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Motion från Jesper Sahlén (V), Helena Falk (V) och
Mats Olsson (V) Effektiviseringar eller besparingar?
Dags för extern granskning av de generella
effektiviseringskraven
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta
att

anse motionen besvarad med hänvisning till det som redovisas
i kommunkontorets tjänsteskrivelse.

Sammanfattning
Vänsterpartiet har genom Jesper Sahlén (V), Helena Falk (V) och
Mats Olsson (V) inkommit med en motion 2020-06-12 till Lunds
kommunfullmäktige avseende generella effektiviseringar i samband
med årliga budgetbeslut.
Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige tillsätter en
kommunövergripande extern utvärdering av de senaste årens
generella effektiviseringar. Utvärderingen ska beröra såväl val av
metod och bedömd besparingspotential som uppföljning av
effektiviseringskravens konsekvenser.
Kommunkontoret anser att det nya effektiviseringspolitiska rådet
med utomstående experter kan bistå med information om hur
arbetet med att åstadkomma en effektivare organisation fortlöper
samt komma med förslag till förbättringar. Även den förändrade
budgetprocessen för ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) för 20212023 tar i högre omfattning än tidigare hänsyn till samtliga
nämnders konsekvensbedömningar av framtaget förslag till EVP
2021-2023. Detta genom remissförfarande.
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Underlag för beslutet



Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-10-19, Granskning
av de generella effektiviseringskraven
Motion från Jesper Sahlén (V), Helena Falk (V) och Mats
Olsson (V) Granskning av de generella effektiviseringskraven,
2020-06-12

Ärendet
Bakgrund
Vänsterpartiet genom Jesper Sahlén (V), Helena Falk (V) och Mats
Olsson (V) har inkommit med en motion till Lunds
kommunfullmäktige avseende de generella effektiviseringar som
beslutats av kommunfullmäktige i samband med årliga ekonomi- och
verksamhetsplaner (EVP) sedan 2007.
Motionen tar upp behovet av en extern granskning av de generella
effektiviseringskraven i form av effektiviseringar, otillräcklig
uppräkning för kostnadsökning och volymer för verksamheterna
samt för vissa år en kombination av dessa. Motionen hänvisar bland
annat till bristande faktaunderlag där det saknas information om
effektiviseringarna verkligen kan uppnås under budgetåret samt en
bristfällig uppföljning av konsekvenserna av effektiviseringskraven.
Motionären föreslår kommunfullmäktige
-

-

att tillsätta en kommunövergripande extern utvärdering
av de senaste årens generella effektiviseringar, från val av
metod och bedömd besparingspotential till uppföljning av
resultatet och utvärdering av konsekvenserna.
att utvärderingens resultat, på ett sätt som är lämpligast,
ska ligga till grund för den kommunala budgetprocessen.

Föredragning
Från och med 2020 har kommunen inrättat ett
effektiviseringspolitiskt råd med utomstående experter med syfte att
värdera hur arbetet med att åstadkomma en effektivare organisation
fortlöper. Rådet förväntas få en inblick i budgetprocessen under året
och kan därefter komma med förslag till förändringar gällande
fortsatt arbete med kommunens långsiktiga analys där
effektiviseringsbehov på ett tidigt stadie kan identifieras. Rådet kan
även i sitt arbete föreslå hur en utvärdering av beslutade
effektiviseringar och dess konsekvenser kan göras.
Gällande konsekvensbeskrivningar av generella effektiviseringskrav
före beslut i kommunfullmäktige anser kommunkontoret att den
förändrade budgetprocessen för EVP 2021-2023 tar hänsyn till detta
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i högre omfattning än tidigare års processer. Kommunstyrelsens
arbetsutskott presenterade förslag till EVP 2021-2023 i början av
april 2020 där hela budgetförslaget om fokusområden, mål och
ramar gick ut på remiss till samtliga nämnder som fick möjlighet att
inkomma med synpunkter och konsekvensbeskrivningar på
förslaget. Den förändrade budgethanteringen kommer att utvärderas
efter slutligt beslut av EVP 2021-2023 för eventuella förbättringar
inför EVP 2022-2024.
Kommunkontoret anser att det sker en kontinuerlig ekonomisk
uppföljning av samtliga nämnder i samband med
månadsuppföljningar och tertialbokslut, vilket återkommande
presenteras för kommunstyrelsen och dess arbetsutskott. I samband
med delårsboksluten per april och augusti sker även en fördjupad
uppföljning av nämndernas och kommunfullmäktiges mål som då
kan indikera på förändringar i både ekonomiska termer som kvalitet.
Kommunstyrelsen föreslås därmed besluta att anse motionen vara
besvarad.

Beredning
Ärendet har beretts av kommunkontoret. Kommunkontoret har
belyst åtgärder som är beslutade i form av effektiviseringspolitiskt
råd och den förändrade budgetprocessen för EVP 2021-2023 som
förbättringspotential vid kommande budgetprocesser.

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys har inte bedömts som relevant i ärendet.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget innebär inga ekonomiska konsekvenser.
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