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Arbetsordning vid Kommunfullmäktiges 
budgetsammanträde den 25-26 november 2020 

1. Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) presenterar
övergripande Mitt-S-samverkans budgetförslag.

2. Därefter får en företrädare för varje parti tillfälle att
redovisa/kommentera sina budgetförslag. Partierna får ordet i
storleksordning.

Moderaterna
Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet
Liberalerna
Centerpartiet
Kristdemokraterna
Miljöpartiet de gröna

Replik medges ej på inledningsdebatten.

3. Budgetens politiska prioriteringar

4. Budgetens förutsättningar och finansiella mål (sid 19-27)

5. Kommunledning och nämnder
Under punkten debatteras även driftbudget, investeringsbudgeten,
strategiska målområden – indikatorer och uppdrag, taxor och
anmälningsärenden under respektive nämnd.

Beslut om särskilda yrkanden (inkl. taxor) kommer ske löpande efter
varje nämnd. Yrkanden gällande ekonomiska ramar sker sist.

Kommunfullmäktige (sid 35)
Revisorskollegiet (sid 37)
Kommunstyrelsen (sid 39)
Överförmyndarnämnden (sid 44)
Valnämnden (sid 45)
Lokalförsörjningsnämnden (sid 46)
Samhällsbyggnadsnämnden (sid 50)
Servicenämnden (sid 52)
Tekniska nämnden (sid 55)
Miljö- och konsumentnämnden (sid 62)
Fritids- och folkhälsonämnden (sid 65)
Kulturnämnden (sid 71)
Förskolenämnden (sid 74)
Grundskolenämnden (sid 77)
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (sid 81) 
Individ- och familjeomsorgsnämnden (sid 84) 
Arbetslivsnämnden (sid 86) 
Sociala omsorgsnämnden (sid 88) 
Vård- och äldrenämnden (sid 92) 
Ekonomiska ramar Budget 2020 
 

6. Beslut Budget 2020 (sid 126) 
 

Nya yrkanden redovisas skriftligt till presidiet. 
Lunchrast cirka 12.30 – 13.45. 
 
Byte av tjänstgörande ledamot under behandling av viss nämnd/styrelse bör 
undvikas. 
 
Det lagliga förbudet mot s.k. växeltjänstgöring gäller under samma dag. 
Därför kommer nytt upprop att göras den 21 november. 
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Till följd av KS-beslut i måndags om stödpaket till näringslivet, 
 
Så omformulerar M/KD yrkande 86 till lydelsen; 
”Tekniska nämnden uppdras att till beslut om taxor kommande år arbeta fram ett nytt förslag 
på taxa för gångbaneserveringar, restaurangverandor och friluftsserveringar. Förslaget på 
taxan ska vara differentierat, så att avgiften skiljer sig beroende på läge för servering eller 
restaurangveranda.” 
 
 
Med vänlig hälsning 
_______________ 
 
Niklas Arvidsson 
 



Yrkanden under ekonomiska ramar – Kommunfullmäktige 2020-11-25 – 2020-11-26 

M, KD och V yrkar att: 

- 2 miljoner kronor flyttas från Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden till 
Förskolenämnden. 

- 2 miljoner kronor flyttas från Kommunstyrelsen till Grundskolenämnden.

Annette Carlson (M) 
Niklas Arvidsson (KD) 
Ida Legnemark (V) 
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Reviderade yrkanden på ekonomiska ramar från Vänsterpartiet 

Revidering med anledning av de gemensamma ekonomiska yrkanden som V tillsammans med M och 
KD har lämnat in. 

Vänsterpartiet önskar dra tillbaka sina yrkanden nummer: 

235, 236, 237, 238 och 239 (samtliga rör ekonomiska ramar) 

Istället önskar vi lämna in följande yrkanden: 

- att flytta 400 tkr från Tekniska nämndens ram till Miljö- och konsumentnämndens ram för att
anställa en ytterligare konsument och/eller budget- och skuldrådgivare (Ekonomiska ramar)

- att flytta 1 000 tkr från Samhällsbyggnadsnämndens ram till Sociala omsorgsnämndens ram för att
bibehålla öppna mötesplatser för personer inom LSS och socialpsykiatri samt för att
personalförmåner ska gäller personer inom daglig verksamhet (Ekonomiska ramar)

- att uppdra åt Fritids- och folkhälsonämnden att starta Mötesplats Göta (Fritids- och
folkhälsonämnden)

Ida Legnemark, gruppledare (V) 
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Budget 2021 

Nytt särskilt yrkande 

Justering särskilt yrkande: 

109. Miljö- och konsumentnämnden ska använda sig att rättviksmodellen, där tillsynsavgift
enbart får tas ut när en tillsyn de facto har genomförts. (SD)

För Sverigedemokraterna, 

Andreas Exner  Kristian Silbvers 
Kommunalråd  Ledamot 
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Nytt särskilt yrkande 

Nytt särskilt yrkande Grundskolenämnden: 

166a) - Att alla barn i fritidshem ges möjlighet att delta i simundervisning. 

För Sverigedemokraterna, 

Andreas Exner  Kristian Silbvers 
Kommunalråd  Ledamot 
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