Protokollsutdrag
Kommunfullmäktige

2020-11-24

§ 267 Linköping behöver en slöseriombudsman, svar på
motion (KD)
Dnr KS 2018-314
Ärende
Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-29, § 216 att bordlägga ärendet.
Magnus Engström (KD) föreslår i en motion daterad 2018-03-22 att:


Linköpings kommun inrättar en funktion med en lokal
slöseriombudsman

I motionen skriver Kristdemokraterna att de ”ser ett behov av att granska både
kommunens investeringar och löpande utgifter. Det oansvariga hanterandet av
skattemedlen går ut över nödvändiga satsningar inom välfärdens kärna”.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att motionen avslås med hänvisning till
att prioritering av hur skattemedlen ska användas görs årligen i
budgetprocessen när nämnderna, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
behandlar och beslutar om hur skattemedlen ska fördelas det kommande året
med plan för ytterligare tre år. Kommunens budget med plan för kommande tre
år är det centrala dokumentet för att styra den kommunala verksamhetens
inriktning och omfattning. Budgeten omfattar all kommunal verksamhet och
beskriver de målsättningar och resultat som är prioriterade. Nämnderna
ansvarar för att i internbudgeten prioritera och värdera de olika insatserna så att
verksamheten är kostnadseffektiv och ändamålsenlig.
Under löpande år och efter årets slut följs ekonomi och verksamhet upp i
månadsrapporter, delårsrapporter och bokslut. Dessa rapporter redovisas för
respektive nämnd, kommunstyrelsen och delårsrapporten per den 31 augusti
samt bokslut behandlas även av kommunfullmäktige.
Kommunledningsförvaltningen bedömer att kommunens budgetprocess och
uppföljningsprocess samt de politiska beslut som fattas inom dessa processer
motsvarar det en slöseriombudsman kan tillföra.
Kommunstyrelsens beslut 2020-09-15, § 250
1. Kommunledningsförvaltningens förslag tillstyrks.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut den 2020-11-24
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1. Motionen avslås med hänvisning till att prioritering av hur skattemedlen ska
användas görs årligen i budgetprocessen och följs upp i kommunens
uppföljningsprocess.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2020-09-29, § 216
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-09-15, § 250
Tjänsteskrivelse – Linköping behöver en slöseriombudsman, svar på motion
(KD), 2020-02-12
Motionen
Yrkanden
Lars Vikinge (C) yrkar att ärendet ska bordläggas.
Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på Lars Vikinges (C) yrkande att ärendet ska
bordläggas mot att ärendet ska avgöras idag och finner att kommunfullmäktige
beslutar att ärendet ska bordläggas.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde 2020-12-08.
__________
Beslutet skickas till:
Motionären
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