Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-08-27

§ 165: Åtgärder för effektiviseringar och
kostnadsbesparingar
Dnr 19KS359

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att kommundirektören ges mandat att genomföra kostnadsbesparande åtgärder i
alla delar som ligger inom kommundirektörens delegation.
att inriktningen på de kostnadsbesparande åtgärderna bör motsvara 40 mnkr
under 2019.
att kommundirektören återkommer med en skriftlig åtgärdsplan i september.
att kommundirektören avrapporterar vidtagna åtgärder med effekt vid varje
kommunstyrelse och återkommer i de fall politiska ställningstaganden och beslut
behövs för att nå verkställighet
Inlägg i ärendet
Mattias Eriksson Falk (SD), Jan Myléus (KD), Margareta Larsson (M), Pekka
Seitola (M), William Elofsson (M), Helene Åkerlind (L), Owe Hellberg (V), Gin
Akgül Hajo (V), Therese Metz (MP); Åsa Wiklund Lång (S)
Yrkanden
Ordföranden yrkar
1. att kommundirektören ges mandat att genomföra kostnadsbesparande åtgärder i
alla delar som ligger inom kommundirektörens delegation.
2. att inriktningen på de kostnadsbesparande åtgärderna bör motsvara 40 mnkr
under 2019.
3. att kommundirektören återkommer med en skriftlig åtgärdsplan i september.
4. att kommundirektören avrapporterar vidtagna åtgärder med effekt vid varje
kommunstyrelse och återkommer i de fall politiska ställningstaganden och beslut
behövs för att nå verkställighet
Justerare

Uppdragsbestyrkande
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Mattias Eriksson Falk (SD), Jan Myléus (KD) samt William Elofsson (M) yrkar
avslag på att-sats 1, 2, och 4 samt bifall på att-sats 3
Gin Akgül Hajo (V) yrkar på avslag på att-sats 2 samt bifall på att-sats 1, 3 och 4.

Beslutsgång
Ordföranden ställer respektive att-sats för sig. Ordföranden finner att
kommunstyrelsen beslutar att samtliga att-satser (1-4) bifalles.

Reservationer
Mattias Eriksson Falk (SD), Jan Myléus (KD), Margareta Larsson (M) samt
William Elofsson (M) reserverar sig till förmån för avslag på att-sats 1, 2, och 4 .
Gin Akgül Hajo (V) reserverar sig till förmån för avslag på att-sats 2.

Mattias Eriksson Falk (SD) samt Lena Emanuelsson (SD) lämnar även följande
skriftliga reservation:
"Det är Sverigedemokraternas uppfattning att en åtgärdsplan måste presenteras för
kommunstyrelsen innan skarpa beslut kan fattas för att komma tillrätta med den
ekonomiska situationen i Gävle. Att fatta beslut utan konkreta åtgärder på bordet
symboliserar tyvärr enbart att politiken duckar för det ansvar man fått av
invånarna i kommunen."

Beslutsunderlag
 Åtgärdsplan, dnr 19KS359-1

Justerare

Uppdragsbestyrkande
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