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 § 91  Dnr  2013/11 
 
 

Beslut om Mål- och resursplan 2014-2016  
 
Ärendebeskrivning  
 
FFöörrssllaagg  ttiillll  MMååll--  oocchh  rreessuurrssppllaann  22001144--22001166  hhaarr  uupppprräättttaattss..    
  
ÄÄrreennddeett  hhaarr  ffoorrttllööppaannddee  bbeerreettttss  aavv  bbuuddggeettbbeerreeddnniinnggeenn  ssoomm  uuttggöörrss  aavv  lleeddaammöötteerrnnaa  ii  
KKoommmmuunnssttyyrreellsseennss  aarrbbeettssuuttsskkootttt..    
  
FFöörrssllaagg  ttiillll  MMååll  oocchh  rreessuurrssppllaann  22001144--22001166  hhaarr  22001133--0055--1155  vvaarriitt  fföörreemmååll  fföörr  fföörrhhaannddlliinngg  
eennlliiggtt  1111  §§  MMBBLL..    
  
ÄÄrreennddeett  hhaarr  bbeerreettttss  aavv  KKoommmmuunnssttyyrreellsseennss  aarrbbeettssuuttsskkootttt  
  
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2013-05-28, § 129 
 
Budgetekonomen Ewa Lundqvist informerade och ekonomichefen Thomas Sannemalm 
fanns tillgänglig för frågor.  
 
Ordföranden redovisade arbetsutskottets tillika budgetberedningens förslag enligt till 
Kommunstyrelsens protokoll fogad bilaga. 
 
Ordföranden redovisade vidare för Moderaterna, Folkpartiet samt Kristdemokraterna 
tilläggsförslag, enligt till Kommunstyrelsens protokoll fogad bilaga. 
 
Marie Dahlin (S) yrkade budgetförslag, enligt till Kommunstyrelsens protokoll fogad 
bilaga, med tillägg: ”i investeringsbudgeten 11 Miljoner kronor för 2016 tunnel 
under järnvägen vid Holmängen”. I yrkandet instämde Bo Carlsson (C). 
 
Per Sjödahl (MP) yrkade budgetförslag enligt till Kommunstyrelsens protokoll fogad 
bilaga. 
 
Lutz Rininsland (V) yrkade budgetförslag enligt till Kommunstyrelsens protokoll 
fogad bilaga, med tillägg att Överförmyndarnämnden tillförs 58 000 kr. 
 
Sedan överläggningarna avslutats redovisade ordföranden att det fanns nedanstående 
förslag som redovisats genom bilagor som fogats till Kommunstyrelsens protokoll. 
1. Budgetberedningens förslag  
2. Budgetberedningens förslag med ordförandens ändringsförslag  
 fortsättningsvis kallat ordförandens förslag   
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Forts § 91 Dnr  2013/11 
  
 
3. Budgetberedningens förslag med Marie Dahlins (S) yrkande med ovan redovisat 
 tillägg 
4. Budgetberedningens förslag med Per Sjödahls (MP) yrkande  
5. Budgetberedningens förslag med Lutz Rininslands (V) yrkande med ovan redovisat 
 tillägg  
  
Ordföranden ställde de fem ovan angivna förslagen mot varandra och fann att 
Kommunstyrelsen bifallit ordförandens förslag. Noteras att budgetberedningens 
ursprungsförslag, punkten 1, inte fick någon röst, varför den utgår i den fortsatta 
omröstningen.  
 
Omröstning begärdes.  
 
Ordföranden föreslog följande omröstningsordning som godkändes av 
Kommunstyrelsen. Ordföranden utsåg sitt eget förslag, punkten 2, till huvudförslag. För 
att utse ett motförslag skulle övriga förslag ställas mot varandra.  
 
Ordföranden ställde därefter yrkandena enligt ovan, punkterna 3, 4 och 5, mot varandra 
och fann att Kommunstyrelsen utsett Marie Dahlins (S), punkten 3, yrkande till 
motförslag till huvudomröstningen.   
 
