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Motion - Inbyggda effektiviseringsåtgärder i
budgetarbete
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M), Dick Söderkvist (SD) och Fred
Nilsson (S).
Yrkanden
Anders Gäfvert (M) yrkar bifall till motionen. I yrkandet instämmer Dick
Söderkvist (SD).
Fred Nilsson (S) yrkar bifall till liggande förslag.
Propositionsordning
Ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut, liggande förslag
samt ett yrkande om bifall till motionen.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande frågar sedan om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet
med bifallsyrkandet.
Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med
liggande förslag.
Votering begärs och verkställs.
Votering
Ordförande ställer följande propositionsordning. Den som vill bifalla
liggande förslag röstar ja och den som vill bifalla motionen röstar nej. Hur de
enskilda ledamöterna och tjänstgörande ersättarna röstat redovisas på s. 2
Ordförande finner att fullmäktige beslutat i enlighet med liggande förslag.
Forts
§ 7 forts
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Reservation
Samtliga ledamöter i Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna,
Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till
förmån för yrkandet om bifall på motionen.
Bakgrund
Motionären Anders Gäfvert (M)har lämnat in en motion där han föreslår att
man inför en modell med inbyggda effektiviseringsåtgärder om minst 2
procent redan i 2017 års budgetprocess samt att man omgående skriver om
kommunens reglemente för ekonomistyrning.
Budgetprocessen som den fungerar idag innebär att politiken, såväl majoritet
som opposition, deltar i ett budgetarbete med en budgetberedning bestående
av KSAU:s ledamöter samt de partier som inte är representerade där. Utifrån
dessa budgetdialoger har sedan alla partier möjlighet att lämna budgetförslag
till politiskt beslut. I denna process har alltså alla partier möjlighet att föreslå
en budget innehållande den fördelning av budgetmedlen de tycker är mest
lämpligt.
Även ekonomistyrningsreglementet revideras årligen med möjlighet för alla
politiska partier att föreslå de justeringar man önskar.
Förvaltningen menar i sitt förslag till avslag att det redan idag finns de
möjligheter som behövs för att i den befintliga processen föreslå det
motionären önskar utan att ta ytterligare enskilda beslut.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2016-12-05
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