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Ändringsyrkande angående – Förslag till 
budget 2023 och flerårsplaner 2024–2025 
 
 
Förslag till beslut 
I kommunfullmäktige: 
 

1. Följande förslag i förslag till budget 2023 och flerårsplaner 2024–2025 samt 
yrkandet stryks: 
a. förändrad delegationsordning för kompletteringsbudgetar. 
b. förändrad delegationsordning för lånetak. 

2. Följande befogenhet för kommunstyrelsen ändras från: 
Kommunstyrelsen bemyndigas att justera samt vid behov tolka och konkretisera 
fullmäktiges budget, under förutsättning att ärendena inte är av sådan principiell 
art att de ska underställas kommunfullmäktige för beslut.  
Till: 
Kommunstyrelsen bemyndigas att inom ramen för beslutad budget besluta om 
justeringar av kommunbidrag och ekonomiska ramar under förutsättning att 
ärendena inte är av sådan principiell art att det lämpligen bör underställas 
kommunfullmäktige för beslut. 

 
Yrkandet 
I Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets förslag till budget 2023 och 
flerårsplaner 2024–2025 föreslås att kommunstyrelsen får i uppdrag och ges delegation 
att besluta om kompletteringsbudgetar vid tre tillfällen under år 2023 samt att 
kommunstyrelsen bemyndigas att justera fullmäktiges budget. Kommunallagen kap. 5 § 
1–2 anger att fullmäktige beslutar om (i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars 
av större vikt för kommunen eller regionen, främst) “budget, skatt och andra viktiga 
ekonomiska frågor”. Det är ärenden som ska avgöras av fullmäktige och får inte, av 
fullmäktige, delegeras till nämnderna.  
 
Vidare föreslås att kommunstyrelsen bemyndigas att justera lånetaket inom 
bolagskoncernen på begäran av Stadshus AB. Lånetaket är att betrakta som en säkerhet 
för kommunfullmäktige och är därmed en fråga som är av stor vikt och principiell 
beskaffenhet som inte kan delegeras. Återigen stipulerar kommunallagen kap. 5 § 1 att 
fullmäktige ska besluta i ärenden som är av principiell beskaffenhet.  
 
Med anledning av detta yrkar vi på att stryka förslagen om förändrad delegationsordning 
för kompletteringsbudgetar samt justering av fullmäktiges budget och lånetak. 
Kommunstyrelsen bemyndigas likt tidigare mandatperiod att inom ramen för beslutad 
budget besluta om justeringar av kommunbidrag och ekonomiska ramar under 
förutsättning att ärendena inte är av sådan principiell art att det lämpligen bör underställas 
kommunfullmäktige för beslut. 
 
Beslutar partierna att gå vidare med förslaget utan förändringar vad gäller 
delegationsordningen för kompletteringsbudgetar, justering av budgeten och lånetak, 
finns det en stor risk att budgeten blir överklagad. 
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