Ordföranden föreslog följande omröstningsordning som godkändes av Kommun-
styrelsen. Den som stödjer ordförandes förslag, punkten 2, röstar ja och den som stödjer 
Marie Dahlins (S) yrkande, punkten 3, röstar nej. 
 
6 ja-röster 5 nej-röster 4 avstår 
Johan Ekström (FP) Marie Dahlin (S)  James Bucci (V) 
Henrik Josten (M) Joakim Sjöling (S) Lutz Rininsland (V) 
Lena Eckerbom Wendel (M) Madelaine Karlsson (S) Marika Isetorp (MP) 
Anders Forsström (M) Lennart Niklasson (S) Per Sjödahl (MP) 
Marie-Louise Bäckman (KD) Bo Carlsson (C)  
Gunnar Lidell (M)   
 
Med 6 ja-röster mot 5 nej-röster hade Kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
ordförandens ovan redovisade förslag, punkt 2. Noteras att 4 ledamöter avstod från att 
rösta. 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige  
Kommunfullmäktige beslutar, med de ändringar som framgår av till Kommunstyrelsens 
protokoll fogad bilaga följande: 
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Forts § 91 Dnr  2013/11 
 
 
1.  Kommunfullmäktige fastställer utdebiteringen under 2014 till 22:21 per 

skattekrona, vilket är oförändrad nivå jämfört med 2013.  
 
2.  Kommunfullmäktige fastställer nämndernas tillskott av skattemedel, investerings- 

och exploateringsplan och övriga direktiv i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag till mål- och resursplan för 2014-2016. 

 
3.  För budgettäckning av löneavtal under 2013 och 2014 avsätts sammanlagt 

78,1 Mkr till kommunstyrelsens förfogande.  
 
4.  Anslagsbindningen avser för driftbudgeten den verksamhetsnivå som anges på 

sidan 17 och för investerings- och exploateringsplanens projektnivå. 
Kommunstyrelsen ges delegation att, om nödvändigt under löpande år, justera 
anslagsbindningsnivån.   

 
5.  Framställningar till kommunstyrelsen om anslag eller bidrag i budget för år 2014, 

för vilka inte uppförts medel i budgetförslaget, eller vilka inte behandlats i särskild 
ordning, ska inte föranleda vidare åtgärder. 

 
6.  Vid hantering av befarade eller konstaterade budgetavvikelser är facknämnder och 

enheter skyldiga att vidta de åtgärder som erfordras för att styra verksamheten, så 
att de ekonomiska ramarna hålls. 

 
7.  Partistödet, utbildningsdelen, ska om det ej utnyttjas för utbildning, återbetalas till 

kommunen.  
 
8.  Eventuell långfristig upplåning kan ske inom ramen för fastställd balansbudget 

utifrån gällande finanspolicy och delegationsordning. 
 
9.  Taxor och avgifter som fogats som bilagor till Kommunstyrelsens protokoll  

 Kommunfullmäktige beslutar att fastställa följande taxor: 
 
9.1 Avgifter för disposition av offentlig plats, enligt samhällsbyggnadsnämndens 

förslag 
 
9.2 Ändring av torghandelsstadgan, enligt samhällsbyggnadsnämndens förslag 
 
9.3 Ändring av renhållningstaxan, enligt samhällsbyggnadsnämndens förslag. 
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Forts § 91 Dnr  2013/11 
 
 
9.4 Taxan för trygghetslarm höjs med 100 Kr till 300 Kr/månad, enligt 

socialnämndens förslag. 
 

9.5 Taxan för och hemsjukvård höjs med 100 Kr till 300 Kr/månad, enligt 
socialnämndens förslag. 

 
9.6 Egenavgift vid färdtjänsttaxa höjs med 25 %, vilket innebär att en enkelresa inom 

kommunen kommer att kosta 60 kr (f.n. 48 Kr), enligt socialnämndens förslag. 
 

