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Interpellation angående demokratiska brister beträffande 
partiernas förutsättningar för budgetarbetet 
 

Bakgrund 
 
Den 23 december 2008 skrev Sorundanet en motion där vi yrkar att alla partier i 

kommunfullmäktige: 

 

- inbjuds att delta i hela budgetprocessen och få tillgång till samma information, som partier 

med representation i kommunstyrelsen betr. planeringsförutsättningar, budgetutfall för 

innevarande år, kommande skatteutfalls prognoser, genomgång av budgetförslag m.m., 

dvs. alla information som är av betydelse för partiernas budgetarbete.  

 

Bakgrunden till motionen var det demokratiska problem som det innebär att endast de partier, 

som har representation i kommunstyrelsen, får delta i hela arbetet med budgetprocessen i 

kommunen. De partier, som inte sitter i kommunstyrelsen, får inte tillgång till denna informa-

tion, trots att alla kommunfullmäktiges partier har rätt att framlägga ett budgetförslag till 

kommunfullmäktige. En förutsättning för varje parti, som vill lägga fram ett budgetförslag, är 

att partiet ska ha tillgång till den information som behövs för att på god saklig och faktamässig 

grund kunna arbeta fram ett förslag till budget. 

 

Det tog drygt tre år (och ytterligare tre odemokratiska budgetprocesser) innan Sorundanets 

motion kom upp i kommunfullmäktige och motionen bifölls den 8 februari 2012. Visserligen har 

alla partier med representation i kommunfullmäktige blivit inbjudna till kommunstyrelsens 

temadagar i februari. Denna inbjudan har dock kommit ca en vecka innan temadagarna, vilket 

i princip omöjliggör deltagande från fritidspolitiker med vanliga arbeten på dagarna. Att ta 

ledigt från arbetet i två dagar med så kort varsel fungerar inte i dagens samhälle. Det finns 

därför anledning att diskutera varför de partier, som inte sitter i kommunstyrelsen, har blivit 

inbjudna på andra premisser än de partier som lång tid i förväg har fått besked om när tema-

dagarna inträffar.  

 

Dessutom innebär inte deltagande i dessa temadagar att partierna får all nödvändig 

information inför budgetarbetet. Eftersom dessa temadagar är i februari och budgetförslaget 

ska skickas in i mitten av oktober, så hinner det hända ganska mycket under dessa 8 månader. 

I år har detta varit särskilt tydligt bl.a. genom att kommunen har fått tillbaka AFA-pengar och 

skatteutjämningssystemet har förändrats, vilket påverkar budgeten med ca 50 miljoner kronor.   

 

Sorundanet fick kännedom om AFA-återbetalningen på kommunfullmäktiges sammanträde den 

9 oktober, då kommunalrådet meddelade detta under debatten om tertialuppföljningen. Enligt 
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SKL:s hemsida, skickar SCB ut information till kommunerna om det nya skatteutjämnings-

systemet senast den 1 oktober. Först den 10 oktober fick Sorundanet information om den nya 

ramen från kommunstyrelsen, men ingen information om övriga förutsättningar som påverkar 

budgetarbetet. Samtidigt kom det en påminnelse om att budgetförslagen ska vara inne den 15 

oktober, dvs. 5 dagar senare. Detta innebär att kommunfullmäktiges beslut den 8 februari 

2012 inte har följts. Alla partier har inte fått samma information inför budgetarbetet. Det är 

inte heller rimligt att vissa partierna får fem dagar på sig att lägga en miljardbudget för hela 

kommunen, särskilt inte när det är fråga om fritidspolitiker som har ett vanligt arbete på 

dagarna och engagerar sig politiskt på sin fritid.  

 

 

 

 

 
Mot bakgrund av ovanstående, önskar jag ställa följande frågor till ordförande i 

kommunstyrelsen: 

 

 

1. Varför får inte alla partier inbjudan till temadagarna samtidigt? Eller är det så att 

framförförhållningen är så katastrofal att man kommer på först en vecka innan att 

det ska vara två hela temadagar om budgeten? 

 

2. Varför följs inte kommunfullmäktiges demokratiskt fattade beslut, vilket innebär att 

alla partier ska få tillgång till samma information när det gäller budgetförutsättning-

ar? Rimligt är ju också att alla partier får informationen samtidigt. 

 

3. Varför får vissa partier 5 dagar på sig för att göra ett budgetförslag och andra har 

15 dagar på sig? Anser kommunstyrelsens ordförande att detta är demokratiskt? 

Innebär detta lika förutsättningar? 

 

4. När kommer fullmäktiges beslut; att alla partier ska få tillgång till samma informat-

ion inför budgetarbetet, att genomföras? 

 

 

 

För Sorundanet 

 

 

Lena Dafgård 

Fullmäktigeledamot 


