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§ 164

Fastställande av skattesats för 2019
KSN-2017-3559
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa utdebiteringen av kommunal inkomstskatt för år 2019 till 21:14 kronor per skattekrona.
Reservationer
Fredrik Ahlstedt (M), Carolina Bringborn (M), Markus Lagerquist (M), Stefan Hanna (C) och Jonas
Segersam (KD) reserverar sig till förmån för bifall till eget yrkande och avger skriftlig reservation
enligt bilaga A § 164.
Simon Alm (SD) reserverar sig till förmån för bifall till Fredrik Ahlstedts (M) med fleras yrkande.
Särskilt yttrande
Caroline Hoffstedt (M), Mohamad Hassan (L) och Rickard Malmström (MP) avger särskilt yttrande
enligt bilaga B § 164.
Yrkanden
Fredrik Ahlstedt (M), Carolina Bringborn (M), Markus Lagerquist (M), Stefan Hanna (C) och Jonas
Segersam (KD) yrkar att fastställa skattesatsen till 20:84 kronor per skattekrona.
Simon Alm (SD) yrkar bifall till Fredrik Ahlstedts (M) med fleras yrkande.
Mohamad Hassan (L) och Hanna Victoria Mörck (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Sammanfattning
Enligt 11 § kommunallagen (2017:725), KL, ska förslag till budget upprättas av styrelsen före
oktober månads utgång men om det finns särskilda skäl för det, får budgetförslaget upprättas i
november månad. I så fall ska styrelsen före oktober månads utgång föreslå skattesatsen för den
kommunalskatt som ingår i den preliminära inkomstskatten under det följande året.
Av 10 § KL framgår att budgeten fastställs av fullmäktige före november månads utgång. De år då val
av fullmäktige har hållits i hela landet ska budgeten fastställas av nyvalda fullmäktige. Om
budgeten på grund av särskilda skäl inte kan fastställas före november månads utgång, ska
fullmäktige ändå fastställa skattesatsen inom denna tid. Budgeten ska därefter fastställas före
december månads utgång. Fullmäktige får då fastställa en annan skatte- eller avgiftssats än den som
har bestämts tidigare.
Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Fredrik Ahlstedts (M) med fleras yrkande
och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
Votering begärs och genomförs.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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(§ 164, forts)
Bifall till arbetsutskottets förslag röstar Ja. Bifall till Fredrik Ahlstedts (M) med fleras yrkande röstar
Nej.
Ja-röster avges av:
Eva Christiernin (S), Caroline Hoffstedt (S), Ulrik Wärnsberg (S), Hanna Victoria Mörck (V), Linda
Eskilsson (MP), Rickard Malmström (MP), Ilona Szatmári Waldau (V), Mohamad Hassan (L) och
Marlene Burwick (S).
Nej-röster avges av:
Fredrik Ahlstedt (M), Carolina Bringborn (M), Markus Lagerquist (M), Stefan Hanna (C), Jonas
Segersam (KD) och Simon Alm (SD).
Kommunstyrelsen beslutar med nio Ja-röster mot sex Nej-röster att bifalla arbetsutskottets förslag till
beslut.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse den 20 september 2018.
Arbetsutskottets beslut den 16 september 2018.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

bilaga A § 164
Ärende 5
Fastställande av skattesats för 2019
Reservation
Uppsala‐Alliansen
För Uppsala‐Alliansen är det viktigt att Uppsalas invånare får mesta möjliga valuta för sina
skattepengar. Uppsala kommun har väsentligt högre skattesats än de jämförbara kommuner, utan
att leverera en välfärd som håller högre kvalitet. Detta innebär att uppsalaborna inte får tillräcklig
valuta för skattepengarna. I ljuset av detta var den skattehöjning som beslutades 2015 omotiverad,
och Alliansen ville därför se att den återställs. Uppsala‐Alliansen står fast vid att en lägre skattesats
också stärker Uppsala i den globala konkurrensen om nyckelkompetenser till våra universitet och
kunskapsintensiva företag. Att återställa skattesatsen är också ett sätt att begränsa kommunens
nettokostnadsökning. Uppsala kommun behöver ett omfattande effektiviseringsarbete för att
förhindra att kostnaderna fortsätter att skena iväg.

Med anledning av ovan yrkade Uppsala‐Alliansen på:
att fastställa utdebiteringen av kommunal inkomstskatt för år 2018 till 20:84 öre per skattekrona.