9.7 Taxan för kostavgifter höjs med 2,5 % utöver indexuppräkning, enligt socialnämn-
dens förslag. 

 
Taxorna gäller från 2014-01-01 då tidigare taxor i berörda delar, upphör att gälla. 
 
Noteras att Lutz Rininsland (V) reserverade sig mot beslutet enligt en till 
Kommunstyrelsens protokoll fogad bilaga. 
  
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet 2013-06-12, § 76 
 
Redovisning av Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
Ordföranden redovisade Kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Yrkanden vid dagens sammanträde med Kommunfullmäktige 
 
Gunnar Lidell (M) yrkade bifall till Kommunstyrelsens förslag enligt till Kommun-
fullmäktiges protokoll 2013-06-12 fogad bilaga. I yrkandet instämde Johan Ekström 
(FP), Niklas Claesson (M) och Lena Eckerbom Wendel (M). 
 
Marie Dahlin (S) yrkade i enlighet med sitt slutliga yrkande i Kommunstyrelsen samt 
med ett vid dagens sammanträde framlagt tillägg att alla sparkrav till nämnderna skulle 
återföras och att detta skulle gälla även Överförmyndarnämnden, enligt till Kommun-
fullmäktiges protokoll 2013-06-12 fogad bilaga. I yrkandet instämde Bo Carlsson (C), 
Lennart Niklasson (S), Ann-Britth Fröjd (C), Kenneth Persson (S), Kate Giaever (S), 
Joakim Sjöling (S) och Marianne Karlsson (C). 
 
Stefan Kärvling (V) yrkade i enlighet med Lutz Rininslands (V) yrkande i Kommun-
styrelsen, enligt till Kommunfullmäktiges protokoll 2013-06-12 fogad bilaga. I yrkandet 
instämde Marianne Ramm (V) och Adam Frändelid (V). 
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Forts § 91 Dnr  2013/11 
 
Marika Isetorp (MP) yrkade i enlighet med Per Sjödahls (MP) yrkande i Kommun-
styrelsen, enligt till Kommunfullmäktiges protokoll 2013-06-12 fogad bilaga, med det 
ändringsyrkande, enligt till Kommunfullmäktiges protokoll 2013-06-12 fogad bilaga, 
som lades vid Kommunfullmäktiges sammanträde. 
 
Kurt Karlsson (SD) yrkade enligt till Kommunfullmäktiges protokoll 2013-06-12 fogad 
bilaga. 
 
Morgan Larsson (VFP) yrkade enligt till Kommunfullmäktiges protokoll 2013-06-12 
fogad bilaga. 
 
Gunnar Lidell (M) yrkade att ärendet skulle återremitteras med motivering enligt till 
Kommunfullmäktiges protokoll 2013-06-12 fogad bilaga. I yrkandet instämde Lena 
Eckerbom Wendel (M). 
 
Marie Dahlin (S) yrkade att ärendet skulle avgöras vid dagens sammanträde. I yrkandet 
instämde Marianne Karlsson (C), Ann-Britth Fröjd (C) och Niklas Claesson (M). 
 
Propositionsordning och beslut 
 
Sedan överläggningarna avslutats redovisade ordföranden förslag till beslut samt 
framställda yrkanden, i enlighet med redovisningen ovan.   
 
Ordföranden föreslog följande propositionsordning som godkändes av Kommunfull-
mäktige. Först skulle proposition ställas på om ärendet skulle återremitteras med 
motivering enligt till Kommunfullmäktiges protokoll 2013-06-12 fogad bilaga, eller om 
det skulle avgöras vid dagens sammanträde. Om Kommunfullmäktige beslutade att 
ärendet skulle avgöras vid dagens sammanträde, skulle därefter Kommunstyrelsens 
förslag ställas mot framställda yrkanden. 
 
Ordföranden redovisade därefter för kommunallagens 5 kap 36 §, där det stadgas att ett 
ärende ska återremitteras om det begärs av en tredjedel av de närvarande ledamöterna. 
 
