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Motion	  till	  Kommunfullmäktige	  i	  Ydre	  kommun	  
angående	  ekonomisk	  uppföljning	  
	  
I	  Ydre	  såväl	  som	  i	  hela	  Sverige	  ökar	  den	  administrativa	  bördan	  för	  tjänstemän	  och	  
anställda.	  Efter	  att	  ha	  gått	  ifrån	  ett	  system	  där	  det	  fanns	  yrkesmässigt	  professionella	  
administratörer,	  så	  har	  nu	  de	  administrativa	  uppgifterna	  allt	  mer	  förskjutits	  till	  de	  som	  
egentligen	  ska	  ägna	  sin	  tid	  åt	  kärnverksamhet	  och	  som	  dessutom	  saknar	  den	  vana	  och	  
erfarenhet	  som	  administratörerna	  har.	  Detta	  administrativa	  tillägg	  har	  tillkommit	  utan	  
att	  det	  funnits	  möjlighet	  att	  ta	  bort	  någon	  annan	  uppgift.	  
	  
Miljöpartiet	  i	  Ydre	  anser	  att,	  på	  samma	  sätt	  som	  i	  samhället	  i	  stort,	  en	  orimligt	  stor	  
arbetsinsats	  från	  ekonomikontoret	  måste	  läggas	  ner	  på	  delårsbokslutet	  i	  förhållande	  till	  
nyttan	  av	  detsamma.	  Vi	  vill	  att	  en	  förändring	  när	  det	  gäller	  tidsåtgång	  och	  resurser	  ska	  
komma	  till	  stånd.	  Delårsbokslutet	  brukar	  i	  regel	  komma	  upp	  för	  beslut	  i	  
Kommunfullmäktige	  någon	  gång	  i	  november.	  Som	  hjälpmedel	  för	  ekonomisk	  styrning	  är	  
delårsbokslutet	  diskutabelt	  när	  det	  är	  mindre	  än	  två	  månader	  till	  årets	  slut.	  Ett	  bättre	  
sätt	  att	  få	  hjälp	  med	  den	  ekonomiska	  styrningen	  under	  året,	  tycker	  vi	  i	  Miljöpartiet	  i	  
Ydre,	  vore	  att	  istället	  för	  att	  lägga	  så	  mycket	  tid	  på	  delårsbokslutet	  satsa	  den	  tiden	  på	  att	  
fortsätta	  utveckla	  ett	  ekonomiskt	  uppföljningsinstrument.	  
	  
Miljöpartiet	  i	  Ydre	  yrkar	  att:	  
	  

• uppdra	  åt	  ekonomiavdelningen	  att	  undersöka	  vad	  som	  gäller	  för	  
delårsbokslutet	  när	  det	  gäller	  lagkrav	  och	  liknande	  och	  därefter	  utforma	  
delårsbokslutet	  så	  att	  det	  följer	  lagen	  men	  kräver	  minsta	  möjliga	  
arbetsinsats.	  

• uppdra	  åt	  ekonomiavdelningen	  att	  	  se	  över	  och	  utveckla	  ett	  tydligt	  och	  
lättförståeligt	  uppföljnings-‐	  och	  prognosverktyg	  som	  hjälp	  till	  den	  politiska	  
styrningen.	  

	  
	  
För	  Miljöpartiet	  i	  Ydre	  
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