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Motion av Anders Skans (V) om att de ekonomiska ramarna ska
beslutas i internbudgetarna, STK-2020-299

TN-2020-1128
Sammanfattning

Kommunfullmäktige har för yttrande skickat en motion av Anders Skans (V) om att de
ekonomiska ramarna i nämndernas internbudgetar ska kunna beslutas av nämnden. I
motionen föreslås Kommunfullmäktige besluta om att ändra de kommuncentrala riktlinjerna
för hur internbudgetar ska se ut. Syftet är enligt motionären att det ska gå att politiskt besluta
att flytta pengar mellan verksamheter inom nämndernas förvaltningar och på så sätt
detaljstyra ekonomin tydligare. Motionären menar vidare att det är viktigt att kunna fatta
beslut om hur resurser fördelas mellan olika verksamheter för att politiskt kunna prioritera i
det arbete som bedrivs.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att till Kommunfullmäktige avge yttrande vari framgår att Tekniska nämnden ställer sig
positiv till motionens innehåll, samt
att, med hänvisning till nämnda yttrande, föreslå Kommunfullmäktige besluta att bifalla
motionen i dess helhet.
Yrkanden
Susanna Lundberg (V) yrkar, med instämmande av Håkan Fäldt (M) och Stefan Plath (SD) att
Tekniska nämnden ska besluta att till Kommunfullmäktige avge yttrande vari framgår att
Tekniska nämnden ställer sig positiv till motionens innehåll, samt att, med hänvisning till ett
dylikt yttrande, föreslå Kommunfullmäktige besluta att bifalla motionens i dess helhet.
Håkan Linné (L) biträder förvaltningens beslutsförslag och yrkar därmed att Tekniska
nämnden ska besluta att till Kommunfullmäktige avge yttrande i enlighet med förvaltningens
förslag, samt att, med hänvisning till nämnda yttrande, föreslå kommunfullmäktige besluta att
avslå motionen.
Ajournering
Sammanträdet ajourneras mellan klockan 11.25 och klockan 11.35.
Beslutsgång
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att Tekniska nämnden beslutat i
enlighet med Susanna Lundbergs (V) m.fl. yrkande.
Reservationer
Ordförande Andréas Schönström (S), Yvonne Olsson (S), Magdalena Beck (S), Fehim Yilmaz
(S) och Håkan Linné (L) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för Håkan Linnés
(L) yrkande.
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