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Sammanfattning
I ärendet beskrivs förutsättningarna för arbetet med kommunplan 2023-2026
med budget för 2023. Förslaget innebär att kommunplansbeslutet fattas på ett
extra kommunstyrelsesammanträde den 25 oktober 2022 och att beslutas tas av
kommunfullmäktige den 24 november 2022.

Beskrivning av ärendet
Kommunallagen föreskriver att kommunstyrelsen ska upprätta budgetförslag
inklusive förslag till skattesats före oktobers månads utgång, för att fullmäktige
senast under november månad ska fastställa skattesats och budget. Under valår
ska budgeten fastställas av det nyvalda fullmäktige. Om det finns särskilda skäl
kan budgetbeslutet skjutas till senare. Enligt förarbeten kan särskilda skäl vara
att budgetarbetet kompliceras av ändrade majoritetsförhållanden i fullmäktige
efter ett val.
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Kommunens årshjul och styrprocess har haft som inriktning att
kommunplanen ska tas i juni varje år. I praktiken har beslutet senarelagds flera
år, bland annat på grund av osäkra budgetförutsättningar. Detta hände bland
annat 2021 (beslut oktober) och 2020 (beslut november). Även 2022 är
förutsättningarna i vår omvärld osäkra och budgetprocessen har därför
senarelagts.
I praktiken innebär detta att kommunplansbeslutet behöver fattas på
kommunfullmäktige 24 november. I och med att lagen föreskriver att
kommunstyrelsen ska lämna budgetförslag i oktober, blir det sent att fatta
beslut på kommunstyrelsesammanträdet den 8 november. Därför föreslås att
kommunplansbeslutet fattas på ett extra kommunstyrelsesammanträde tisdagen
den 25 oktober.

Processen och datum under hösten 2023
Datum

Händelse

Slutet av
augusti

Ny pensionsprognos

2022-08-25

Ny skatteprognos från SKR

Början av
september

Arbete i kommunledningsgruppen med förslag till
balanserad budget

2022-09-11

Allmänna val till riksdag, region- och kommunfullmäktige

2022-10-04

Strategidag för alla partigrupper

2022-10-19

Utskick av handlingar inför extra budget KS

2022-10-26

Extra kommunstyrelsesammanträde budget

2022-11-24

Kommunfullmäktige fastställer budget och skattesats

Ärendet bedöms inte beröra barn varför någon prövning av barnets bästa inte
har genomförts.