Ordföranden ställde därefter proposition på om ärendet skulle återremitteras med 
motivering enligt till Kommunfullmäktiges protokoll 2013-06-12 fogad bilaga, eller 
avgöras vid dagens sammanträde och fann att Kommunfullmäktige beslutat att 
återremittera ärendet. 
 
Omröstning begärdes 
 
Ordföranden föreslog följande omröstningsordning som godkändes av Kommunfull-
mäktige. Den som anser att ärendet ska återremitteras med motivering enligt till  
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Forts § 91 Dnr  2013/11 
 
Kommunfullmäktiges protokoll 2013-06-12 fogad bilaga, röstar ja och den som anser 
att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde, röstar nej. 
 
Vid omröstningen lämnades 25 ja-röster och 25 nej-röster. Kommunfullmäktige hade 
därmed beslutat att ärendet skulle återremitteras med motivering enligt till Kommun-
fullmäktiges protokoll 2013-06-12 fogad bilaga. 
 
Omrösningslistan har fogats till Kommunfullmäktiges protokoll 2013-06-12. Noteras att 
en ledamots plats stod tom. 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Kommunfullmäktige beslutade återremittera ärendet till Kommunstyrelsen med 
motivering enligt till Kommunfullmäktiges protokoll 2013-06-12 fogad bilaga. 
 
Följande ledamöter reserverade sig mot Kommunfullmäktiges beslutet: 
Kenneth Persson (S), Lennart Niklasson (S), Bengt Larson (S), Marie Dahlin (S), Reidar 
Eriksson (S), Madelaine Karlsson (S), Sigyn Lindbom (S), Joakim Sjöling (S), Kjell 
Nilsson (S), Mikael Andersson (S), Kenneth Borgmalm (S). 
Emir Terzic (V), Stefan Kärvling (V), Marianne Ramm (V), Ann-Christine Wollny (V), 
Adam Frändelid (V),  Magnus Kesselmark (V) och Eva Lindgren (V). 
Bo Carlsson (C), Marianne Karlsson (C) och Ann-Britth Fröjd (C) 
Niklas Claesson (M)  
 
Kate Giaever (S) reserverade sig mot beslutet enligt till Kommunfullmäktiges protokoll 
2013-06-12 fogad bilaga. 
James Bucci (V) reserverade sig mot beslutet enligt till Kommunfullmäktiges protokoll 
2013-06-12 fogad bilaga. 
 
 
- - - - - - - - - - - - - -  
 
Vid presidieöverläggning 2013-08-08 beslutades att ärendet rörande Mål- och resursplan  
2014-2016 åter skulle tas upp till behandling för ställningstagande i Kommunfullmäktige 
2013-09-25. 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet 2013-08-26, § 136 
 
Ordföranden redovisade den konsekvensanalys, bilaga 2, som föranletts av moti-
veringen till ärendets återremiss i Kommunfullmäktige. Ordföranden redovisade 
därefter att han hade för avsikt att ärendet, med denna konsekvensanalys, skulle 
överlämnas till Kommunstyrelsen utan beslutsförslag.  
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Forts § 91 Dnr  2013/11 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterade informationen och beslutade överlämna 
ärendet till Kommunstyrelsen utan beslutsförslag. 
 
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2013-09-04, § 159  
 
Ordföranden redovisade den konsekvensanalys, bilaga 2, som föranletts av moti-
veringen till ärendets återremiss i Kommunfullmäktige 2013-06-12.  
 
Ordföranden redovisade vidare ett justerat, gemensamt yrkande för Moderaterna, 
Folkpartiet, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Välfärdspartiet, bilaga 3. 
Fortsättningsvis kallat ordförandens förslag. Lena Eckerbom Wendel (M), yrkade bifall 
till förslaget. 
 
Lutz Rininsland (V) redovisade Vänsterpartiets yrkande, bilaga 4. 
 
