) och (L)
Nej-röst för budgetförslag från (M)
Omröstningsresultat
Med 5 ja-röster mot 2 nej-röster antar kommunstyrelsen budgetförslag från (S), (V), (MP), (KD)
och (L). Två ledamöter avstår från att rösta. Omröstningslista finns i anslutning till paragrafen i
protokollet.
Reservation
Yvonne Andrén (C) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.

Beslutsunderlag
 Mål och budget 2018-2020 S, V, MP, KD, L
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Budget och mål 2018-2020 (FR)
Sverigedemokraternas förslag till budget 2018
Moderaternas förslag till mål och budget 2018-2020
Mål och budget 2018-2020

Skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

