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Paragraf 197

Jenni Hermansson, sekreterare
Justerat den 19 oktober 2015

Lena Baastad (S), ordförande

Murad Artin (V)

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 20 oktober
2015.
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§ 197 Övergripande strategier och budget 2016 med plan
för 2017-2018
Ärendenummer: Ks 730/2015
Ärendebeskrivning
Förslag till övergripande strategier och budget 2016 samt flerårsplan för
2017-2018 för Örebro kommun "En växande kommun med nya
möjligheter" har upprättats på uppdrag av Socialdemokraterna,
Kristdemokraterna och Centerpartiet.
Beslutsunderlag
En växande kommun med nya möjligheter - Kommunledningen i Örebros
övergripande strategier och budget 2016 med plan för 2017-2018
Budgetförslag från Moderaterna 2016
Budgetförslag från Sverigedemokraterna 2016
Budgetförslag från Miljöpartiet 2016
Budgetförslag från Vänsterpartiet 2016
Budgetförslag från Folkpartiet 2016
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
1. Skattesatsen för allmän kommunalskatt år 2016 fastställs till 21,35
kronor per skattekrona.
2. Övergripande strategier och budget 2016 med flerårsplan 2017-2018
fastställs enligt förslaget "En växande kommun med nya möjligheter".
3. Finansiella mål och verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning för
år 2016 fastställs enligt förslag i budgethandlingen.
4. Driftbudgetramar för år 2016 fastställs enligt förslag budgethandlingen.
5. Mätning av måluppfyllelse inom utpekade strategiområden sker, enligt
den modell som redovisas i budgethandlingen, vid framtagande av
delårsrapport 2 och årsredovisningen för 2016.
6. De specificerade avsnitten avseende programområden 2016 följs upp
och redovisas inom respektive programområde.
7. Tekniska nämnden har rätt att under år 2016 använda eget kapital
(balanserat resultat) för att finansiera de kostnader för avgiftsfinansierade
verksamheter som inte kan täckas med årets taxeintäkter.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige 20-21 oktober.
Yrkande
Anders Åhrlin (M) yrkar avslag på beslutspunkterna 1-7 i
Kommunledningskontorets förslag till förmån för Moderaternas eget
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förslag till budget.
Karolina Wallström (FP) yrkar avslag på beslutspunkterna 1-7 i
Kommunledningskontorets förslag till förmån för Folkpartiets eget förslag
till budget.
Sara Richert (MP) yrkar avslag på beslutspunkterna 1-7 i
Kommunledningskontorets förslag till förmån för Miljöpartiets eget förslag
till budget.
Daniel Edström (SD) yrkar avslag på beslutspunkterna 1-7 i
Kommunledningskontorets förslag till förmån för Sverigedemokraternas
eget förslag till budget.
Murad Artin (V) yrkar bifall till beslutspunkterna 1 och 7 i
Kommunledningskontorets förslag samt avslag på beslutspunkterna 2-6 i
Kommunledningskontorets förslag till förmån för Vänsterpartiets eget
förslag till budget.
Lennart Bondeson (KD), Per-Åke Sörman (C) och Lena Baastad (S) yrkar
bifall till Kommunledningskontorets förslag till beslut.
Proposition
Ordförande Lena Baastad (S) finner att det finns sex förslag till beslut, det
vill säga Kommunledningskontorets förslag samt Anders Åhrlins (M),
Karolina Wallströms (FP), Sara Richerts (MP) Daniel Edströms (SD) och
Murad Artins (V) yrkande om avslag till förmån för respektive partis eget
budgetförslag.
Ordföranden behandlar förslagen ett i taget och finner att
Kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunledningskontorets förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Skattesatsen för allmän kommunalskatt år 2016 fastställs till 21,35
kronor per skattekrona.
2. Övergripande strategier och budget 2016 med flerårsplan 2017-2018
fastställs enligt förslaget "En växande kommun med nya möjligheter".
3. Finansiella mål och verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning för
år 2016 fastställs enligt förslag i budgethandlingen.
4. Driftbudgetramar för år 2016 fastställs enligt förslag budgethandlingen.
5. Mätning av måluppfyllelse inom utpekade strategiområden sker, enligt
den modell som redovisas i budgethandlingen, vid framtagande av
delårsrapport 2 och årsredovisningen för 2016.
6. De specificerade avsnitten avseende programområden 2016 följs upp
och redovisas inom respektive programområde.
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7. Tekniska nämnden har rätt att under år 2016 använda eget kapital
(balanserat resultat) för att finansiera de kostnader för avgiftsfinansierade
verksamheter som inte kan täckas med årets taxeintäkter.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige 20-21 oktober för beslut.
Reservation
Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M) och Johanna Reimfeldt (M)
reserverar sig mot Kommunstyrelsens beslut till förmån för Moderaternas
eget förslag till budget.
Karolina Wallström (FP) reserverar sig skriftligt mot Kommunstyrelsens
beslut till förmån för Folkpartiets eget förslag till budget.
Sara Richert (MP) reserverar sig skriftligt mot Kommunstyrelsens beslut
till förmån för Miljöpartiets eget förslag till budget.
Daniel Edström (SD) reserverar sig mot Kommunstyrelsens beslut till
förmån för Sverigedemokraternas eget förslag till budget.
Murad Artin (V) reserverar sig mot Kommunstyrelsens beslut avseende
beslutspunkterna 2-6 till förmån för Vänsterpartiets eget förslag till budget.
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