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Landstingets kansli  
Avsändare Landstingsfullmäktige 

Motion: Underlätta budgetarbetet, 
implementera "budgetsimulator" 
 
 
I en motion till fullmäktige föreslår Samuel Godrén, Sverigedemokraterna att 
-implementera någon form av budgetsimulator på hemsidan, i informativt syfte, 
där medborgarna får ge sin syn på vad som är viktigt att prioritera. 
Motionen har remitterats till Allmänpolitiska utskottet för yttrande. 
 

Utskottets beredning 
 
De försök som gjorts med budgetsimulator i Sverige är gjorda i kommuner och på 
mycket specifika områden t.ex. för en speciell förvaltning eller ett enstaka projekt. 
Enligt Sveriges kommuner och Landsting kommer snart en mindre kommun att 
vara den första som prövar detta för hela driftbudgeten. I Habo kommun har man 
också använt sig av en slags simulator men den har använts av de förtroendevalda 
för att se vad som t.ex. händer om man ändrar skattesatsen. 
 
Idag arbetar Landstinget med medborgardialog och deltar också i ett projekt som 
SKL driver om att utveckla detta. I detta arbete använder man sig av 
medborgarpaneler där invånarna får svara på enkäter om specifika ämnen via e-
post. Detta är ett arbete som man gärna vill utveckla bl. a genom och få fler 
deltagare i panelen. Detta skulle kunna vara ett alternativ till den föreslagna 
budgetsimulatorn. 
Samtidigt är det viktigt att inte alla kontakter sker via tekniska lösningar. 
Allmänpolitiska utskottet menar att fysiska möten med medborgarna är viktiga, 
allt kan inte ske via datorer och Internet. 
 

Förslag till beslut 
 
Utskottet föreslår Landstingsfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen 
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ALLMÄNPOLITISKA UTSKOTTET 
 
 
 
Tommy Bernevång Forsberg 
Ordförande i Allmänpolitiska utskottet 

Lena Bohman Hjelmstedt 
Sekreterare i Allmänpolitiska utskottet 

 
 
 
 



 

PROTOKOLL 
UTDRAG 

Allmänpolitiska utskottet §§ 36-44 

Tid: 2013-05-23 kl.10.00-14.35 
 

 

Plats: Länsmuseet, Jönköping 

§ 40 
Dnr 
LJ 
2013/ 
110 

Motionen – Underlätta budgetarbetet implementera 
budgetsimulator 
I en motion till fullmäktige föreslår Samuel Godrén, 
Sverigedemokraterna att 
-implementera någon form av budgetsimulator på hemsidan, 
i informativt syfte, där medborgarna får ge sin syn på vad 
som är viktigt att prioritera. 
Motionen har remitterats till Allmänpolitiska utskottet för 
yttrande. 
Planeringsgruppen har utarbetat ett förslag till yttrande som 
diskuteras. 
Anders Gustafsson (SD) yrkar bifall till motionen. 
Planeringsgruppen yrkar avslag på motionen. 
 
Beslut 
Utskottet beslutar att bifalla planeringsgruppens förslag till 
yttrande att avslå motionen 
Anders Gustafsson (SD) reserverar sig till förmån för eget 
lagt förslag att bifalla motionen. 
 
Utdrag: Landstingsfullmäktige 

Lena Bohman Hjelmstedt 

Justeras 

 

Tommy Bernevång Forsberg  Per-Olov Norlander  

 
 
Rätt utdraget, 
Intygar 
 
 
 
Anneli Andersson 





 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

Planeringsdelegationen §§ 105-121 

Tid: 2012-08-27, 09:00-10:30 
 

 

Plats: Landstingets kansli, sal A 

§105  

 
LJ2013

/110 

Motion: Underlätta budgetarbetet, implementera 

budgetsimulator 
I en motion till fullmäktige föreslår, Samuel Godrén 

Sverigedemokraterna  

 

att implementera någon form av budgetsimulator på 

hemsidan, i informativt syfte, där medborgarna får ge sin 

syn på vad som är viktigt att prioritera.  

 

Allmänpolitiska utskottet har yttrat sig över motionen och 

föreslår att den avslås.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår att landstingsstyrelsen 

beslutar 

 

att avslå motionen.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen 

Vid protokollet 

Charlotte Jerkelund 

Justeras 

 

Håkan Jansson   

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Sandqvist   


