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§ 39   Dnr KS 2015/11 
 

 

Beslut om anvisningar budget 2016, ekonomisk plan 2017-2020 
samt information om omvärldsanalys  
 

Ärendebeskrivning  
 
Ekonomikontoret har upprättat anvisningar för arbetet med budget 2016, ekonomisk 

plan 2017-2020, bilaga 10, samt upprättat en omvärldsanalys, bilaga 11. 

 

Ärendet har beretts av budgetberedningen som utgörs av ledamöterna i Kommun-

styrelsens arbetsutskott.  

 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet 
 

Ordföranden redovisade förslag till beslut. 

 

Budgetekonomen Ewa Lundqvist, planeringssekreteraren Lars Rudström, planarkitekten 

Pål Castell, utredaren Curt-Göran Krantz och planeringssekreteraren Amanda 

Christiansdotter informerade om omvärldsanalysen. 

 

Ekonomichefen Thomas Sannemalm och budgetekonomen Ewa Lundqvist informerade 

om anvisningar budget 2016, ekonomisk plan 2017-2020. 

 

Gunnar Lidell (M) yrkade för Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna enligt 

bilaga 12. 

 

Sedan överläggningarna avslutats redovisade ordföranden att det fanns två förslag, 

nämligen budgetberedningens förslag och Gunnar Lidells (M) yrkande. Ordföranden 

ämnade ställa dessa mot varandra vilket godkändes av Kommunstyrelsen.  

 

Ordföranden ställde därefter budgetberedningens förslag mot Gunnar Lidells (M) 

yrkande och fann att Kommunstyrelsen beslutat enligt budgetberedningens förslag.  

 

Omröstning begärdes 

 

Ordföranden föreslog följande omröstningsordning som godkändes av Kommunstyrel-

sen. Den som stödjer budgetberedningens förslag, röstar ja och den som stödjer Gunnar 

Lidells (M) yrkande, röstar nej. 
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Forts § 39   Dnr KS 2015/11 

 

 

 7 ja-röster 6 nej-röster  2 avstår 

 

Med 7 ja-röster mot 6 nej-röster hade Kommunstyrelsen beslutat enligt 

budgetberedningens förslag. 

 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med det i bilaga 10 redovisade förslaget avseende 

anvisningar budget 2016 och ekonomisk plan 2017-2020. Kommunstyrelsen noterar 

även upprättad Omvärldsanalys 2016-2018 

__________  

 
 
Reservation 
Gunnar Lidell (M) reserverade sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet. 

Marie-Louise Bäckman (KD), Peter Göthblad (FP) och Lena Eckerbom Wendel (M) 

reserverade sig mot beslutet. 

Lutz Rininsland (V) reserverade sig mot beslutet enligt bilaga 13 

 
 
Bilaga  

Bilaga 10 Anvisningar budget 2016 och ekonomisk plan 2017-2020 

Bilaga 11 Omvärldsanalys 2016-2018 

Bilaga 12 Gunnar Lidells (M) m fl yrkande  

Bilaga 13 Lutz Rininslands (V) reservation 

 

Bengt Larson (S) Gunnar Lidell (M) Anders Strand (SD) 

Lennart Niklasson (S) Lena Eckerbom Wendel (M) Kurt Karlsson (SD) 

Benny Augustsson (S) Peter Göthblad (FP)  

Sigyn Lindbom (S) Marie-Louise Bäckman (KD)  

Madelaine Karlsson (S) Morgan Larsson (VFP)  

Marika Isetorp (MP) Lutz Rininsland (V)  

Marie Dahlin (S)   



Bilaga 12
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§ 53   Dnr KS 2015/11 
 

 

Beslut om anvisningar budget 2017, ramar, ekonomisk plan 
2018-2021 samt information om omvärldsanalys  
 
Ärendebeskrivning  
 
Ekonomikontoret har upprättat anvisningar för arbetet med budget 2017, ramar, 

ekonomisk plan 2018-2021samt upprättat en omvärldsanalys enligt bilaga 6 och 7. 

 

Ärendet har beretts av budgetberedningen som utgörs av ledamöterna i Kommun-

styrelsens arbetsutskott.  

 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet 
 

Ordföranden redovisade budgetberedningens förslag till beslut. 

 

Planeringssekreteraren Lars Rudström informerade om omvärldsanalysen och 

budgetekonomen Ewa Lundqvist informerade om anvisningar budget 2017, ramar samt 

ekonomisk plan 2018-2021. 

 

Lena Eckerbom Wendel (M) yrkade att beslutet skulle ha lydelse enligt bilaga 8. 

 

Benny Augustsson (S) yrkade bifall till budgetberedningens förslag. 

 

Sedan överläggningarna avslutats redovisade ordföranden att det fanns två förslag till 

beslut nämligen budgetberedningens förslag och Lena Eckerbom Wendels (M) yrkande. 

Ordföranden ämnade ställa dessa mot varandra vilket godkändes av Kommunstyrelsen.  

 

Ordföranden ställde budgetberedningens förslag mot Lena Eckerbom Wendels (M) 

yrkande och fann att Kommunstyrelsen beslutat i enlighet med budgetberedningens 

förslag. 

 

Omröstning begärdes 

 

Ordföranden föreslog följande omröstningsordning som gödandes av Kommunstyrel-

sen. Den som stödjer budgetberedningens förslag röstar ja och den som stödjer Lena 

Eckerbom Wendels (M)  yrkande, röstar nej. 
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Forts § 53   Dnr KS 2015/11 

 

 

 
7 ja-röster 6 nej-röster 2 avstår 

Bo Dahlberg (S) Henrik Josten (M) Anders Strand (SD) 

Bengt Larson (S) Lena Eckerbom Wendel (M) Kurt Karlsson (SD) 

Benny Augustsson (S) Peter Göthblad (L)  

Kenneth Borgmalm (S) Marie-Louise Bäckman (KD)  

Madelaine Karlsson (S) Marianne Ramm (V)  

Marika Isetorp (MP) James Bucci (V)  

Marie Dahlin (S)   

 

Med 7 ja-röster mot 6 nej-röster hade Kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 

budgetberedningens förslag. Noteras att två ledamöter avstod från att rösta. 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med det i bilaga 6 redovisade förslaget avseende 

anvisningar budget 2017 och ekonomisk plan 2018-2021. Kommunstyrelsen noterar 

även upprättad Omvärldsanalys 2017-2019, bilaga 7. 

__________  

 
 
Reservation 
Marianne Ramm (V) och James Bucci reserverade sig mot beslutet enligt bilaga 9 

 

Lena Eckerbom Wendel (M), Henrik Josten (M), Peter Göthblad (L) och Marie-Louise 

Bäckman (KD) reserverade sig mot beslutet enligt bilaga 10  

 
 
 
Bilaga 

Bilaga 6  Anvisningar budget 2017 och ekonomisk plan 2018-2021  

Bilaga 7 Omvärldsanalys 2017-2019 

Bilaga 8 Lena Eckerbom Wendels (M) yrkande 

Bilaga 9 Marianne Ramms (V) och James Buccis reservation 

Bilaga 10 Lena Eckerbom Wendels (M), Henrik Jostens (M), Peter Göthblads (L) 

  Marie-Louise Bäckmans (KD) reservation  
 
 
Protokollsutdrag 

Ekonomikontoret som har att informera



Bilaga 8



Bilaga 9





Bilaga 10


