Norrköping
den 1 februari 2019

Motion - Utredning av kostnader och utfall av aktiviteter och projekt inom
Norrköpings kommuns verksamheter som utförs utöver lagstadgade krav
Enligt kommunallagen 5 kap 1§ ska fullmäktige besluta om: 1. Mål och riktlinjer för verksamheten
2. Budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor.
Enligt 6 kap 1§ ska styrelsen leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt
över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet.
Enligt 11 kap 1§ ska kommuner ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och enligt 6§ så ska
budgeten även innehålla en plan för verksamheten under budgetåret. I planen ska det anges mål och riktlinjer
som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning.
Norrköpings ekonomiska förutsättningar fram till 2022 innefattar ett förväntat underskott på 2,2 miljarder
kronor. Vi kan möta detta genom att antingen försöka öka intäkterna, t.ex. öka skattesatsen eller att t.ex.
minska verksamheternas kostnader. Budgetnedskärningar görs brukligt enligt två principer:
1. ”osthyvelsmetoden” och/eller genom att 2. precisera vilka nedskärningar som behöver göras, dvs ge
riktlinjer för vad som ska dras ned i verksamheten. Fullmäktige är ålagda att ge verksamheterna riktlinjer
samt att besluta om budgetar med förväntade nedskärningar under perioden 2019-2022. Det är vår skyldighet
att ha uppsikt på kostnader och utfall, både kvantitativt och kvalitativt, av förvaltningarnas verksamheter och
projekt, för att kunna ge så tydliga mål och riktlinjer som det är möjligt.
Enligt kommunallagen ska vi tillhandahålla en plan, med riktlinjer och mål, för verksamheten under
budgetåret. Verksamheternas aktiviteter och projekt baseras dels på lagstadgade åtaganden, vår
kärnverksamhet, men även på riktlinjer och målbilder som är visioner utöver lagkrav. Att dessa riktlinjer
grundas på en god uppsikt om verksamheternas aktiviteter, dess utfall och ekonomiska kostnad, borde vara
en självklarhet för alla som använder begreppet ”god ekonomisk hushållning”.
Sverigedemokraterna ser allvarligt på begreppet ”god ekonomisk hushållning”. Det är inte ”god ekonomisk
hushållning” att besluta om en budget innan en ordentlig genomlysning och redovisning av verksamheternas
aktiviteter och projekt, som är utöver lagstadgade krav, har genomförts med fokus på kostnader och utfall.
Norrköpingsborna förtjänar bättre än så, våra skattebetalande medborgare förtjänar att fullmäktige har gjort
allt som står i dess makt för att hushålla med kommunens finanser innan en skattehöjning eventuellt måste
genomföras.
Med anledning av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:
Att en utredning av alla kommunala verksamheters aktiviteter och projekt, som är utöver lagstadgade krav,
genomförs och redovisas med kostnader och utfall, både kvantitativa och kvalitativa.
Att denna utredning införs som en årlig uppföljning och presenteras i god tid inför budgetarbetet.

____________________
Matthias Olofsson (SD)