Marie Dahlin (S) redovisade gemensamt yrkande för Socialdemokraterna och 
Centerpartiet, bilaga 5, samt yrkade bifall till detsamma. 
 
Sedan överläggningarna avslutats redovisade ordföranden att det fanns följande förslag: 
1. Ordförandens förslag - budgetberedningens ursprungsförslag med gemensamt 

yrkande för Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och 
Välfärdspartiet 

2. Lutz Rininslands (V) yrkande - budgetberedningens ursprungsförslag med 
 Vänsterpartiets yrkande 
3. Marie Dahlins (S) yrkande - budgetberedningens ursprungsförslag med gemensamt 
 yrkande för Socialdemokraterna och Centerpartiet 
 
Ordföranden redovisade att han ämnade ställa de tre yrkandena under proposition, vilket  
godkändes av Kommunstyrelsen. 
 
Ordföranden ställde därefter de tre yrkandena under proposition och fann att Kommun-
styrelsen beslutat i enlighet med ordförandens förslag.                                                                          
 
Omröstning begärdes 
 
Ordföranden redovisade att han utsåg sitt eget förslag till huvudförslag.  För att utse ett 
motförslag i omröstningen skulle Lutz Rininslands (V) yrkande ställas mot Marie Dahlins 
(S) yrkande. Detta godkändes av Kommunstyrelsen. 
 
Ordföranden ställde därefter Lutz Rininslands (V) yrkande mot Marie Dahlins (S) yrkande 
och fann att Kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Marie Dahlins (S) yrkande. 
 
Omröstning begärdes.  
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Forts § 91 Dnr  2013/11 
 
Ordföranden föreslog följande omröstningsordning som godkändes av Kommunstyrelsen. 
Den som stödjer Marie Dahlins (S) yrkande, röstar ja och den som stödjer Lutz 
Rininslands (V) yrkande, röstar nej.  
 
5 ja-röster 2 nej-röster 8 avstår 
Marie Dahlin (S) Marianne Ramm (V) Jeanette Dahlbom (M) 
Bengt Larson (S) Lutz Rininsland (V) Henrik Josten (M) 
Madelaine Karlsson (S)  Lena Eckerbom Wendel (M) 
Lennart Niklasson (S)  Anders Forsström (M) 
Mats Andersson (C)  Marie-Louise Bäckman (KD) 
  Marika Isetorp (MP) 
  Per Sjödahl (MP) 
  Gunnar Lidell (M) 
 
Kommunstyrelsen hade därmed med 5 ja-röster mot 2 nej-röster beslutat utse Marie 
Dahlins (S) yrkande till motförslag i huvudomröstningen.  Noteras att 8 ledamöter avstod 
från att rösta. 
 
Ordföranden föreslog därefter följande omröstningsordning som godkändes av 
Kommunstyrelsen. Den som stödjer ordförandens förslag röstar ja och den som stödjer 
Marie Dahlins (S) yrkande, röstar nej. 
 
  8 ja-röster 5 nej-röster 2 avstår  
Jeanette Dahlbom (M) Marie Dahlin (S) Marianne Ramm (V) 
Henrik Josten (M) Bengt Larson (S) Lutz Rininsland (V) 
Lena Eckerbom Wendel (M) Madelaine Karlsson (S)  
Anders Forsström (M) Lennart Niklasson (S)  
Marie-Louise Bäckman (KD) Mats Andersson (C)  
Marika Isetorp (MP)   
Per Sjödahl (MP)   
Gunnar Lidell (M)   
 
Kommunstyrelsen hade därmed med 8 ja-röster mot 5 nej-röster beslutat i enlighet med 
ordförandens förslag. Noteras att 2 ledamöter avstod från att rösta. 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
1. Kommunfullmäktige fastställer utdebiteringen under 2014 till 22:21 per skattekrona, 

vilket är oförändrad nivå jämfört med 2013.  
 
