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 Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Kommunkontoret, kl. 15.30-15.50 
 
Ajournering  
 
Beslutande Christina Lidström, ordförande  (M) 
 Gunilla Forsberg, 1:e vice ordförande (KD) 
 Linda Berglund, 2:e vice ordförande (S) 
 
 
Övriga 

Närvarande  Jimmy Johansson, kommunchef § 3 
   
 
 
 
 

Utses att justera Linda Berglund (S) 
 
Ersättare:   
 
 
 
 
Plats och tid för 

justering Kommunkontoret 2023-01-24, kl. 16.00 
 
Underskrifter ...............................................................................Paragrafer 3 
 Ewa Lindqvist, sekreterare 
 
 ............................................................................. 
 Christina Lidström, ordförande 
 
 .............................................................................. 
 Linda Berglund, justerare 
 
 
 
 

 
ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom 

anslag www.bjurholm.se 
 
  Anslås  2023-01-24 
  Anslaget upphör 2023-02-15 

  

http://www.bjurholm.se/
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Justerare 
 Beslutsexpediering  

 § 3 Dnr KS23-035 022 
 

Utökning av verksamheten Ekonomi och Service 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott utökar verksamheten Ekonomi och 
Service med tjänsten Controller på heltid. Utökningen belastar 
verksamheten Ekonomi och Service som kan komma att medföra ett 
underskott under 2023. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Det finns behov av ökat stöd till verksamheterna i samtliga uppgifter 
som gäller ekonomi. I och med att kommunens ekonom går ned till 
50% tjänstgöringsgrad kommer verksamhetsstödet att minska och 
arbetsbelastningen på ekonomichef att öka. Rekrytering av en tjänst 
på 50% tjänstgöringsgrad anses inte vara möjligt. 
 
Ett minskat stöd till verksamheterna utgör en risk både i arbetsmiljö 
för medarbetare, både på ekonomiavdelningen och för 
verksamhetsansvariga som kommer att få ett minskat stöd 2023-03-
01. Minskningen kommer även att medföra en risk för kommunens 
ekonomi då det inte finns möjlighet att jobba med uppföljning.  
 
Under 2023 går kommunen igång med flertalet stora investeringar 
som kräver att det finns en kontroll på ekonomin för dessa och ett 
behov av ökat verksamhetsstöd för de verksamheter som genomför 
investeringar.  
 
För att undvika riskerna i ekonomi, investering och arbetsbelastning 
ser verksamheten Ekonomi och Service ett behov av en utökning 
med ytterligare en resurs på heltid riktat mot ekonomi. Utökning med 
en heltidstjänst kommer att ge en negativ ekonomisk effekt  
inledningsvis. Dock kan ett utökat stöd till verksamheterna i längden 
eventuellt säkra vissa delar inom ekonomin och kunna ge en positiv 
effekt på lång sikt. 
 
En heltidstjänst kommer att ge en ökad kostnad om ca 650 000 
kronor på helår. Under 2023 kommer den ökade kostnaden motsvara 
en halvtidstjänst, som belastar verksamheten Ekonomi och Service. 
Utifrån redan lagd budget kommer verksamheten att gå med 
underskott 2023. Från och med 2024 skall kostnaden fördelas i 
internprissättningen. 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2023-01-11 
 
Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen, personalchef, ekonomichef, diariet 


