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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. 
 



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 skatte- 
eller 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   Ola Hägglund 
Stadsdirektör Tf. chef kommunledningskontoret 
 


