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Landstingsradsberedningen

Landstingsstyrelsen

Fastställande av skattesats för år 2015
Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl
Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsens förslag till landstingets skattesats för år 2015.
Förslag till beslut
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen föreslå
landstingsfullmäktige besluta
att fastställa landstingsskatten för år 2015 till 12,10 kronor per skattekrona.
Landstingsrådsberedningens motivering
Enligt kommunallagen ska landstingsstyrelsen fatta ett preliminärt beslut
om kommande års skattesats senast oktober månads utgång, varefter
landstingsfullmäktige ska fatta ett motsvarande preliminärt beslut senast i
november.
I av fullmäktige beslutade budgetramar för 2015 har skattesatsen 12,10 per
skattekrona använts i underlagen. I avvaktan på det budgetbeslut för 2015
som landstingsfullmäktige fattar beslut om i december, bör den preliminära
skattesatsen därför fastställas till samma belopp.
Beslutsunderlag
Biträdande landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 19 september 2014
Torbjörn Rosdahl
Carl Rydingstam
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Landstingsstyrelsen

Fastställande av skattesats för år 2015
Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsens förslag till landstingets skattesats för år 2015.
Beslutsunderlag
Biträdande landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 19 september 2014
Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att fastställa landstingsskatten för år 2015 till 12,10 kronor per skattela-ona.
Förvaltningens förslag och motivering
Bestämmelser om budgetprocessen finns i 8 kap. 6-9 §§ kommunallagen
(1991:900, KL). Av dessa regler följer att landstingsstyrelsen, för det fall att
styrelsen på grund av särskilda skäl inte upprättar förslag till budget före
oktober månads utgång, före denna tidpunkt ska föreslå skattesatsen för
den landstingsskatt som ingår i den preliminära inkomstskatten under det
följande året. Landstingsfullmäktige ska därefter fatta beslut om
landstingsskatten före november månads utgång.
Landstingsfullmäktige har den 11 och 12 juni 2014 beslutat om budget 2014
avseende planeringsåret 2015 och därvid utgått från en skattesats för år
2015 om 12,10 kronor per skattekrona.
Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Den föreslagna skattesatsen överensstämmer med landstingsfullmäktiges
fastställda skattesats i beslut om budget 2014 avseende planeringsåret
2015.
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Miljökonsekvenser av beslutet
I enlighet med landstingets Miljöpolitiska program 2012-2016 har hänsyn
till miljön beaktats och slutsatsen är att det inte är relevant med en
millökonsékvensbedöfnhing i detta ärende.

Catarma Andersson Forsman'
Biträdande landstingsdirektör
Gunnel Forsberg
Ekonomidirektör
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