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Kommunstyrelsen

Plats och tid: Bergaholm, kommunhuset, måndagen den 6 mars 2023 19:00 - 20:17

Beslutande: Rickard Livén (M), ordförande
Elisabeth Bovin Exner(M)
Björn Odelius (M)
Erik Glimvik (M)
Raili Nilsson (C), 1:e vice ordförande
Johanna Liljedahl (L)
Arne Närström (S), 2:e vice ordförande
Andreas Dahl (S)
Berit Heidenfors (S)
Anders Klerkefors (R)
Christian Isaksson (SD)

Ersättare: Stefan Almå (M), Farzana Khan (M), Pernilla Schubert (KD), Annika Jennersjö
(KD), Åsa Dahl (L), Leutrim Kadriu (S), Lisa Källberg Vittikko (S), Kjell Häggkvist (S),
Mats Nittve (R)

Övriga deltagande: Kommundirektör Mats Bergström, kommunsekreterare Elina Peronius, HR-chef
Ulf Haraldsson, t.f. kultur- och fritidschef Annika Holmertz, controller Asad Khan,
miljö- och samhällsbyggnadschef Christina Lood, plan- och exploateringschef
Sofia Friberg, IT-chef Michael Bornefalk och socialchef Jenny Thorsell

Utses att justera: Arne Närström (S)
Justeringens
plats och tid: Kansliet, Omedelbar justering

Underskrifter: Sekreterare                        …………………………
Elina Peronius

Ordförande                          ……………………..
Rickard Livén (M)

Justerande                         …………………………
Arne Närström (S)

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Kommunstyrelsen

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ: Kommunstyrelsen
Sammanträdes-
datum: 2023-03-06

Datum för anslagets
uppsättande: 2023-03-07

Överklagande tiden går ut:
2023-03-28
Datum för anslagets
nedtagande: 2023-03-29

Förvaringsplats
för protokollet: Kansliet

Underskrift: …………………………
Elina Peronius

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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KS § 27 KS/2022:5

Besparingsprogram 2023-2024

Kommunstyrelsens förvaltning ser att tillkommande kostnader för pensioner och att antalet
invånare är lägre än vad som antogs vid budgeteringstillfället kommer att påverka utfallet för
år 2023. Därtill kommer de obalanser som finns inom barn- och utbildningsnämnden.

För att bättre kunna möta kommande års utmaningar föreslås att ett besparingsbeting
fördelas till respektive nämnd, förutom revisionsnämnden. Besparing föreslås till 1% för år
2023 och där undantas även barn- och utbildningsnämnden. För år 2024 föreslås en
besparing på 1,5%.

Osäkerheter finns för pensionskostnader, ökade räntekostnader, osäkerhet för utfallet av
befolkningsförändringarna framöver i och med att Sverige befinner sig i en lågkonjunktur.
Kommunens finansiella nyckeltal är i en negativ trend i och med att kommunen investerar i en
högre takt än tidigare år, för att förbättra dessa och därmed stärka kommunens ekonomiska
ställning behöver amorteringstakten på kommunens lån öka.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad 1 mars 2023.

Ordförandens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att vidta besparingsprogram i enlighet med

tjänsteskrivelse daterad den 1 mars 2023.
2. Kommunstyrelsen beslutar att nämnderna återrapporterar till kommunstyrelsen med

åtgärdsförslag avseende år 2023 senast den 22 mars 2023.
3. Kommunstyrelsen beslutar att förslag till åtgärder avseende år 2024 hanteras i

samband med remissvaret i budgetramar 2024-2026.

Ordförandens reviderade förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att utreda besparingsprogram i enlighet med

tjänsteskrivelse daterad den 1 mars 2023.
2. Kommunstyrelsen beslutar att nämnderna återrapporterar till kommunstyrelsen med

åtgärdsförslag avseende år 2023 senast den 20 mars 2023.
3. Kommunstyrelsen beslutar att förslag till åtgärder avseende år 2024 hanteras i

samband med remissvaret i budgetramar 2024-2026.
4. Kommunstyrelsen beslutar att justera paragrafen omedelbart.

Yrkanden
Anders Klerkefors (R) yrkar att kommunstyrelsen beslutar:

1. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt nämnderna att granska besparingsprogram i
enlighet med tjänsteskrivelse daterad den 1 mars 2023 och göra en konsekvensanalys
av besparingsprogrammet.

2. Kommunstyrelsen beslutar att nämnderna återrapporterar till kommunstyrelsen
avseende år 2023 senast den 22 mars 2023.

3. Kommunstyrelsen beslutar att förslag till åtgärder avseende år 2024 hanteras i
samband med remissvaret i budgetramar 2024-2026.

4. Kommunstyrelsen beslutar att justera paragrafen omedelbart.

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Arne Närström (S) yrkar bifall till Anders Klerkefors (R) yrkande.

Raili Nilsson (C) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut.

Proposition
Ordförande ställer ordförandes förslag till beslut mot Anders Klerkefors (R) yrkande och finner
att kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag till beslut.

Votering begärs och verkställs. Följande voteringsordning godkänns: Den som röstar “ja”
röstar enligt ordförandens förslag till beslut. Den som röstar “nej” röstar enligt Anders
Klerkefors (R) yrkande.

Följande personer röstar ja: Elisabeth Bovin-Exner (M), Björn Odelius (M), Erik Glimvik (M),
Raili Nilsson (C), Johanna Liljedahl (L) och Rickard Livén (M)

Följande personer röstar nej: Arne Närström (S), Andreas Dahl (S), Berit Heidenfors (S),
Anders Klerkefors (R), Christian Isaksson (SD)

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens reviderade förslag till
beslut med 6 röster mot 5.

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att utreda besparingsprogram i enlighet med
tjänsteskrivelse daterad den 1 mars 2023.

2. Kommunstyrelsen beslutar att nämnderna återrapporterar till kommunstyrelsen med
åtgärdsförslag avseende år 2023 senast den 20 mars 2023.

3. Kommunstyrelsen beslutar att förslag till åtgärder avseende år 2024 hanteras i
samband med remissvaret i budgetramar 2024-2026.

4. Kommunstyrelsen beslutar att justera paragrafen omedelbart.

Reservation

Arne Närström (S), Andreas Dahl (S), Berit Heidenfors (S), Anders Klerkefors (R) och Christian
Isaksson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Anders Klerkefors (R) yrkande.

_____________________

Delges:
Samtliga nämnder

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.


