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§ 16 Motion från Anders Almgren (S) Karin Svensson
Smith (MP) Jesper Sahlén (V) och Maja Grubelic (FI)
Värna en transparent och demokratisk
budgetprocess
Dnr KS 2019/0873

Beslut
Kommunfullmäktiges demokratiberedning beslutar
att

uttala att det är viktigt att kommunstyrelsen ser över
budgetprocessen minst en gång per mandatperiod och att
kommunstyrelsen inom ramen för denna översyn bör
genomföra en utvärdering av nuvarande budgetprocess samt
beakta synpunkter som uppkommit i samband med
behandlingen av föreliggande motion.

Protokollsanteckningar
Utöver gemensamt uttalande enligt ovan anmäler även
demokratiberedningens ledamöter och tjänstgörande ersättare
följande anteckningar till protokollet:
Lena Fällström (S) och Lennart Prytz (S) anser att motionen bör
bifallas.
Dmitri Ivanov (FI) anser att motionen bör bifallas.
Ulf Nymark (MP) anser att motionen bör bifallas.
Jesper Sahlén (V) anser att motionen bör bifallas.
Jan Annerstedt (FNL) anser att motionen bör bifallas i dess andra och
tredje att-sats.
Victoria Tiblom (SD): Sverigedemokraterna återkommer till
kommunstyrelsen med slutligt ställningstagande.

Sammanfattning
Anders Almgren (S), Karin Svensson Smith (MP), Jesper Sahlén (V)
och Maja Grubelic (FI) har den 4 december 2019 inkommit med en
gemensam motion som tar upp vikten av att alla partier ges lika
förutsättningar att presentera ett budgetförslag.
Motionen föreslår att kommunfullmäktige ska besluta att uppdra åt
kommunstyrelsen att:
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Säkerställa att nämnderna bereds möjlighet att inkomma med
EVP-skrivelser, med tydliga risk- och konsekvensanalyser,
som en del av budgetprocessen.
Inom ramen för budgetprocessen säkerställa att enskilda eller
tematiska dialogmöten med samtliga nämnder genomförs.
Säkerställa att samtliga partier i Lunds kommunfullmäktige
får tillgång till nödvändiga beräkningsunderlag samtidigt.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid dess sammanträde den 2
februari 2022, § 63, och beslutade vid detsamma att remittera
motionen till kommunfullmäktiges demokratiberedning för
inhämtande av synpunkter. Demokratiberedningen har med
anledning av detta att yttra sig över motionen.

Underlag för beslut






Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2022-02-02 § 63 Motion
från Anders Almgren (S) Karin Svensson Smith (MP) Jesper
Sahlén (V) och Maja Grubelic (FI) Värna en transparent och
demokratisk, inklusive tillhörande protokollsbilaga (skriftlig
reservation från SD)
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott beredande
2022-01-24 § 33 Motion från (S) (MP) (V) (FI) Värna en
transparent och demokratisk budgetprocess
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2022-01-10 Motion från
(S), (MP), (V) och (FI) Värna en transparent och demokratisk
budgetprocess
Motion från (S) (MP) (V) (FI) Värna en transparent och
demokratisk budgetprocess, inkommen 2019-12-04

Beslutet skickas till
För kännedom:
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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KS 2022/0143

Kommunfullmäktiges demokratiberedning
Tid och plats
Beslutande
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

2022-03-14 klockan 15.30–16.30, Vintergatan, Bruksgatan
22/Microsoft Teams
Mats Helmfrid (M), ordförande
Lennart Prytz (S), 2:e v ordf
Klas Svanberg (M), närvarande §§ 16 (del av)–18, klockan 16.00–
16.30
Agneta Lindskog (KD)
Lena Fällström (S)
Ulf Nymark (MP)
Victoria Tiblom (SD)
Karl Branzén (L), ersätter Mia Honeth (L)
Camilla Ländin (C), ersätter Johan Nilsson (C)
Jan Annerstedt (FNL), ersätter Börje Hed (FNL); närvarande §§
16–18, klockan 15.45–16.30
Jesper Sahlén (V), ersätter Nita Lorimer (V)
Dmitri Ivanov (FI), ersätter Maja Grubelic (FI)

Övriga närvarande
Övriga

Vesna Casitovski, kanslichef
Philip Lee, kommunsekreterare

Justerare

Lennart Prytz (S)

Paragrafer

§ 14–18

Tid och plats för justering

Digital justering fredagen den 17 mars 2022, klockan 14.00

Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sekreterare

Philip Lee

Ordförande

Mats Helmfrid (M)

Justerare

Lennart Prytz (S)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ
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Paragrafer

§ 14–18

Datum då anslaget sätts upp

2022-03-17

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Philip Lee

Justerare

Utdragsbestyrkande

2022-04-08