2. Kommunfullmäktige fastställer nämndernas tillskott av skattemedel, investerings- 
 och exploateringsplan och övriga direktiv i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
 till mål- och resursplan för 2014-2016, med de ändringar som framgår av bilaga 3 . 
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Forts § 91 Dnr  2013/11 
 
3. För budgettäckning av löneavtal under 2013 och 2014 avsätts sammanlagt 78,1 Mkr 
 till kommunstyrelsens förfogande.  
 
4. Anslagsbindningen avser för driftbudgeten den verksamhetsnivå som anges på sidan 
 17 och för investerings- och exploateringsplanens projektnivå. Kommunstyrelsen ges 
 delegation att, om nödvändigt under löpande år, justera anslagsbindningsnivån.   
 
5. Framställningar till kommunstyrelsen om anslag eller bidrag i budget för år 2014, för 
 vilka inte uppförts medel i budgetförslaget, eller vilka inte behandlats i särskild 
 ordning, ska inte föranleda vidare åtgärder. 

 
6. Vid hantering av befarade eller konstaterade budgetavvikelser är facknämnder och 

enheter skyldiga att vidta de åtgärder som erfordras för att styra verksamheten, så att 
de ekonomiska ramarna hålls. 

 
7. Partistödet, utbildningsdelen, ska om det ej utnyttjas för utbildning, återbetalas till 

kommunen. 
 

8. Eventuell långfristig upplåning kan ske inom ramen för fastställd balansbudget 
utifrån gällande finanspolicy och delegationsordning. 

 
9.  Taxor och avgifter 
 Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förslag till justeringar av följande taxor. 
9.1 Avgifter för disposition av offentlig plats, enligt Samhällsbyggnadsnämndens förslag 
 

 9.2 Ändring av torghandelsstadgan, enligt Samhällsbyggnadsnämndens förslag 
 
9.3 Ändring av renhållningstaxan, enligt Samhällsbyggnadsnämndens förslag. 
 
Taxorna gäller från 2014-01-01 då tidigare taxor i berörda delar, upphör att gälla. 
  
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet vid dagens sammanträde 
 
Ordföranden redovisade förslag till beslut 
 
Yrkanden 
 
Gunnar Lidell (M) yrkade bifall till Kommunstyrelsens förslag, bilaga 1, med följande 
ändring: Punkten 9.3 i beslutsförslaget, Ändring av renhållningstaxan, enligt 
Samhällsbyggnadsnämndens förslag, utgår. Följande ledamöter yrkade bifall till 
förslaget i sin helhet: Lena Eckerbom Wendel (M), Marika Isetorp (MP), Morgan 
Larsson (VFP), Marie-Louise Bäckman (KD) och Johan Ekström (FP).  
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Marie Dahlin (S) yrkade bifall till Socialdemokraternas och Centerpartiets förslag som 
det lades i Kommunstyrelsen, bilaga 4. Följande ledamöter yrkade bifall till förslaget:  
Bo Carlsson (C), Theresia Nordlund (S), Reidar Eriksson (S), Joakim Sjöling (S), 
Lennart Niklasson (S), Ann-Britth Fröjd (C), Kenneth Persson (S), Madelaine Karlsson 
(S), Marianne Karlsson (C), Benny Augustsson (S) och Kate Giaever (S).  
 
Lutz Rininsland (V) yrkade bifall till Vänsterpartiets förslag som det lades i Kommun-
styrelsen, bilaga 5.  I yrkandet instämde Stefan Kärvling (V), Marianne Ramm (V) och 
Adam Frändelid (V).  
 
Stefan Kärvling (V) yrkade att om Vänsterpartiets förslag, i den kommande proposi-
tionsställningen skulle falla, yrkades enligt bilaga 6. I yrkandet instämde Adam 
Frändelid (V). 
 
