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Motion från Anders Almgren (S) och Fanny
Johansson (S) Gör om gör rätt - riv upp beslutet om
EVP 2020-2022
Sammanfattning
Anders Almgren (S) och Fanny Johansson (S) föreslår i en motion
inkommen den 2 september 2019 att kommunfullmäktige beslutar
att beslutet om EVP 2020-2022 med budget för 2020 rivs upp, samt
att kommunstyrelsen ges i uppdrag att i dialog med nämnderna
utarbeta ett nytt förslag avseende EVP 2020-2022 med budget för
2020.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse den 27 november 2019
Anders Almgrens (S) och Fanny Johanssons (S) motion Gör om gör
rätt – riv upp beslutet om EVP 2020-2022.

Barnets bästa
I EVP 2020-2022 redogörs för kommunens övergripande
förutsättningar inför den kommande planperioden. Många av de
förändringar som görs i budgeten påverkar delvis barn och unga.
Respektive nämnd upprättar verksamhetsplan och internbudget
utifrån de i EVP 2020-2022 fastställda ekonomiska ramar och mål.
Konsekvensanalyser för hur barn och unga påverkas av
förutsättningarna görs av respektive nämnd.

Ärendet
Motionen
Anders Almgren (S) och Fanny Johansson (S) föreslår i en motion
inkommen den 2 september 2019 att kommunfullmäktige beslutar
att beslutet om EVP 2020-2022 med budget för 2020 rivs upp, samt
att kommunstyrelsen ges i uppdrag att i dialog med nämnderna
utarbeta ett nytt förslag avseende EVP 2020-2022 med budget för
2020.
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Som motiv till förslaget framförs bl.a. följande. Den budget som
antogs av kommunfullmäktige i juni innebär stora nedskärningar i
den kommunala och kommunfinansierade välfärden. Allra värst
drabbas förskola och skola men stora nedskärningar väntas också i
gymnasieskolan, äldreomsorgen, socialtjänsten och kultur- och
fritidsverksamheten. Det är hög tid att kommunfullmäktige nu
agerar när mer information från verksamheterna har arbetats fram.

Budgetprocessen
Regler för budgetprocessen återfinns i 11 kap. 8-11 §§ i
kommunallagen. Reglerna är delvis betingade av att de kommunala
besluten om skatteuttag måste vara samordnade i tiden med den
statliga skatte- och uppbördsorganisationen. Fullmäktige ska
fastställa budgeten före november månads utgång. Om budgeten på
grund av särskilda skäl inte kan fastställas före november månads
utgång, ska fullmäktige ändå fastställa skattesatsen inom denna tid.
Budgeten ska därefter fastställas före december månads utgång.
Fullmäktige får då fastställa en annan skattesats än den som har
bestämts tidigare.
Kommunfullmäktige har följt kommunallagens tidsfrister och
fastställt budget och skattesats i juni.
Beslutet har föregåtts av en etablerad process för budgetarbetet.
Arbetet pågår under en lång period i enlighet med en i förväg
politiskt beslutad tidplan med anvisningar.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget till beslut får inte några ekonomiska konsekvenser.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige besluta
att

anse motionen besvarad

Christoffer Nilsson
Kommundirektör
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen

Carin Hillåker
Bitr. kommundirektör

