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KF § 32 Dnr. KS/2017:138.042 

Ekonomiska ramar 2018-2020 

Efter beredning av ramarna, med beräkning av befolkningsförändringar, effekter av 
gällande avtal och löneuppräkningar, med den politiska majoritEiten föreslås 
nedanstående resultatnivåer. 

(mnkr) 2018 2019 2020 

Resultat exkl VA och jämförelsestör, efter beredning 16,3 10,0 0,0 

I förslaget till ramar för budget- och planperioden 2018-2020 bedöms kommunen, givet 
dagens skattesatser på Södertörn, uppnå övergripande mål 8 "Salems kommun ska ha en 
skattesats som är konkurrenskraftig på Södertörn" samtliga åren eftersom skattesatsen 
föreslås lämnas oförändrad. Däremot bedöms övergripande mål 9 "Salems kommun ska 
ha en stabil ekonomi" uppnås 2018-19 men inte fullt ut år 2020 emedan 1% - målet ej 
uppnås detta år. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 10 maj 2017. 

I ärendet finns även ordförandeförslag "Välfärdssatsningar och 4H-gård" daterad 
2017-05-22, bilaga 1. 

Kommunstyrelsen förslag till beslut KS § 54/2017 

1. Kommunfullmäktige fastställer ekonomiska ramar för budget- och planperioden 
2018-2020 enligt upprättat förslag till resultaträkning, biilaga 1 till tjänsteskrivelse 
daterad 2017-05-10. 

2. Kommunfullmäktige antar planeringsunderlag för investeringar för yttranden från 
nämnderna i budgetprocessen, bilaga 2 till tjänsteskrivelse daterad 2017-05-10. 

3. Kommunfullmäktige fastställer direktiv för budgetarbetet inför 2018 och 
planperioden 2019 - 2020 avseende såväl drift- som investeringsmedel enligt 
föreliggande tjänsteskrivelse. 

4. Kommunfullmäktige uppdrar åt berörda nämnder att parallellt med 
budgetäskandet för år 2019 respektive år 2020 redovisa besparingsåtgärder 
uppgående till följande belopp per nämnd: 

o Barn- och utbildningsnämnden 4,5 mnkr 
o Socialnämnden 2,6 mnkr 
o Kommunstyrelsen 0,3 mnkr 
o Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 0,7 mnkr 

Yrkanden 
Lennart Kalderen (M), Mia Franzen (L), Arne Närström (S), Gunny Jörlen (C) och Håkan 
Paulsson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Anders Klerkefors (RÖP) 
yrkar bifall till beslutspunkt 4 samt medges lämna en protokollsanteckning. 

/J 
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§ 32 (forts.) 

Mats Nittve (MP) yrkar att b_udgetposten för 40 mkr angående sporthallen återremitteras 
för ytterligare beredning. Lennart Kalderen {M), Sanna Jansson Wiberg (V), Arne Närström 
(S), Gunny Jörlen (C) och Anders Klerkefors (RÖP) ansluter sig till yrkandet om återremiss. 

Arne Närström (S) yrkar att driftbudgeten inom kommunstyrelsen till förfogande ökas med 
6 mkr för 2018 (se bilaga 2) . Lennart Kalderen (M) yrkar avslag på Arne Närströms 
yrkande. 

Sanna Jansson Wiberg (V) yrkar avslag på beslutspunkten 4 gällande besparingar inom 
barn- och utbildningsnämnden med 4,5 mnkr, socialnämnden med 2,6 mnkr och totalt 7,1 
mnkr år 2019 och 2020. Sanna Jansson Wiberg yrkar även följande tillägg (se bilaga 3): 

1. 1 mnkr årligen 2018-2020 till kvällsverksamhet för unga vuxna 
2. 1 mnkr 2018-2020 till feriearbeten 
3. 1 mnkr 2018-2020 till Parkleksverksamhet 
4. 8 000 tkr för 2018, samt 6 000 tkr för 2019-2020 tillförs ram för satsningar på 

förskola, skola och fritidsverksamhet 
5. 4000 tkr för 2018, 3000 tkr för 2019-2020 tillförs ram för satsningar inom 

omsorgen 
6. 150 tkr tillförs per år tillförs ram för satsningar inom kultur och fritid 

Proposition 

Ordföranden ställer proposition på Mats Nittves (MP) yrkande om återremiss av 
budgetposten för 40 mkr angående sporthallen och finner att kommunfullmäktige 
återremitterar budgetposten för ytterligare beredning. 