Proposition 
 
Sedan överläggningarna avslutats redovisade ordföranden att det fanns följande 
yrkanden 
1. Kommunstyrelsens förslag med ovan angiven revidering 
2. Socialdemokraternas och Centerpartiets förslag 
3. Vänsterpartiets förslag 
4. Stefan Kärvlings (V) ovan redovisade yrkande   
 
Ordföranden ställde därefter Kommunstyrelsens reviderade förslag, socialdemokraterna 
och Centerpartiets förslag samt Vänsterpartiets förslag mot varandra och fann att Kom-
munfullmäktige beslutat i enlighet med Kommunstyrelsens ovan angivna reviderade 
förslag. 
 
Omröstning begärdes 
 
Ordföranden föreslog följande omröstningsordning som godkändes av Kommunfull-
mäktige. Ordföranden utsåg Kommunstyrelsens reviderade förslag till huvudförslag.  
För att utse ett motförslag i huvudomröstningen skulle Socialdemokraternas och Center-
partiets förslag ställas mot Vänsterpartiets förslag. 
 
Ordföranden ställde därefter Socialdemokraternas och Centerpartiets förslag mot 
Vänsterpartiets förslag och fann att Kommunfullmäktige beslutat utse Socialdemokra-
ternas och Centerpartiets förslag till motförslag i huvudomröstning. 
 
Omröstning begärdes  
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Ordföranden redovisade följande omröstningsordning som godkändes av Kommunfull-
mäktige. Den som stödjer Socialdemokraternas och Centerpartiets förslag, röstar ja och 
den som stödjer Vänsterpartiets förslag, röstar nej.  
 
Vid omröstningen lämnades 15 ja-röster och 8 nej-röster. Vid omröstningen avstod 28 
ledamöter från att rösta. Bilaga 7. Kommunfullmäktige hade därmed utsett Socialdemo-
kraternas och Centerpartiets förslag till motförslag i huvudomröstningen.  
 
Ordföranden redovisade följande omröstningsordning i huvudomröstningen, som god-
kändes av Kommunfullmäktige. Den som stödjer Kommunstyrelsens förslag, röstar ja 
och den som stödjer Socialdemokraternas och Centerpartiets förslag, röstar nej.   
 
Vid omröstningen lämnades 26 ja-röster och 23 nej-röster. Vid omröstningen avstod 2 
ledamöter från att rösta. Bilaga 8. Kommunfullmäktige hade därmed beslutat i enlighet 
med Kommunstyrelsens ovan redovisade reviderade förslag.  
 
Ordföranden ställde därefter Stefan Kärvlings (V) yrkande under proposition och fann 
att Kommunfullmäktige beslutat avslå detta. 
 
Omröstning begärdes                                        
 
Ordföranden föreslog följande omröstningsordning som godkändes av Kommunfull-
mäktige. Den som anser att Stefan Kärvlings (V) yrkande ska avslås, röstar ja och den 
som anser att yrkandet ska bifallas, röstar Nej.  
 
Vid omröstningen lämnades 27 ja-röster och 12 nej-röster. Vid omröstning avstod 10 
ledamöter från att rösta. Bilaga 9.  Kommunfullmäktige hade därmed beslutat avslå 
Stefan Kärvlings (V) yrkande. Noteras att två ledamöters platser var ej besatta.  
 
Slutligen ställde ordföranden övriga punkter i beslutsförslaget, under proposition och 
fann att Kommunfullmäktige beslutat bifalla dessa. 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
 
1. Kommunfullmäktige fastställer utdebiteringen under 2014 till 22:21 per skattekrona, 

vilket är oförändrad nivå jämfört med 2013.  
 
2. Kommunfullmäktige fastställer nämndernas tillskott av skattemedel, investerings- 
 och exploateringsplan och övriga direktiv i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
 till mål- och resursplan för 2014-2016 
 
3. För budgettäckning av löneavtal under 2013 och 2014 avsätts sammanlagt 78,1 Mkr 
 till kommunstyrelsens förfogande.  
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4. Anslagsbindningen avser för driftbudgeten den verksamhetsnivå som anges på sidan 
 17 och för investerings- och exploateringsplanens projektnivå. Kommunstyrelsen ges 
 delegation att, om nödvändigt under löpande år, justera anslagsbindningsnivån.   
 
