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§ 115 Dnr KS 2019/000518  

Anmälan av Medborgarförslag - Redovisning av 
personalkostnader 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslås att kommunledningen redovisar samtliga 
personalbesparingar, antalet nyanställda, nya tjänstetillsättningar, syfte, 
verksamhetsmål, besparing och kostnader för desamma de senaste tre åren.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 11 oktober 2019.   

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Beredningen ska ske så att beslut kan fattas av kommun-fullmäktige 
inom normal beredningstid, det vill säga sex månader från det att 
medborgarförslaget anmäldes i kommunfullmäktige.     
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Kommunfullmäktige 

 

 

 

 



� Mörbylånga 
Wkommun 

Mörbylånga kommun 

Medborgarförslag 
2019 -10- 11 lnk. 

Mörbylånga kommun 
386 80 Mörbylånga 
Tfn: 0485-470 00 
kommun@morbylanga.se 

Dina kontaktuppgifter: 

Namn: 
Monika Bergman 
Gatuadress: 

Johns Hill, Kvarnvägen 6 
Postnummer och ort: 

386 51 Mörbylånga 

�Ila so� �-r folkbo�!örd? i Mörbylån�a �ommun h��l��.�� ...............lamna in forslag. Forenmgar, organisationer ell"' ·� ::in-.:.i:::.: 
sammanslutningar omfattas inte av möjligheten. Det är den 
enskildes delaktighet som ska öka. 

Telefon: 

Mobil: 

E-postadress:
monika.bergman@compasdivita.se

Förslaget (Här presenterar du kort ditt medborgarförslag): 

Jag föreslår att kommunledningen redovisar samtliga personaiesparingar, antalet 
nyanställda, nya tjänstetillsättningar, syfte, verksamhetsmål, besparing och kostnader 
för demsamma de senaste tre åren. 

Motivering (Här lämnar du en mer utförlig beskrivning av ditt förslag. Motivera gärna varför du anser att 
förslaget ska genomföras och hur det skulle kunna genomföras): 
Vägen till god demokrati är transperens och insyn för medborgarna. Med hänsyn taget till 
att man står i begrepp att höja kommunalskatten kraftigt och att man de senaste tre åren 
gjort besparingar inom skolsektorn på 22 miljoner genom kraftiga personal
nerdragningar anser jag det rimligt ur demokratisynpunkt och lojalitetssynpunkt att man 
tydligt redovisar samtliga förvaltningars personalhantering och ansvarstagande 
(nerdragningar, anställningar) under samma period. Löner är en väldigt tung post i en 
kommunal ekonomi. Med tanke på det svåra ekonomiska läge vår kommun befinner sig i 
idag är det lämpligt, anser jag att redovisa för medborgarna hur den här delen av deras 
skattepengar hanteras, då vi alla vill ha valuta för våra skatter, god service, vara en 
kommun som lockar till inflyttning, ha en bra skola och omsorg med en bra arbetsmiljö 
som gör vår kommun till den attraktiva arbetsgivare man vill vara. 

(gJ Jag accepterar att mina uppgifter publiceras på kommunens hemsida. 

Namnteckning: 

Ort och datum: Namnteckning: 

Mörbylånga 191 010 ' In '1 
Blanketten skickas eller faxas till: 
Mörbylånga kommun, 386 80 Mörbylånga, fax: 0485-472 71 

..................... 