Ordföranden ställer proposition på beslutspunkterna 1-3 i kommunstyrelsens förslag till 
beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Ordföranden ställer Sanna Jansson Wibergs (V) yrkande om avslag på beslutspunkten 4 
gällande besparingar inom barn- och utbildningsnämnden med 4,5 mnkr, socialnämnden 
med 2,6 mnkr och totalt 7,1 mnkr år 2019 och 2020 mot kommunstyrelsens förslag och 
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Ordföranden ställer Arne Närströms (S) tilläggsyrkande om att driftbudgeten inom 
kommunstyrelsen till förfogande ökas med 6 mkr för 2018 mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige avslår tilläggsyrkandet och beslutar därmed enligt kommunstyrelsens 
förslag. 

Ordföranden ställer kommunstyrelsen förslag till beslut mot Sanna Jansson Wibergs (V) 
yrkande om 1 mnkr årligen 2018-2020 till kvällsverksamhet för unga vuxna mot avslag och 
finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet. 

Ordföranden ställer kommunstyrelsen förslag till beslut mot Sanna Jansson Wibergs 
yrkande om 1 mnkr 2018-2020 till feriearbeten mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige avslår yrkandet. 

..(/ 
rdf. sign. 

.... h.:S?N 
Ji :·~·i~~. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2017-06-15 
5 av 15 

Kommunfullmäktige 

§ 32 (forts.) 

Ordföranden ställer kommunstyrelsen förslag till beslut mot Sanna Jansson Wibergs 
yrkande om 1 mnkr 2018-2020 till Parkleksverksamhet mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige avslår yrkandet. 

Ordföranden ställer kommunstyrelsen förslag till beslut mot Sanna Jansson Wibergs 
yrkande om 8 000 tkr för 2018, samt 6 000 tkr för 2019-2020 tillförs ram för satsningar på 
förskola, skola och fritidsverksamhet mot avslag och finner att kommunfullmäktige avslår 
yrkandet. 

Ordföranden ställer kommunstyrelsen förslag till beslut mot Sanna Jansson Wibergs 
yrkande om 4000 tkr för 2018, 3000 tkr för 2019-2020 tillförs ram för satsningar inom 
omsorgen mot avslag och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet. 

Ordföranden ställer kommunstyrelsen förslag till beslut mot Sanna Jansson Wibergs 
yrkande om 150 tkr tillförs per år tillförs ram för satsningar inom kultur och fritid mot 
avslag och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige fastställer ekonomiska ramar för budget- och planperioden 
2018-2020 enligt upprättat förslag till resultaträkning, bilaga 1 till tjänsteskrivelse 
daterad 2017-05-10. 

2. Kommunfullmäktige antar planeringsunderlag för investeringar för yttranden från 
nämnderna i budgetprocessen, bilaga 2 till tjänsteskrivelse daterad 2017-05-10. 

3. Kommunfullmäktige fastställer direktiv för budgetarbetet inför 2018 och 
planperioden 2019 - 2020 avseende såväl drift- som inv1esteringsmedel enligt 
föreliggande tjänsteskrivelse. 

4. Kommunfullmäktige uppdrar åt berörda nämnder att parallellt med 
budgetäskandet för år 2019 respektive år 2020 redovisa besparingsåtgärder 
uppgående till följande belopp per nämnd: 

o Barn- och utbildningsnämnden 4,5 mnkr 
o Socialnämnden 2,6 mnkr 
o Kommunstyrelsen 0,3 mnkr 
o Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 0, 7 mnkr 

5. Kommunfullmäktige återremitterar budgetposten för 40 mkr angående 
sporthallen för ytterligare beredning. 

Deltar ej i beslut 

Anders Klerkefors (RÖP) delar ej i beslutspunkt 3. 
Mats Nittve (MP) deltar ej i beslutspunkt 4. 

Protokollsanteckning 
Anders Klerkefors (RÖP) medges lägga följande anteckning till protokollet angående 
beslutspunkt 4: Vi tycker att det är positivt att redovisa besparingsåtgärder men vi vill 
understryka att vi inte accepterar de nivåer som här uttrycks. 

.. 4.)~ i~~~-~-:gn. 
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KF § 33 Dnr. KS/2017:139.040 

Omfördelning av medel för oförutsedda utgifter - från KF till 
KS 

I kommunens budget för år 2017 har budgeterats driftmedel till kommunfullmäktiges 
förfogande om 1 765 tkr. Detta för senare beslut om avrop för mötande av kostnader som 
vid budget tillfället ej var förutsedda . 