5. Framställningar till kommunstyrelsen om anslag eller bidrag i budget för år 2014, för 
 vilka inte uppförts medel i budgetförslaget, eller vilka inte behandlats i särskild 
 ordning, ska inte föranleda vidare åtgärder. 

 
6. Vid hantering av befarade eller konstaterade budgetavvikelser är facknämnder och 

enheter skyldiga att vidta de åtgärder som erfordras för att styra verksamheten, så att 
de ekonomiska ramarna hålls. 

 
7. Partistödet, utbildningsdelen, ska om det ej utnyttjas för utbildning, återbetalas till 

kommunen. 
 

8. Eventuell långfristig upplåning kan ske inom ramen för fastställd balansbudget 
utifrån gällande finanspolicy och delegationsordning. 

 
9.  Taxor och avgifter 
 Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förslag till justeringar av följande taxor. 
 
9.1 Avgifter för disposition av offentlig plats, enligt Samhällsbyggnadsnämndens förslag 
 bilaga 2. 
 

 9.2 Ändring av torghandelsstadgan, enligt Samhällsbyggnadsnämndens förslag, bilaga 3.  
 
Taxorna gäller från 2014-01-01 då tidigare taxor i berörda delar, upphör att gälla. 
_____________ 
 
 
 
Reservation 
Följande ledamöter reserverade sig enligt bilaga 10:1, mot beslutet:  
 
James Bucci (V) Magnus Kesselmark (V) Marianne Ramm (V) 
Adam Frändelid (V) Stefan Kärvling (V) Lutz Rininsland (V) 
Pontus Gläntegård (V) Eva Lindgren (V)  
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Följande ledamöter reserverade sig skriftligt enligt bilagor till detta protokoll:  
 
Marie Dahlin (S) Reidar Eriksson (S) Benny Augustsson (S) 
Anne Sophie Aronsson (S) Madelaine Karlsson (S) Bo Carlsson (C) 
Kenneth Persson (S) Kjell Nilsson (S) Marianne Karlsson (C) 
Bengt Larson (S) Joakim Sjöling (S) Ann-Britth Fröljd (C) 
Kate Giaever (S) Theresia Nordlund (S)  

 
Noteras att Kate Giaever (S), Reidar Eriksson (S) och Kjell Nilsson (S) vid sammanträdet an-
mälde att de reserverade sig skriftligt. Någon skriftlig reservation har emellertid inte lämnats in. 
 
Lennart Niklasson (S) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
 
 
Bilagor 
Bilaga 1 Kommunstyrelsens budgetförslag 
Bilaga 2 Avgifter för disposition av offentlig plats 
Bilaga 3 Ändring av torghandelsstadgan 
Bilaga 4 Socialdemokraternas och Centerpartiets budgetförslag 
Bilaga 5 Vänsterpartiets budgetförslag 
Bilaga 6 Stefan Kärvlings (V) ovan redovisade yrkande 
Bilaga 7 Omröstningslista    
Bilaga 8 Omröstningslista 
Bilaga 9 Omröstningslista 
Bilaga 10:1 Reservation från Vänsterpartiet 
Bilaga 10:2 Reservation från Kenneth Persson (S) 
Bilaga 10:3 Reservation från Theresia Nordlund (S) 
Bilaga 10:4 Reservation från Joakim Sjöling (S) 
Bilaga 10:5 Reservation från Benny Augustsson (S) 
Bilaga 10:6 Reservation från Madelaine Karlsson (S) 
Bilaga 10:7 Reservation från Marie Dahlin (S), Bo Carlsson (C), Bengt Larson (S)  
 och Anne Sophie Aronsson (S) 
Bilaga 10:8 Reservation från Bo Carlsson (C), Marianne Karlsson (C) och  
 Ann-Britth Fröjd (C) 
 
 
 
Protokollsutdrag: 
Ekonomikontoret som har att informera 


