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Plats och tid Björken, onsdagen den 17 april 2019 kl 17:33-18.38, 19.50-20.05 

Beslutande Ledamöter 

Ledamöter 

Knapp Britta Thyr (MP), Ordförande 
Magnus Oskarsson (S), 1:e vice ordförande 
Christian Wasell (M), 2:e vice ordförande 
Anne-Cathrine Genberg (S) 
Linda Saltin (S) 
Anders Bergqvist (V) 
Per Lingensjö (MP) tjänstgörande för Lisa Dahlén (MP) 
Rune Danielsson (S) tjänstgörande för Anders Nordström (KD) 
Per-Eric Norberg (C) 
Börje Karlsson (SD) 
Jonas Tynér (M) 

Närvarande ej tjänstgörande 
ersättare 

Ersättare 

Lillemor Andersson (C) 
Mårten Holmström (L) 
Daniel Åsberg (V) 
Önne Norberg (M) 

Övriga närvarande Thomas Jensen, förvaltningschef, Christina Viklund, controller och Jeanette George, 
sekreterare 

Justerare Christian Wasell (M) 

Justeringens plats och tid Björken  
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 70-73 
 Jeanette George  

 Ordförande 

  

 Knapp Britta Thyr  

 Justerare 

  

 Christian Wasell   

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Samhällsnämnden 

Sammanträdesdatum 2019-04-17 

Datum då anslaget sätts upp 2019-04-17 Datum då anslaget tas ned 2019-05-09 

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 70 Dnr 39693  

Informationsärenden 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.      

Bakgrund 

Thomas Jensen, förvaltningschef har en muntlig föredragning om Budget 

2020.      

Beslutsunderlag 

Muntlig föredragning av Thomas Jensen, förvaltningschef 

samhällsförvaltningen      

______  
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§ 71 Dnr 30343  

Val av justerare 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar  

att välja Christian Wasell (M) till att justera dagens protokoll.      

______  
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§ 72 Dnr 31757  

Godkännande av dagordning 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar 

att fastställa föreliggande föredragningslista.        

Bakgrund 

Ordförande Knapp Britta Thyr (MP) går igenom upprättad 

föredragningslista.      

Beslutsunderlag 

Samhällsnämndens föredragningslista            

______  
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§ 73 Dnr 2019-000042 1.2.4.1 

Budget 2020 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar 

att godkänna upprättat budgetförslag till driftbudget 2020 på 179,6 mnkr, 

att äska 2,2 mnkr utöver ram till driftbudget enligt upprättat förslag som 

inkluderar föreningsbidragen,  

att godkänna upprättat budgetförslag till investeringsbudget 2020 på 29,0 

mnkr, 

att äska 20,0 mnkr för investeringsbudget enligt upprättat förslag, samt 

att överlämna budgetförslag till kommunstyrelsen. 

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Knapp Britta Thyr (MP), Anders Bergqvist (V), Magnus 

Oscarsson (S), Per-Erik Norberg (C), Christian Wasell (M) och Rune 

Danielsson (S). 

Yrkanden 

Majoriteten yrkar på ändrad andra attsats som lyder: 

att äska 2,2 mnkr utöver ram till driftbudget enligt upprättat förslag som 

inkluderar föreningsbidragen.   

Moderaterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna yrkar bifall till liggande 

och majoritetens förslag. 

Centerpartiet yrkar på en kommentar till sista attsatsen som lyder:  

att överlämna budgetförslaget till kommunstyrelsen med följande 

kommentar, att minska turtätheten i tätorten och omfördela medel till 

landsbygdstrafiken bl. a anropsstyrda trafiken samt att centerpartiet motsätter 

sig förslag om sänkt föreningsbidrag med 0,5 mnkr och uppdrar till 

förvaltningen att omfördela medel från andra verksamhetsområden. 
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Propositionsordning 

Samhällsnämndens ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till 

beslut när det gäller första till fjärde attsatsen, liggande förslag med 

majoritetens ändring av andra attsatsen. 

Ordförande frågar om samhällsnämnden avser att besluta i enlighet med 

förslaget när det gäller första till fjärde attsatsen. 

Ordförande finner att samhällsnämnden beslutat enligt majoritetens yrkande 

när det gäller första till fjärde attsatsen. 

Ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut vad gäller femte 

attsatsens, liggande förslag och Per-Eric Norberg(C) yrkande. 

Ordförande frågar om samhällsnämnden avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag. 

Ordförande frågar om samhällsnämnden avser att besluta i enlighet med Per-

Eric Norbergs (C) yrkande. 

Ordförande finner att samhällsnämnden beslutar i enlighet med liggande 

förslag.      

Reservation 

Per-Eric Norberg (C) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande. 

Bakgrund 

I budgetskrivelsen finns förslag på budget 2020. Samhällsnämndens utökade 

budgetberedning har varit delaktiga i prioriteringsdiskussionerna och 

förslaget är ur förvaltningens perspektiv politiskt förankrat. 

Samhällsnämndens budgetförslag ligger på tilldelad budgetram. Förslaget 

följer de budgetdirektiv och anvisningar som gavs när det gäller uppräkning 

av hyror och löner.  

Utifrån föreslagen budgetskrivelse föreslår samhällsförvaltningen att 

nämnden upprättar förslag och skickar det till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Samhällförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-04-09 

Budgetförslag 2020 (samhällsnämnden) 

Protokoll § 11 2019-04-11 MBL 

Budgetdirektiv 2020 

______  

 