Kommunstyrelsen ser att ekonomiska insatser framledes kan behöva göras inom flera 
områden. För att utöka möjligheten till sådana insatser, genom beslut av 
kommunstyrelsen, föreslås att medel till kommunfullmäktiges förfogande överförs till 
kommunstyrelsen till förfogande med 1 000 tkr. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut KS § 55/2017 

Kommunfullmäktige beslutar att överföra budgeterade driftmedel om 1 000 tkr från 
kommunfullmäktige till förfogande till kommunstyrelsen till förfogande . 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överföra budgeterade driftmedel om 1 000 tkr från 
kommunfullmäktige till förfogande till kommunstyrelsen till förfogande . 

Beslutsexpediering: 
Arkiv 
Ekonomi 

i: 
Ordf. sign. 
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KF § 34 Dn r.KS/2017: 144.012 

Indikatorer för energi och transport 

Eftersom det mål som sattes kring energiförbättring 2008 redan har uppnåtts så bedöms 
indikatorn för energiförbrukning inte längre fylla sitt ursprungliga syfte, och bör därför 
justeras från 2017. I målsättningsarbetet inför verksamhetsår 2019 ska miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen (MSB) ta fram ett förslag på ny indikator på 
energiområdet, senast till maj 2018. 

Ärendet finns beskrivet i tjänsteskrivelse daterad 2017-05-08. 

Ärendet har hanterats i kommunstyrelsens tekniska utskott 2017-05-17 varvid utskottet 
har beslutat om förändringar för egen del. 

Kommunfullmäktige har att fatta ett kompletterande beslut om en indikator. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut KS § 63/2017 
Kommunfullmäktige beslutar att förändra transportindikatorn som ingår i det 
kommunövergripande målet för hållbar miljö till "Andelen fossilfria personbilar", i enlighet 
med den förändring som kommunstyrelsens tekniska utskott gör inför 2018. 

Yrkanden och proposition 
Mats Nittve (MP) yrkar på att skrivningen ändras till "rent fossilbränslefria bilar". 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot Mats Nittves yrkande och 
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att förändra transportindikatorn som ingår i det 
kommunövergripande målet för hållbar miljö till "Andelen fossilfria personbilar", i enlighet 
med den förändring som kommunstyrelsens tekniska utskott gör inför 2018. 

Beslutsexpediering: 
Arkiv 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

tl 
Ordf. sign. 

...... ,!#} s ~ 
Jus{Jign . 



SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 

2017-06-15 
9 av 15 

Kommunfullmäktige 

KF § 35 Dnr. KS/2017:69.811 

Svar på motion - Badplats i Flaten och vid Sandbäck i sjön 
Uttran, väckt av Anders Klerkefors (RÖP) 

Rönningepartiet har lämnat en motion till kommunfullmäktige den 16 januari 2017 om 
badplats i Flaten, i Skönviksparken vid Rönninge centrum och nedanför kv Lustigknopp i 
Rönn inge vid Sand bäck i sjön Uttran . Motionen yrkar på att kost nader för badplats på 
båda platserna utreds. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att die båda utpekade platserna 
vid Flaten vid Skönviksparken och vid Sandbäck fungerar bra som spontana badplatser och 
att det är tillräckligt utan att några ytterligare investeringar ska göras för att utrusta dessa 
båda platser med bryggor, omklädning, toaletter, parkeringsplatser m m. 

Ärendet behandlades i kommunstyrelsens tekniska utskott den 17 maj 2017 och beskrivs i 
tjänsteskrivelse daterat den 4 maj 2017 samt vid kultur- och fritjdsnämndens 
sammanträde 2017-05-18 och beskrivs i tjänsteskrivelse daterat 2017-04-26. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut§ 64/2017 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Beslutsexpediering: 
Arkiv 
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KF § 36 Dnr. KS/2016:116.619 

Svar på motion - Präster, skolan och konfir1mation, av Håkan 
Paulsson (KD) 
Håkan Paulsson (KD) har den 2016-12-15 inkommit till kommunfullmäktige med en 
motion om att präster och kyrkan ska ha möjlighet att informera om 
konfirmationsundervisningen på skolorna i Salems kommun. Pr~isterna i Svenska kyrkan i 
Salem har inte längre möjlighet att komma till skolorna för att inbjuda eleverna till 
konfirmationsundervisning. Motionären anser att kyrkans lära är viktig och att antalet 
konfirmander har minskat vilket riskerar att samhället återgår till normlöshet. 

