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§ 97

Dnr KS 2016.267

040

Budget 2018
Budget 2018 med plan 2019-2021 föreligger.
Beslutsunderlag
Budget 2018 med plan 2019-2021.
Förslag till beslut under sammanträdet
Kumpula Kostet (V) föreslår följande ändringar i beslutsunderlaget.
Plan och miljönämnden ska fördela anpassning inom sina verksamheter.
Förskolans anpassning kommer att ske utan förtätning.
Grundskolans konsekvensbeskrivningar som framgår av budgetunderlagets
sida 9-10 stryks eftersom detta inte tillhör budget 2018.
Rubriken sparkrav ändras till anpassning.
Tillägg att skatteintäkterna av oförklarliga anledningar minskar kraftigt år
2018.
Medborgarunderlaget anger att färre medborgare flyttar än vad som
förväntats.
Larsson (S) föreslår bifall till budget 2018 med budgetplan 2019-2021 med
Kumpula Kostets (V) förslag samt uppmaning till förvaltningen om att arbeta
fram förslag att öka likvida medel alternativt hålla tillbaka minskningen av de
likvida medlen.
Ericsson (KD) föreslår att avslå budget 2018 för att se över fördelningen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra, och finner att kommunstyrelsen
beslutar föreslå kommunfullmäktige att bifalla budget 2018.
Ericsson (KD) begär votering.
Votering
Ordföranden ställer förslagen mot varandra. Ja-röst för bifall av budget 2018.
Nej-röst för att avslå budget 2018. De röstande avger efter upprop ja, nej eller
avstå.
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§ 97 forts.
Omröstningsresultat
Sju (7) ja-röster lämnade av Jonsson (V), Kumpula Kostet (V), Sköld (M),
Lantto (S), Andersson (S), Sohlberg (M) och Larsson (S).
En (1) nej-röst lämnad av Ericsson (KD).
Weinz (NS) avstår från att ta ställning.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bifalla budget 2018 med
treårsplan 2019-2021.
Reservationer
Ericsson (KD) lämnar skriftlig reservation.
Beslutsgång
Ordföranden ställer fråga om förslag bifalles, avseende ändring av budget
2018 enligt Kumpula Kostets (V) förslag under sammanträdet och finner att
ändringsförslag bifalles.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige bifalla budget
2018 med plan 2019-2021 med följande ändringar.
Plan och miljönämnden ska fördela anpassning inom sina verksamheter.
Förskolans anpassning kommer att ske utan förtätning.
Grundskolans konsekvensbeskrivningar som framgår av budgetunderlagets
sida 9-10 stryks eftersom detta inte tillhör budget 2018.
Rubriken sparkrav ändras till anpassning.
Tillägg att skatteintäkterna av oförklarliga anledningar minskar kraftigt år
2018.
Medborgarunderlaget anger att färre medborgare flyttar än vad som
förväntats.
Kommunstyrelsen beslutar vidare uppdra till förvaltningen att arbeta fram
förslag för att öka likvida medel alternativt hålla tillbaka minskningen av de
likvida medlen.
_____
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§ 98

Dnr KS 2014.276

102

Valärende – Kultur- och utbildningsutskottet
Valärende med anledning av ändrat reglemente för kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen har att utse tre (3) ledamöter och tre (3) ersättare till
kultur- och utbildningsutskottet.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2017-05-29, § 80.
Förslag till beslut under sammanträdet
Larsson (S) föreslår Evgeny Krakow (S), Linda Jonsson (V) och Björn
Sohlberg (M) till ordinarie ledamöter i kultur- och utbildningsutskottet.
Ericsson (KD) föreslår Peter Ericsson (KD) till ordinarie ledamot i kultur- och
utbildningsutskottet.
Ordföranden ställer fråga om de röstande vill genomföra öppen eller sluten
omröstning och finner att kommunstyrelsen beslutar att genomföra öppen
omröstning genom handuppräckning.
Omröstningsresultat
Sju (7) röstar för Larssons (S) förslag.
En (1) röstar för Ericssons (KD) förslag.
En (1) avstår från att ta ställning.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att utse Evgeny Krakow
(S), Björn Sohlberg (M) och Linda Jonsson (V) till ordinarie ledamöter i
kultur- och utbildningsutskottet.
Förslag under sammanträdet
Larsson (S) föreslår att Hans-Erik Fors (V), Veronica Andersson (S) och
Carolina Suikki (V) till ersättare i kultur- och utbildningsutskottet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar utse Evgeny Krakow (S), Björn Sohlberg (M) och
Linda Jonsson (V) till ordinarie ledamöter i kultur- och utbildningsutskottet
samt att utse Veronica Andersson (S), Carolina Suikki (V) och Hans-Erik Fors
(V) till ersättare i kultur- och utbildningsutskottet.
_____
Reservationer
Ericsson (KD) lämnar reservation till förmån för eget förslag.
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§ 99
Sammanträdesplan 2018
Kommunstyrelsen har att besluta om antal sammanträdesdagar för 2018.
Förslag till beslut under sammanträdet
Larsson (S) föreslår att kommunstyrelsen ska sammanträda 8 gånger år
2018, kommunfullmäktige föreslås sammanträda 5-6 gånger år 2018.
Utskotten föreslås sammanträda 4-6 gånger år 2018, med förbehåll för
att utskotten får mandat att avgöra antal sammanträden efter behov.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsen ska sammanträda 8
gånger år 2018. Utskotten föreslås sammanträda 4-6 gånger år 2018,
med förbehåll för att utskotten får mandat att avgöra antal
sammanträden efter behov. Kommunstyrelsen beslutar uppdra till
förvaltningen att ta fram ett förslag på sammanträdesplan för år 2018
utifrån angivet antal sammanträden.
_____
Protokoll skickas till
Kommunkansliet
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