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Framställning av kommunens ekonomiska läge inför 2023 samt
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§ 175
Val av justerare
Catharina Malmborg (M) valdes att jämte ordförande justera protokollet den 16
september 2022.
Till ersättare valdes Sven-Olov Wallin (L).
Paragrafen är justerad
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KS.2022.0390

Framställning av kommunens ekonomiska läge inför 2023 samt
beställning av analys av kommunens ekonomiska situation
Ärendebeskrivning
I kommunens budget och i den ekonomiska flerårsplaneringen framgår årligen en
precisering av de ekonomiska förutsättningarna för att upprätthålla god ekonomisk
hushållning med kommunens resurser. I kommunlagen återfinns grundläggande
regler för kommunens ekonomiska förvaltning och för redovisning finns lagen om
kommunal bokföring och redovisning. I kommunallagen finns också specificerat vad
som åligger kommunstyrelsen att göra i frågor som inverkar på kommunens
ekonomiska ställning och att de utifrån detta ska göra de framställningar som behövs
hos fullmäktige och övriga nämnder.
Den bedömning årets budgetprocess har utgått från har i grunden förändrats och
kommunstyrelsen måste därför göra en framställning om åtgärdspaket utifrån hur
omvärldsläget inverkar på kommunens ekonomiska ställning inför år 2023. Det finns
med anledning av ovanstående också skäl att analysera kommunens ekonomiska
situation och verksamhetens kostnader samt gör en bedömning av förutsättningarna
för de närmaste fem åren.
Beslutsunderlag
• Förslag till beslut; Framställning av kommunens ekonomiska läge inför 2023
samt beställning av analys av kommunens ekonomiska situation
• Pensionsskuldsberäkning per 2022-08-31, KPA
Beredning
Ekonomistyrningsprocessen är en ständigt pågående process, där
omvärldsbevakning, budget och uppföljning är hörnstenar.
Utvecklingen med ökande kostnader som skett de senaste månaderna i världen beror
till stor del på den bristsituation som finns på många produkter. Skälet till bristerna är
en kombination av effekter av pandemin, kriget i Ukraina och den allmänna
situationen i världen. I Sverige beror inflationen till stor del på att varor som
importerats blivit dyrare. KPIF ökade med 8 procent i juli jämfört med föregående år.
Att inflationen var så hög just i juni påverkar prisbasbeloppet för 2023 som baseras
på inflationen juni 2021 till juni 2022. För kommunen har prisbasbeloppet särskild
betydelse då våra pensioner är värdesäkrade med prisbasbelopp. Det innebär att de
kostnadsbedömningar som gjordes under våren då inflationen beräknades vara 6
procent, inte håller längre. Många bedömare anser att inflationen kommer fortsätta
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att vara hög även under 2023, så man kan räkna med kraftigt ökade
pensionskostnader även för 2024.
Många av de avtal för leverans av varor och tjänster som kommunen använder är
kopplade till olika prisindex, det innebär att det inte bara kommer att vara
pensionskostnaderna som drar iväg, utan även andra kostnader kommer att öka rejält.
Kommunledningskontoret anser, utifrån den nya ekonomiska situationen, att en
analys av kommunens ekonomi samt verksamheternas kostnader och behov, nu och
på fem års sikt, bör beställas av Sveriges kommuner och regioner, SKR. En sådan
analys innehåller en nulägesanalys där fokus ligger på att jämföra kommunen över
tid med andra kommuner med likartad struktur och en framskrivning av
verksamheternas behov på fem års sikt utifrån kommunens befolkningsprognos.
Kostnad för en sådan analys är 115 000 kronor.
Kommunstyrelsen har enligt kommunallagens 6 kapitel 11 § att följa de frågor som
kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen
har att hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de
framställningar som behövs. Den ekonomiska utveckling som beskrivits ovan är av
den karaktären att kommunstyrelsen har ett krav på sig att agera och göra fullmäktige
och samtliga nämnder medvetna om den ekonomiska realitet som nu råder med
behov på åtgärd/kostnadsreducering på 100 miljoner kronor år 2023 och därför
framställa krav på åtgärdsplan.
Yrkanden
Catharina Malmborg yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med tillägget att
Kommunledningskontoret ges i uppdrag att ta fram åtgärdsplan för
energieffektivisering. Åtgärder ska redovisas löpande till kommunstyrelsens
arbetsutskott. Madeleine Atlas (C), Bertil Jönsson (C), Sven-Olov Wallin (L), Janet
Andersson (S) och Mikael Wehtje (M) instämmer i yrkandena.
Lars Holmström (V) yrkar avslag till första att-satsen i förvaltningens förslag till
beslut och yrkar istället att man undersöker hur man kan använda
resultatutjämningsreserven, att man i budgetarbetet tittar på överskottsmålen och att
nämnderna inte ska tvingas till besparingar.
Johan Andersson (S) yrkar avslag på Lars Holmströms ändringsyrkande.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Catharina Malmborgs (M) m fl första att-sats mot
Lars Holmströms (V) ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med Catharina Malmborgs (M) m fl yrkande.
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Ordförande ställer sedan proposition på Catharina Malmborgs (M) m fl övriga attsatser och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med dessa.
Beslut
- Kommunstyrelsen ger samtliga nämnder i uppdrag att senast den 31 januari 2023 ta
fram en åtgärdsplan för sin nämnd utifrån nya ekonomiska förutsättningar med
åtgärd/kostnadsreducering på 100 miljoner kronor under år 2023 för Eslövs kommun.
- Kommunstyrelsen ger Kommunledningskontoret i uppdrag att beställa en analys av
kommunens ekonomi och ekonomistyrning från Sveriges kommuner och regioner,
SKR, kostnad 115 000 kronor.
- Kommunstyrelsen delegerar till kommunstyrelsens arbetsutskott att vidare ta fram
förslag som omfattar bland annat omvärldsförutsättningar, intäktsprognos, ram till
respektive nämnd, framförda förutsättningar och samlad effekt för kommunens
ekonomi.
- Kommunstyrelsen ger Kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram en
åtgärdsplan för energieffektivisering. Åtgärder ska redovisas löpande till
kommunstyrelsens arbetsutskott.
Reservation
Lars Holmström (V) reserverar sig mot första beslutspunkten till förmån för eget
yrkande.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Samtliga nämnder
Paragrafen är justerad
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