Tidfördelning mellan partierna vid budgetdebatten,
kommunfullmäktiges möte den 16 juni 2016
Budgetdebatten kommer att inledas efter att en del ärenden som behöver klaras av före
sommaren behandlats, ärendena beräknas ta cirka en timme. Mötet inleds klockan 13:00 och
beräknas kunna avslutas vid klockan 22.00 (avslutas senast klockan 23.00). Mötet beräknas kunna
avbrytas mellan cirka 17.30–18.30 för middag. Observera att det inte är två separata möten.
Behandlingen av budgeten kommer att starta så snart ärendena som behöver klaras av
före sommaren har behandlats. Tidsschemat nedan är en uppskattning.
Under budgetdebatten sker omröstning om respektive förslag på budget i slutet av mötet.
Eventuella omröstningar sker efter varje avsnitt. För yrkanden av allmän karaktär sker
omröstning i slutavsnittet.
Utöver tiderna nedan har varje parti rätt till tre extra minuter att fördela på valfria avsnitt. Om
partiet önskar använda sina tre extra minuter och under vilket/vilka avsnitt partiet önskar göra
det ska anmälas till kommunfullmäktiges presidium senast den 7 juni. Skicka informationen i epost till rebecca.berlin@tyreso.se. Om ingen anmälan görs utgår presidiet ifrån att partiet inte
önskar använda sina tre extra minuter.
1. Inledning (ca 14.10–15.15)
Kommunstyrelsens ordförande (M) högst 15 minuter.
Oppositionsråd (S) högst 12 minuter.
Övriga partier (MP, L, SD, C, KD) har högst 6 minuter var. Vänsterpartiet högst 7 minuter
Talarordningen för partierna är följande: M, S, MP, L, SD, V, C, KD.
Gruppledare eller föredragande ges möjlighet till replik efter varje huvudanförande i inledningen.
Två repliker om vardera 1 minut i inledningen per parti. Här frångås reglerna om att en talare
behöver ha varit uppe i debatten för att kunna begära replik.
2. Socialnämnden (ca 15.15–16.15)
Moderaterna
Liberalerna
Centerpartiet
Kristdemokraterna
Socialdemokraterna
Miljöpartiet
Vänsterpartiet
Sverigedemokraterna
Eventuella omröstningar

12 min
6 min
5 min
5 min
11 min
6 min.
5 min
5 min
10 min

3. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden (ca 16.15–17.10)
Moderaterna
8 min
Liberalerna
10 min
Centerpartiet
5 min
Kristdemokraterna
5 min
Socialdemokraterna
10 min
Miljöpartiet
5 min
Vänsterpartiet
5 min
Sverigedemokraterna
5 min
Eventuella omröstningar
8 min

4. Byggnadsnämnden (ca 17.10–17.30)
Moderaterna
5 min
Liberalerna
2 min
Centerpartiet
2 min
Kristdemokraterna
2 min
Socialdemokraterna
2 min
Miljöpartiet
2 min
Vänsterpartiet
2 min
Sverigedemokraterna
2 min
Eventuella omröstningar
2 min
Paus för middag ca 17.30–18.30.
Observera! Om delarna före middagsuppehållet går snabbare att behandla än planerat
kan middagsuppehållet starta tidigare. Andra delen av budgetmötet startar som tidigast
klockan 18:00.
5. Barn- och utbildningsnämnden (ca 18.30–19.40)
Moderaterna
18 min
Liberalerna
6 min
Centerpartiet
6 min
Kristdemokraterna
6 min
Socialdemokraterna
14 min
Miljöpartiet
7 min
Vänsterpartiet
7 min
Sverigedemokraterna
6 min
Eventuella omröstningar
10 min
6. Kultur- och fritidsnämnden (ca 19.40–20.20)
Moderaterna
10 min
Liberalerna
4 min
Centerpartiet
3 min
Kristdemokraterna
3 min
Socialdemokraterna
8 min
Miljöpartiet
4 min
Vänsterpartiet
4 min
Sverigedemokraterna
4 min
Eventuella omröstningar
2 min
7. Kommunstyrelsen inkl investeringsprogram (ca 20.20–22.00)
Moderaterna
18 min
Liberalerna
10 min
Centerpartiet
6 min
Kristdemokraterna
6 min
Socialdemokraterna
16 min
Miljöpartiet
8 min
Vänsterpartiet
7 min
Sverigedemokraterna
7 min
Eventuella omröstningar
15 min
Mötet beräknas kunna avslutas cirka kl. 22.00.