Fredrik Ahlstedt (M)

Stefan Hanna (C)
Jonas Segersam (KD)

bilaga B §164

KS, 24 okt -18, ärende 5, Fastställande av skattesats för 2019
Särskilt yttrande
Socialdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet
Ordning och reda i ekonomin är högt prioriterat för Mittenstyret. Varje skattekrona ska användas på
ett ansvarsfullt sätt och skatteuttaget ska inte vara högre än nödvändigt. En skattesänkning kan bli
aktuell om ekonomin tillåter men en budget i balans är en förutsättning. Vid utebliven
skattesänkning ska de ekonomiska resurserna användas till skolsatsningar.
Satsningar på skolan är en investering i välfärden som många invånare, föräldrar, lärare och
skolledare efterfrågar och bättre resultat i skolan är en vinst för samhället så väl som för den enskilda
individen.
Senast förra veckan såg vi en tendens på världsmarknaden med aktienedgång och ekonomisk oro.
Många experter varnar för en hård lågkonjunktur med stora konsekvenser för ekonomin i hela
världen. Som ansvariga för Uppsala kommun måste vi vara försiktiga med ekonomin och skapa
förutsättningar för ett hållbart resultat. Mittenstyret kommer att ta fram en långsiktig plan för att
kommunen ska nå ett gott resultat och en hållbar belåning med målet att minska låneskulden. I det
gemensamma förslaget till Mål och budget för 2019 presenteras den ekonomiska planen och i
samband med denna återkommer Mittenstyret eventuellt med en justering av 2019 års skattesats.
En skattehöjning är inte aktuell.

Caroline Hoffstedt (S)
Mohamad Hassan (L)
Rickard Malmström (MP)
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Kommunstyrelsen

Fastställande av skattesats för 2019
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa utdebiteringen av kommunal inkomstskatt för år 2019 till 21:14 kronor per
skattekrona.
Ärendet
Arbetet med framtagandet av Mål och budget 2019 med plan för 2020-2021 har skett enligt
det planeringsdirektiv som kommunstyrelsen beslutade om i december 2017 och i gemensam
beredning där bland annat samtliga nämnder kvalitetssäkrat innehållet i handlingen.
År 2018 är valår vilket påverkar kommunens arbete med att ta fram Mål och budget för
kommande planperiod. Vilka beslutade ramar verksamheten ska ha beror på valutgång och
vilka politiska satsningar som tillträdande majoritet vill ha. Efter valet den 9 september 2018
konstituerar sig kommunfullmäktige den 15 oktober och utser samtidigt kommunstyrelse och
styrelse för Uppsala stadshus AB. De båda tillträder sedan den 1 november.
Enligt 11 § kommunallagen (2017:725), KL, ska förslag till budget upprättas av styrelsen före
oktober månads utgång men om det finns särskilda skäl för det, får budgetförslaget upprättas i
november månad. I så fall ska styrelsen före oktober månads utgång föreslå skattesatsen för
den kommunalskatt som ingår i den preliminära inkomstskatten under det följande året.
Av 10 § KL framgår att budgeten fastställs av fullmäktige före november månads utgång. De
år då val av fullmäktige har hållits i hela landet ska budgeten fastställas av nyvalda
fullmäktige. Om budgeten på grund av särskilda skäl inte kan fastställas före november
månads utgång, ska fullmäktige ändå fastställa skattesatsen inom denna tid. Budgeten ska
därefter fastställas före december månads utgång. Fullmäktige får då fastställa en annan
skatte- eller avgiftssats än den som har bestämts tidigare.

Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala
Telefon: 018-727 00 00 (växel)
E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se
www.uppsala.se

För att kunna hantera kraven ställda i 10 och 11 §§ KL föreslås att kommunfullmäktige
fastställer utdebiteringen av kommunal inkomstskatt för år 2019 till 21:14 kronor per
skattekrona på senast i november. Därefter kommer tillträdande kommunfullmäktige senast i
december fastställa budget för 2019, och då även med möjlighet att fastställa en annan skatteeller avgiftssats för kommande år än den som har fastställts tidigare under hösten.
Ekonomiska konsekvenser
Beslutet medför inga nya ekonomiska konsekvenser än de som redogjordes för i beslutet för
Mål och budget 2018 med plan för 2019-2020.

Kommunledningskontoret

Joachim Danielsson
Stadsdirektör

Ola Hägglund
Tf. chef kommunledningskontoret

