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Justerandes signatur 

§ 36 Dnr 2017-00064 

Svar på motion (SD) om prioriteringsgrad för investeringar 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses besvarad utifrån det uppdrag 
om ta fram riktlinjer för investeringar som beslutats av kommunstyrelsen.   

Sammanfattning 

Christina Nilsson (SD) lämnade 2017-02-07 in en motion om att kommunen vid 
varje större investering ska ange angelägenhetsgrad/prioriteringsgrad. 

Kommunstyrelsen har i beslut § 21/2018-01-29 beslutat att uppdra åt 
förvaltningen att ta fram uppdaterad riktlinjer för investeringsprocessen. Vid 
framtagandet av dessa riktlinjer ska denna fråga beaktas.   

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse, daterad 2018-02-07 
Motion – prioriteringsgrad för investeringar 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
Akten 
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Datum 

2018-02-07 
Diarienummer 

KINKS 2017-00064 

Kommunfullmäktige 

Svar på motion (SD) om prioriteringsgrad för investeringar 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses besvarad utifrån det uppdrag 
om ta fram riktlinjer för investeringar som beslutats av kommunstyrelsen.   

Sammanfattning av ärendet 

Christina Nilsson (SD) lämnade 2017-02-07 in en motion om att kommunen vid 
varje större investering ska ange angelägenhetsgrad/prioriteringsgrad. 

Kommunstyrelsen har i beslut § 21/2018-01-29 beslutat att uppdra åt 
förvaltningen att ta fram uppdaterad riktlinjer för investeringsprocessen. Vid 
framtagandet av dessa riktlinjer ska denna fråga beaktas.   

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse, daterad 2018-02-07 
Motion – prioriteringsgrad för investeringar 

Syfte 

Syftet är att besvara motionen. 

Önskad effekt 

Besvara motionen. 

Berörda 

Motionsställaren 

Samråd 

- 

Ekonomiska konsekvenser/finansiering 

- 

Konsekvenser barnperspektiv 

- 

Konsekvenser jämlikhet/jämställdhet 

- 
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Miljökonsekvenser 

- 

Samverkan (MBL) 

- 

Genomförande 

- 

Uppföljning 

- 

Återrapportering 

- 

Rosie-Marie Fors 
Kommunchef 

Johan Sandell 
Kommunsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Motionären 
Akten 



2015-10-27 

2017-02-06 

Motion 

Prioriteringsgrad för investeringar 

Majoriteten i Kinda kommun har ett väldigt ambitiöst investeringsprogram framför sig. Det vore bra 
om större investeringar åsattes en angelägenhetsgrad/prioriteringsgrad utifrån de kriterier man 
bestämmer sig för. Vad är högt prioriterat och vad kan man vänta med? Hur det ska gå till kan vara 
föremål för vidare utredning, men ett förslag kan vara att utgå från majoritetens politiska plattform. 

Sverigedemokraterna Kinda föreslår: 

Att angelägenhetsgrad/prioriteringsgrad anges för större investeringar i Kinda kommun 

Christina Nilsson 

Sverigedemokraterna Kinda 




