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 Dnr 2020-000091 08 

KF § 90 Återtagande av motion om Tilläggsbudget 
2020 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avskriva motionen, med hänsyn till att motionären har 
dragit tillbaka sin motion.  

Ärendet 

Maria Marić (KD) föreslår i en motion att de extra statsbidragen till kommunsektorn, som 
dels aviserades av regeringen i januari 2020 (beslut i vårändringsbudgeten) och dels 
genom beslut i riksdagen den 19 februari 2020, ska behandlas i en tilläggsbudget vid 
kommunfullmäktiges sammanträde i mars månad. Motionären föreslår att 
tilläggsbudgeten ska halvera effektiviseringskraven i 2020 års budget för barn- och 
utbildningsnämnden och socialnämnden samt att feriepraktiken ska återinsättas. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-03-30 § 47 att överlämna motionen till 
kommunledningskontoret för beredning. 

Med hänsyn till det mycket osäkra läget angående de ekonomiska förutsättningarna som 
råder, både innevarande år och de närmast kommande åren, bör inte medel användas för 
att kortsiktigt höja nämndernas driftbudgetar. Redan innan Coronapandemin var de 
ekonomiska förutsättningarna inför 2021 sådana att nämndernas driftbudgetramar, givet 
ett visst resultat och en viss skattesats, behövde minskas om bland annat kostnader för 
Baggeboskolan och ökat antal äldre skulle täckas. Om tillskott till nämnderna ska ske bör 
de kunna garanteras långsiktigt, i annat fall riskerar verksamheternas förutsättningar bli 
ryckiga. Kommunledningskontoret föreslår därför att delen i motionen om att halvera 
effektiviseringskravet för barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden i 2020 års 
budget ska avslås.  

Kommunfullmäktige beslutade 2020-03-30 § 40 om ett tilläggsanslag om 1 miljon kronor 
till barn- och utbildningsnämnden att användas till feriepraktik för ungdomar sommaren 
2020. Finansiering sker genom att intäkterna från generella statsbidrag budgeteras upp 
med motsvarande belopp. Eftersom kommunfullmäktige redan har fattat beslut om 
feriepraktik för år 2020 föreslår kommunledningskontoret att den delen i motionen ska 
anses besvarad. 

Efter kommunstyrelsens behandling av ärendet 2020-06-02 har Maria Marić (KD) lämnat 
in en skrivelse om återtagande av motionen med motiveringen att det på grund av det 
rådande ekonomiska läget inte längre är ansvarsfullt att driva en nedskärning av 
sparkravet för 2020. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Maria Marić (KD) har i skrivelse daterad 2020-06-12 dragit tillbaka sin motion och föreslår 
att motionen ska avskrivas. 

Beslutsgång 

Ordföranden prövar Maria Marićs (KD) förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar 
enligt förslaget.   

Beslutsunderlag 

Skrivelse om återtagande av motion om Tilläggsbudget 2020, 2020-06-12 
Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret 2020-05-12 
Motion om tilläggsbudget 2020, 2020-02-24      

Beslut delges 

Motionären 

___________________ 

 


