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Sammanfattning

I detta ärende lämnar stadskontoret förslag till reviderad tidplan för budget 2019. Detta för att
möjliggöra en samlad genomgång av de ändrade budgetförutsättningarna för den nyvalda
kommunstyrelsen och då det fortsatt råder stor osäkerhet kring utformningen av den statliga
budgeten, som dock presenteras senast den 15 november.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner reviderad tidplan för budget 2019 i enlighet med bilaga.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse KS 181025 Revidering av tidplan budget 2019
Bilaga 1 Tidplan Budget och uppföljning för 2018 reviderad 181019

Beslutsplanering

Kommunstyrelsen 2018-10-25
Kommunfullmäktige 2018-10-25
Beslutet skickas till

Ekonomiavdelningen
Ärendet

Tidplan för budget och uppföljning under 2018 beslutades i kommunfullmäktige i september
2017 och reviderades i augusti 2018. I detta ärende föreslås ytterligare en revidering vad gäller
budget 2019.
Tidpunkterna för beslut om skattesats och budget 2019 föreslås ändras enligt bilaga 1. I och med
detta ärende lämnar stadskontorets förslag till reviderad tidplan för budget 2019. Detta för att
möjliggöra en samlad genomgång av de ändrade budgetförutsättningarna för den nyvalda
kommunstyrelsen och då det fortsatt råder stor osäkerhet kring utformningen av den statliga
budgeten, som dock presenteras den 15 november.
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Enligt kommunallagen ska förslag till budget upprättas av styrelsen före oktober månads utgång.
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Om det finns särskilda skäl får budgetförslaget upprättas i november månad. I så fall ska
styrelsen före oktober månads utgång föreslå skattesatsen för den kommunalskatt som ingår i
den preliminära inkomstskatten under det följande året.
Enligt kommunallagen ska budgeten fastställas av fullmäktige före november månads utgång,
såvida särskilda skäl inte föreligger. I sådant fall ska fullmäktige ändå fastställa skattesatsen inom
denna tid. Budgeten ska därefter fastställas före december månads utgång. Fullmäktige får då
fastställa en annan skattesats än den som bestämts om tidigare.
De revideringar som föreslås i ärendet är i enlighet med kommunallagens krav.
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