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§ 109

Dnr 2018/KS 0179 10

Fastställande av skattesats för år 2019
Kommunfullmäktiges beslut
1
2

Utdebiteringen för 2019 fastställs till 19,95 kronor per skattekrona.
Beslutspunkten justeras omedelbart.

Reservation
Anki Svensson (M), Ulrica Riis-Pedersen (C) och Anna Lund (KD) lämnar in en
skriftlig reservation å sina respektive partiers vägnar (bilaga).
Oliver Frimodig (SD) reserverar sig för tjänstgörande sverigedemokratiska
ledamöternas räkning.

Särskilt yttrande
Marcus Svanfeldt Obligado (V) lämnar en röstförklaring för tjänstgörande
vänsterpartistiska ledamöters räkning.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige fastställde vid sitt beslut 2018-06-14 skattesatsen till 19,50
per skattekrona. Enligt kommunallagen ska det tillträdande fullmäktige fatta
beslut om kommunens budget och skattesats för följande budgetår efter ett
nyval. Normalt ska beslutet fattas i november månad. Beslutet om budget kan
avvakta till december månad, men då måste kommunfullmäktige fatta beslut om
skattesatsen under november månad. Fullmäktige kan i så fall ändra sitt beslut
om skattesats under december månad om den föreslagna budgeten förutsätter
detta.

Yttrande
Anita Mattsson (S), Fredrik Saweståhl (M), Mats Lindblom (L), Ajda Asgari
(MP), Marcus Svanfeldt Obligado (V), Anders Wickberg (SD), Anna Lund
(KD), Ulrica Riis-Pedersen (C), Anki Svensson (M), Martin Nilsson (S), Dick
Bengtson (M), Peter Freij (M), Mikael Ordenius (MP), Lilian Nylinder (MP),
Maria Alves Persson (S) och Oliver Frimodig (SD) yttrar sig.
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Yrkande
Fredrik Saweståhl (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut om att
utdebiteringen för 2019 fastställs till 19,50 per skattekrona. Anders Wickberg
(SD), Anna Lund (KD), Ulrica Riis-Pedersen (C), Anki Svensson (M), Dick
Bengtson (M) Peter Freij (M) och Oliver Frimodig (SD) biträder yrkandet.
Anita Mattsson (S) yrkar att skattesatsen höjs med 45 öre till 19,95 kronor per
skattekrona för år 2019. Mats Lindblom (L), Ajda Asgari (MP), Marcus
Svanfeldt Obligado (V), Martin Nilsson (S) och Mikael Ordenius (MP) biträder
yrkandet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens
förslag till beslut om att utdebiteringen för 2019 fastställs till 19,50 kronor per
skattekrona. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige bifaller
yrkandet från Anita Mattsson (S) med flera om höjd skattesats om 19,95 kronor
per skattekrona. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
Anita Mattsson (S) med fleras yrkande.
Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag på skattesats på 19,50 kronor per
skattekrona röstar ja.
Den som vill bifalla yrkandet från Anita Mattsson (S) med flera avseende
skattesats på 19,95 per skattekrona röstar nej.
Resultat: 23 ja och 26 nej samt 2 frånvarande.
Kommunfullmäktige beslutar enligt yrkande från Anita Mattsson (S) med flera
att utdebiteringen för 2019 fastställs till 19,95 kronor per skattekrona.
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