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Motion av Eric Dicksson (KD) - Minska fikakostnaderna 
för kommunala styrelsemöten och nämndsmöten 

Beskrivning av ärendet 

I motionen föreslås att kostnaderna för fika under styrelsemöten och 
nämndsmöten ses över i syfte att kraftigt minska kostnaderna.    

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen den 22 januari 2019. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 14 augusti 2019.       

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Förslaget i motionen är att göra en översyn när det gäller kostnader för fika i 

samband med sammanträden i styrelse och nämnder. Syftet med översynen 
ska enligt motionären vara att kraftigt minska fikakostnaderna.  

Ett problem när det gäller förslaget i motionen är att kommunallagen i 6 kap. 
3 § ger varje nämnd rätt att själv fatta beslut som rör dess förvaltning. I 
propositionen till den nya kommunallagen står det bland annat att: 

”nämnderna har en självständig beslutanderätt inom ramen för sin 
förvaltande verksamhet. De beslutar om anställning av personal, inköp av 

utrustning och annan materiel m.m.” 

Kommunfullmäktige har i § 84 den 29 april 2019 beslutat att ta bort fikabröd 
i samband med politiska möten i kommunfullmäktige och i 

kommunstyrelsen. Eftersom det är kommunstyrelsen som föreslagit 
kommunfullmäktige att fatta beslutet så får det anses möjligt för fullmäktige 
att fatta ett sådant beslut utan att det inkräktar på styrelsens självständighet.  

Övriga nämnder, som enligt protokoll och beslutsunderlag inte omfattas av 
beslutet, kan om de så önskar fatta liknande beslut för sina sammanträden. 

Även om fullmäktige inte har befogenhet att fatta ett sådant beslut för 
nämndernas räkning så kan fullmäktige ändå uppmana nämnderna att se över 
sina fikakostnader. 

Alternativa förslag till beslut med detaljerade överväganden  

Alternativt förslag till beslut: Motionen besvaras med hänvisning till att 
kommunfullmäktige har fastställt varje nämnds budget och förutsätter att 

varje nämnd vidtar de åtgärder som behövs för att hålla sig inom den 
tilldelade budgeten. 

Varje nämnd har ett eget ansvar för att hålla sig inom de av fullmäktige 

fastställda budgetramarna. Detta alternativa förslag till beslut innebär att 
fullmäktige helt enkelt påminner om nämndernas ansvar för sin budget och 
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samtidigt inte direkt talar om hur nämnderna ska uppnå det resultat som 

förväntas.  

Till skillnad mot huvudförslaget används inte här möjligheten för 
fullmäktige att rikta en specifik uppmaning till nämnderna om hur de skulle 

kunna genomföra en viss besparing. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet behöver inte kommuniceras enligt förvaltningslagens regler om 
kommunikation.  

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Förslaget till beslut påverkar inte direkt någon av perspektiven i § 2 i 
kommunstyrelsens reglemente. Däremot kan indirekt perspektivet 

arbetsmiljö påverkas beroende på vad de olika nämnderna fattar för beslut. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Motionen besvaras, genom att kommunfullmäktige uppmanar nämnderna att 

se över sina kostnader för fika i samband med sina sammanträden.     

Charlotta Rasmusson 
Verksamhetsområdeschef 

Verksamhetsstöd 

Ulf Gustavsson 

Utredare 

Fattat beslut expedieras till: 

Motionären 
Kultur- och tillväxtnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Socialnämnden 
Utbildningsnämnden 
Valnämnden 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
Kommunfullmäktiges ordförande 
Kjell Magnusson 

Kjell.magnusson@morbylanga.se 
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 Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige för anmälan 

 

Beslut fattade enligt arbetsordning för beredning av 
motioner och medborgarförslag (MBLAFS 2015:22) 

Beslutande 

Kjell Magnusson 

Ärende 

Motion av Eric Dicksson (KD) - Minska fikakostnaderna för kommunala 

styrelsemöten och nämndsmöten. 

Beslutsunderlag 

Motion inkommen den 22 januari 2019. 

Beslut 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kjell Magnusson 

Kommunfullmäktiges ordförande  
 



 

 

 

Minska fikakostnaderna för kommunala styrelsemöten och nämndsmöten 

Att politiker fikar mycket är en fördom som är vida känd. Dock är det väl så att ingen fördom 

utan någon liten sanning bakom. Kostnaderna för fika till kommunala styrelsemöten och 

nämndsmöten ligger i vår kommun mellan 400 - 600 kronor per möte. Detta är helt orimligt. Vi 

måste se denna kostnad i relation till att vi varje månad har kommunstyrelse, socialnämnd, 

utbildningsnämnd, kultur- och tillväxtsnämnd, samhällsbyggnadsnämnd. Sen tillkommer 

kommunfullmäktige samt övriga utskott och grupper. Många bäckar små och vi har det yttersta 

ansvaret för våra medborgares pengar.  Att det bjuds på kaffe alt serveras kaffe vars kostnad dras 

bort från arvodet är fullt rimligt, mackor och kakor i överflöd är inte rimligt.  

Med anledning av ovanstående föreslår Kristdemokraterna:  

Att kommunfullmäktige beslutar att se över kostnaderna för fika under styrelsemöten och 

nämndsmöten i syfte att kraftigt minska denna kostnad.  

 

Färjestaden 2019-01-22 

Eric Dicksson (KD)  


