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Svar på medborgarförslag om utökad budget till 
socialförvaltningen

Beslut

Kommunstyrelsen tackar for medborgarförslaget och meddelar medborgaren att 
budget för kommande år är beslutad. Kommunstyrelsen hänvisar även till 
förvaltningens bedömning och överväganden som framgår i 
kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse från den 7 november 2019.

Sammanfattning av ärendet

En medborgare föreslår den 12 september 2019 att Ljungby kommun utökar 
socialförvaltningens budget. Medborgaren anser att välfärden ska fa kosta och 
att välfärdens kvalitet säkerställs om den behålls i kommunal regi.

I en tjänsteskri velse från den 7 november skriver kommunledningsförvaltningen 
om ärendet. Kommunledningsförvaltningens bedömning är att frågan om 
kommunal budget är en politisk fråga som hanteras genom en process 
varigenom kommunfullmäktige fastställer budgeten i juni vaije år.

Den 19 november 2019 föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att 
kommunstyrelsen tackar för förslaget och att kommunstyrelsen meddelar 
medborgaren att budget för kommande år är beslutad. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott föreslår även att kommunstyrelsen hänvisar till de bedömningar 
och överväganden som framgår i kommunledningsförvaltningens 
tjänsteskri velse från den 7 november 2019.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2019-11-19 § 161 
Tjänsteskri velse från kommunledningsförvaltningen, 2019-11-07 
Medborgarförslag, 2019-09-15

Beslutsordning

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
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Svar på medborgarförslag om utökad budget för 
socialförvaltningen

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att tacka för medborgarförslaget och anse den besvarad med 
hänvisning till kommunledningsförvaltningens yttrande.

Sammanfattning av ärendet
En medborgare föreslår den 12 september 2019 att Ljungby kommun ska utöka budgeten för 
socialförvaltningen. Medborgaren anser att välfärden ska få kosta och att den ska behållas i 
kommunal regi för att säkerställa kvaliteten.

Förvaltningens bedömning och överväganden
Hur den kommunala budgeten ska fördelas är en politisk fråga som fastställs av 
kommunfullmäktige i juni varje år. Likaså är frågan om skattesatsen en politisk fråga som 
fastställs utav kommunfullmäktige i november varje år.

Medborgaren har lämnat sitt medborgarförslag till kommunfullmäktige och kan följa de 
politiska diskussionerna som förs i budgetarbetet fram till kommunfullmäktiges nästa beslut 
om budget, i juni 2020.

önsson, kommundirektör
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