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Direktiv och ekonomiska förutsättningar för upprättande av förslag 
till budget för år 2019 och planåren 2020 - 2021 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Direktiv och anvisningar för 2019-2021 god känns. 

2. Preliminära ramar avseende drift och investering för kommunstyrelsen och nämnder 
fastställs. 

3. Styrelse och nämnder delges direktiv och anvisningar inför arbetet med budget 2019 och 
planer 2020-2021. 

4. Respektive nämnd och styrelse får i uppd rag att kommunicera Vision 2040 til l både 
medborgare och medarbetare genom fortsatt arbete med "Mål och resultats tyrning" samt 
projektet "Årets kvalitetskommun". 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

Kommunstyrelsens kontor får i uppdrag att i samråd med projektledare för "Årets 
kvalitetskommun" samt budget- och kvalitetschef samordna visionsarbetet och rapportera 
senast i samband med att förslag till budget 2019 förläggs Kommunstyrelsen i oktober 2018. 

Särskilt yttrande 
Ann-Christine Furustrand (S) lämnar et t särskilt yttrande 
Vi noterar budgetanvisningarna och återkommer med eget budgetfö rslag. 
Ann-Christine Furustrand (S) 

Michael Solandet (MP) lämnar ett särskilt yttrande 
Vi noterar budgetanvisningarna och återkommer med eget budgetfö rslag. 
Michael Solander (MP) 

Roger Johansson (RP) lämnar ett särskilt yttrande 
Vi noterar budgetanvisningarna och återkommer med eget budgetförslag. 
Roger Johansson (RP) 

Sammanfattning 
Budgetberedningen har upprättat direktiv och anvisningar avseende förslag till budget 2019 
och plan 2020-2021. Föruto m direktiv och anvisningar ges nämndernas prelim inära ramar 
avseende drift och investering för år 2019. 
forts. 

Justerandes signaturer f~jC^ Utdragsbestyrkande 
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Forts. KS § 7:11 

Budgetförslaget för år 2019 medför en kostnadsutveckling på knappt tre procent per invånare 
i förhållande till prognosen för innevarande år. Utgiftstaket är beräknat på en utdebitering på 
17:75 dvs. oförändrad skattesats jämfört med 2018. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2018-05-22. 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2018-05-16, § 5:3. 

Deltar ej i beslutet 
Ann-Christine Furustrand (S), Michael Solander (MP) och Rog er Johansson (RP) deltar inte i 
beslutet. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall ti ll kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
1. Direktiv och anvisningar för 2019-2021 godkänns. 
2. Preliminära ramar avsee nde drift och investering för kommunstyrelse och nämnder 

3. Styrelse och nämnder delges direktiv och anvisningar inför arbetet med budget 2019 och 
planer 2020-2021. 
4. Respektive nämnd och styrelse får i uppdrag att kommunicera Vision 20 40 till både 
medborgare och medarbetare genom fortsatt arbete med "Mål och resultatstyrning" samt 
projektet "Årets kvalitetskommun". 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del 
Kommundirektören får i uppdrag att i samråd med projektledare för "Årets kvalitetskommun" 
samt budget- och kvalitetschef samordna visionsarbetet och rapportera senast i samband med 
att förslag till budget 2019 förläggs Kommunsty relsen i oktober 2018. 

Michaela Fletcher (M) yrkar på ändring i besl utssats fyra innebärande att 
"Kommundirektören...." ersätts med "Kommunstyrelsens kontor.. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M ) yrkanden 
och finner att så är fallet. 

Expedieras 
- Samtliga nämnder 
- Kommunstyrelsens kontor 
- Budget- och kvalitetsenheten 
- Ekonomienheten 
- Redovisningsenheten 
- Kommunkansliet 

fastställs. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 


