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svar pa motion om demokratiska riittigheter att delta
budgetarbetet f6r samfliga partier i Nyhdshamns
kommunfullmtiktige
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Arendebeskrivning
Dafgdrd (sN) har i en motion daterat 30 december 200g ft)reslagit att
alla partier i kommunfullmiiktige inbjuds att delta i hela budgetprocessen och
fhr tillgang till samma information som partier med representation i
kommunstyrelsen betriiffande planeringsftirutsattningar, budgetutfall ftir
innevarande dr, kommande skatteutfallsprognoser, genomging av
budgetftirslag m.m. dvs. all information som ?ir av betydelie ftlr partiemas
budgetarbete.
L_ena

Fdrslag till beslut
Kommunstyrelseft rvaltningen ftireslir kommunstyrelsen ftiresli
komrnunfulimdktige att motionen fEr anses besvarad rned h?invisning till att
samtliga partier kommer att under februari Z}l2bjudas in till temadagar med
syftet att alla partier ska fb gemensamma planeringsftirutsiittningar.

Komm u nstyrelsens fdrs lag titl kom m u nfu ll miikti ge
Kommunstyrelsen beslutar ftiresli kommunfirllmtiktige besluta att bifalla
motionen med h?invisning till att samtliga partier kommer att under februari
2}t2bjudas in till temadagar med syftet att alla partier ska fb gemensamma
planerin gsft iruts iittnin gar.

Yrkande
Lena Dafgird (SN) yrkar bifall
ftirslag.

till motionen

och bifall

till kommunsfwelsens

Kommunfullmiiktiges beslut
Kommunfullmtiktige beslutar att bifalla motionen med hiinvisning till att
samtliga partier kommer att under februari Z}l2bjudas in till temadagar med
syftet att alla partier ska fi gemensamma planeringsftirutsiittningar.
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svar pa motion om demokratiska rdttigheter att delta
budgetarbetet for samfliga partier i Ny-niishamns
kommunfullmdktige

i

Fcirslag till beslut
Kommunstyrelseftirvaltningen ftireslir kommunstyrelsen fiiresli
kommunfullmiiktige att motionen fEr anses besvarad med hiinvisning
till att
samtliga partier kommer att under februari 2}l2bjudas in till temadigar
med
syftet att allapartier ska f6 gemensamma planeringsfiirutsiittningar.

Arendebeskrivning
Lena Dafgerd (SN) har i en motion daterat 30 december 2008
fiireslagit att alla
partier i kommunfullmiiktige inbjuds att delta i hela budgetprocessen
och ffir
tillgang till samma information som partier med repres"ituiiotr i kommunstyrelsen
behiiffande planeringsftirutsiittningar, budgetutfall ftir innevarande ir, kommande
skatteutfallsprognoser, genomgfrng av budgetftirslag m.m. dvs. all information
som dr av betydelse for partiernas budgetarbete.

Bakgrund
Kontakt har tagits med b6de Flen och Huddinge kommun.

U{tt,

inliimnade uppgifter har Huddinge ett viktigt avstamp for budgetarbetet, en
s.k. PPU dagen. PPU tk ett utskott till kommunstyrelsen, personal- och
planeringsutskott. Vid PPU- dagen presenteras fiirutsiittningar ftir den
kommande
planeringsperioden och pi dessa m6ten deltar dven ett si kattat utdkat ppU.
Alla
partier som har nflgon representation i kommunstyrelsen tir inbjudna. Under
ftirra
mandatperioden inbjdds ?iven tvi partier som inte hade ordinarie plats i
kommunstyrelsen. D es sa var Huddingepartiet o ch sverigedemokraterna.
Huddingepartiet hade diiremot en ersiittarplats och var diirmed ocks6 inbjudna till
PPU-dagen. Ledningskontoret i Huddinge liimnar iiven dver sammanfattade
skatteunderlagsprognoser frin SKL.

I Flen finns det en s.k. budgetberedningsgrupp som bestir av representanter frin
de stdrsta partierna socialdemokraterna, Moderaterna, v[nstern och centem.
Ledningskontoret samordnar tv8 budgetdagar med representanter

Leveransadress

149

81 NYNASHAMN Stadshusplatsen 1 Floravdgen 6

Telefon

Telefax

Receptionen
08-520 680 00 vx 08-520 102 40

frin

Bankglro

alla partier.

Ptuscko

620-0216

829-9158

63 45-3
www.nynashamn.se

2(2)
under budgetdagarna diskuteras ftiruts[ttningama
for kommande ir, b6de
dvergripande och niimndvis. Exempelvis l6neprognos,
,kau",rtfall, demografiska
ftiriindringar etcetera.
lagiindringar
eileinyiuppgifter
ftjr kommunema som
,A.ven
piverkar de ekonomiska
ramarna. sarittiga partier ini:"uor o"r.s6 till information
om budgetftrslag oktober/ november. Preliminiira
ekonomiska ramar tas av
kommunstyrelsen ftjre sommaren.

Komm unstyrelsefcirvaltni nge ns syn pun kter
Kommunstyrelsen beslutade under hdsten 2011 om en
ny process ftir arbetet med
Mll och budget inftir 2013-2015. Syftet med ftiriindri"g"",i, att tidigt
i
planeringsprocessen skapa en gemensam:
faktabaserad omv?irldsbild och analys, som underlag
ftir Kommunstyrelsen
och niimndemas prioriteringar ftir kommande plane;ngsperiod.

Att

skapa

bett" ftirutsiittningar ftir

att niimndema tidigare och tydligare
involveras i arbetet med m6l_ och budget.

Det-innebiir att Nyniishamns kommun p6b6rjar sitt budgetarbete
i februari 2012,
med kommunstyrelsens tv6 temadagu.. und"r temadagima
diskuteras och
presenteras resultatet ftir 2011 samt fiirutsiittningarna
ftir kommande 6r, bland
annat befolkningsutveckling, behov av verksamhetsfiiriindringar,
skatteinttiktsprognoser m.m. F6rutom kommunstyrelsens ledamoter
och ersiittare kommer dven
samtliga gruppledare i fullmiiktige bli inbjudna.

Diirefter tar den politiska majoriteten stiillning och arbetar fram
sitt fiirslag tili m6l
och-budget. F6rslaget t1!t m_at och budget behandtas ftirst av kommunstyrjsen
och
slutli gen av kommunfu llmiikti ge
Kommunstyrelseforvaltningen bedrimer diirmed att rnotionen far anses
besvarad
eftersom samtliga partier kommer att f6 mdjlighet att delta i budgetarbetet.

--^-<-Birgitta

Elv6s
Kommunchef

Kommunfu llm?iktiges sekreterare

Bilagor:
1. Motion ang6ende demokratiska riittigheter att delta i budgetarbetet fijr
samtliga partier i Nyn?ishamns kommunfullmiiktige 23 december 200g.

2.

Kommunstyrelsefiirvaltningens skrivelse 2012_01 _rc.

