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§ 423 Dnr KS 2022/01549-2.5.0 

Beslut - Svar på motion från (M) om att utlysa tävling för att 
uppmärksamma onödiga utgifter 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige:  

Motionen avslås. 

Reservation 

Elisabeth Unell (M), Eleonore Lundkvist (M) och Anna Nordin (M) 

reserverar sig mot beslutet till förmån för Elisabeth Unells (M) förslag. 

Erik Johansson (SD) och Caroline Frisk (SD) reserverar sig mot beslutet till 

förmån för Caroline Frisks (SD) förslag. 

Ärendebeskrivning 

Eleonore Lundkvist (M) och Johan Henriksson (M) har den 10 november 

2022 lämnat in en motion till kommunfullmäktige med rubriken: Utlys 

tävling för att uppmärksamma onödiga utgifter. 

Motionärerna menar att det bland stadens medarbetare kan finnas många 

idéer och kreativa förslag på hur kommunen kan spara pengar. Därför 

föreslås att kommunfullmäktige ska besluta: 

- Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utlysa en årlig tävling i syfte att 

uppmärksamma onödiga utgifter inom kommunens verksamheter 

- Att samtliga anställda ska ges möjlighet att lämna förslag till tävlingen  

Förslagets intention att stimulera till effektivisering och utveckling är 

utmärkt men bäst är att man i respektive verksamhet, i ordinarie processer, 

ges goda förutsättningar för detta och att man där lyfter sina framgångar och 

goda exempel. 

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 

beslut:  

Förslag till kommunfullmäktige:  

Motionen avslås. 

Yrkanden 

Elisabeth Unell (M) och Caroline Frisk (SD) yrkar bifall till motionen.  

Staffan Jansson (S) yrkar avslag till motionen i enlighet med 

stadsledningskontorets förslag. 

Proposition 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels avslag till 

motionen i enlighet med stadsledningskontorets förslag från Staffan Jansson 

(S), dels bifall till motionen från Elisabeth Unell (M) med flera. 
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Ordföranden föreslår en propositionsordning där de två förslagen ställs mot 

varandra. Kommunstyrelsen godkänner föreslagen propositionsordning 

varvid den genomförs. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att i 

enlighet med stadsledningskontorets förslag. 

 



 

 
 

 
 
Kommunstyrelsen 
Kristina Olström 
Epost: kristina.olstrom@vasteras.se 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 
Sida 

1 (2) 

Datum 

2022-11-21 
Diarienr 

KS 2022/01549- 2.5.0  

  

 

Kopia till 

Klicka här för att ange text. 
 

Kommunstyrelsen 

 

Motion från (M) om att utlysa tävling för att uppmärksamma 
onödiga utgifter 

Förslag till beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Motionen avslås. 

 

Ärendebeskrivning 

Eleonore Lundkvist (M) och Johan Henriksson (M) har den 10 november 

2022 lämnat in en motion till kommunfullmäktige med rubriken: Utlys 

tävling för att uppmärksamma onödiga utgifter. 

Motionärerna menar att det bland stadens medarbetare kan finnas många 

idéer och kreativa förslag på hur kommunen kan spara pengar. Därför 

föreslås att kommunfullmäktige ska besluta: 

- Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utlysa en årlig tävling i syfte att 

uppmärksamma onödiga utgifter inom kommunens verksamheter 

- Att samtliga anställda ska ges möjlighet att lämna förslag till tävlingen  

Förslagets intention att stimulera till effektivisering och utveckling är 

utmärkt men bäst är att man i respektive verksamhet, i ordinarie processer, 

ges goda förutsättningar för detta och att man där lyfter sina framgångar och 

goda exempel. 

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 

beslut:  

Förslag till kommunfullmäktige:  

Motionen avslås. 

Beslutsmotivering 

Motionärerna menar att de kommande åren av allt att döma innebär tuffa 

ekonomiska utmaningar för kommunen. Därför krävs såväl små som stora 

insatser för att hitta onödiga utgifter som går att spara in på för att 

kommunen ska kunna bibehålla en låg skatt och undvika att skära ner på 

kärnverksamhet.  
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Vidare framhåller motionärerna att i en stor organisation som Västerås stad 

med över 10 000 medarbetare bör det finns många idéer och kreativa förslag 

på hur kommunen kan spara pengar. Därför vill motionärerna att kommunen 

utlyser en årlig tävling i syfte att uppmärksamma onödiga utgifter inom 

kommunens verksamheter. Alla anställda ska kunna lämna förslag. Vinnande 

förslag får erhålla en individuell belöning.  

Stadsledningskontorets bedömning är att det är angeläget att driva 

utvecklings- och effektiviseringsarbete i staden, vilket också är en prioriterad 

uppgift, både övergripande för staden liksom inom respektive nämnd och 

förvaltning. Att fånga in och uppmuntra förbättringsförslag är en 

grundläggande del i ordinarie processer och sker i verksamheternas 

utvecklingsarbete.  

Tävlingsmomentet innebär risker då det som kan synas som en onödig 

kostnad för verksamheten kan vara en nödvändig kostnad. Bedömningen om 

effekter och faktisk potential kommer att bli svårt att reda ut vilket kommer 

att skapa otydlighet och osäkerhet, 

Att uppmana medarbetarna att tävla kring besparingar kan också skapa 

irritation och motverka sitt syfte där fokus idag ligger mer på lärande och 

erfarenhetsutbyte gärna med inslag av jämförande med andra.   

Förslagets intention att stimulera till effektivisering och utveckling är 

utmärkt men bäst är att man i respektive verksamhet, i ordinarie processer, 

ges goda förutsättningar för detta och att man där lyfter sina framgångar och 

goda exempel. Det görs redan idag i många verksamheter internt men också 

när Västerås stad visar upp sin verksamhet i externa sammanhang i 

konkurrens med andra. 

Juridisk bedömning 

Kommunstyrelsen är behörig att fatta beslutet i enlighet med 

kommunstyrelsens reglemente och kommunallagen. 

Ekonomisk bedömning 

Det bedöms inte möjligt att göra en ekonomisk bedömning av ärendet. 

Hållbar utveckling 

Perspektivet ej relevant med anledning av ärendet karaktär och innehåll.  

Helene Öhrling 

Stadsdirektör 

Kristina Olström 

HR-direktör 
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Utlys tävling för att uppmärksamma 
onödiga utgifter 

De kommande åren innebär av allt att döma tuffa ekonomiska utmaningar för 
kommunen. Därför krävs såväl små som stora insatser för att hitta onödiga 
utgifter som går att spara in på för att kommunen ska kunna bibehålla en låg 
skatt och undvika att skära ner på kärnverksamhet.  

I en stor organisation som Västerås stad med över 10 000 medarbetare tror vi 
att det finns många idéer och kreativa förslag på hur kommunen kan spara 
pengar. Men det är inte alltid dessa idéer tas tillvara. Därför vill vi att kommunen 
utlyser en årlig tävling i syfte att uppmärksamma onödiga utgifter inom 
kommunens verksamheter.  

Alla anställda ska kunna lämna förslag. Vinnande förslag får erhålla en 
individuell belöning. Vi är övertygade om att kommunen kommer att få in en hel 
del förslag som är möjliga att genomföra och som kan gynna både ekonomin 
och skapa en ökad delaktighet hos medarbetarna.   

Med anledning av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta: 

Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utlysa en årlig tävling i syfte att 
uppmärksamma onödiga utgifter inom kommunens verksamheter 

Att samtliga anställda ska ges möjlighet att lämna förslag till tävlingen  

 

 

Eleonore Lundkvist (M)    Johan Henriksson (M) 
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