Barn- och utbildningsnämnden behandlade ärendet vid sammanträde 2017-04-25. 
Nämnden föreslår med hänvisning till Skollagens bestämmelser avseende att religiösa 
inslag enbart ska förekomma i undervisningen och genomföras av legitimerade lärare 
samt följa läroplanens intentioner, att kommunfullmäktige avslår motionen. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut § 65/2017 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Yrkanden och proposition 
Håkan Paulsson (KD) yrkar bifall till motionen. 

Petter Liljeblad (L), Lennart Ejenäs (M), Anders Klerkefors (RÖP), Lennart Kalderen (M) och 
Arne Närström (S) yrkar avslag på motionen. 

Ordföranden ställer kommunstyrelsen förslag till beslut om avslag mot Håkan Paulssons 
yrkande om bifall och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Beslutsexpediering: 
Arkiv 
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KF § 37 Dnr. KS/2017:99.101 

Balanslista över obesvarade motioner 

Enligt kommunallagen bör en motion beredas så att kommunfullmäktige kan fatta beslut 
inom ett år från det att motionen väckts. Om beredningen inte kan avslutas inom denna 
tid ska det anmälas till kommunfullmäktige . Kommunfullmäktiges arbetsordning reglerar 
att kommunstyrelsen två gånger per år ska redovisa de motioner som inte beretts färdigt. I 
redovisningen ingår samtliga motioner som inte beretts färdigt. 

Totalt tio motioner är för närvarande under beredning varav två behandlas på dagens 
sammanträde. Tre motioner har passerat beredningstiden på ett år. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige § 66/2017 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av obesvarade motioner. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av obesvarade motioner. 

Beslutsexpediering: 
Arkiv 
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Dnr. KS/2017:146.101 

Svar på interpellation - Säkerhet vid infartsparkering E4. 

Ställd till kommunstyrelsens ordförande LE!nnart Kalderen 
(M) 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-05-11 § 31 att interpellation från Anders Klerkefors 
(RÖP) angående säkerhet vid infartsparkering E4 ställs och överlämnas därmed till 
kommunstyrelsen ordförande Lennart Kalderen (M) för besvarande. 

Kommunstyrelsens ordförande lämnar svar daterat 2017-06-08 . 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige anser interpellationen besvarad. 

Beslutsexpediering: 
Arkiv 
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KF § 39 Dnr. KS/2017:146.101 

Svar på interpellation - Naturvårdsintressen. Ställd till 
kommunstyrelsens ordförande Lennart Kalderen (M) 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-05-11 § 31 att interpellation från Mats Nittve (MP) 
angående naturvårdsintressen ställs och överlämnas därmed till kommunstyrelsen 
ordförande Lennart Kalderen (M) för besvarande. 

Kommunstyrelsens ordförande lämnar svar daterat 2017-06-02. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige anser interpellationen besvarad. 

Beslutsexpediering: 
Arkiv 

Ordf. sign. 
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Kommunfullmäktige 

KF §41 Dnr. 

Inkomna motioner, interpellationer och frågor 

Inkomna motioner: 

Motion - Utökning av feriearbeten mot föreningsverksamheten. Väckt av Sanna Jansson 
Wiberg (V). 

Inkomna frågor 

Från Anne Henningsson (MP) ställd till Björn Kvist (M), ordförande i bygg- och 
miljönämnden angående Dånviken . 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen för beredning. 

2. Kommunfullmäktige anser frågan besvarad. 

Beslutsexpediering: 
Arkiv 
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Dnr. KS/2014:95.113 

Inga avsägelser eller fyllnadsval har inkommit till dagens sammanträde. 

Beslutsexpediering: 
Arkiv 

t2 
Ordf. sign. 
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UPPROP/VOTERINGSLISTA Kommunfullmäktige den 15 juni ~W17 kl 19.20-22.15 

Ledamöter Närv. Tjänstgörande ersättare V: Ja V: Nej V: Avs 

M Lennart Kalderen 
Ja 

M Lennart Sjödel I 
Nej Sead Kosevic 

M Olle Glimvik 
Ja 

M Mats Röhr 
Nej Jasmina Kosevic 

M Elisabeth Bovin Exner 
Ja 

M Björn Kvist 
Ja 

----

M Björn Odelius 
Ja 

----

M Farzana Khan 
Ja 

-----

M Ulla Wickstein 
del § 32, ej beslut . Tom kl 20.50, Kerstin Lines 

--

M Erik Glimvik 
Nej Mats Ershammar 

--

M Lennart Ejenäs 
Ja 

C Ankie Bosander 
Nej Leif Ståhl 

C Gun ny Jörlen 
Ja 

L Mia Franzen 
del Tom § 34, kl 21.30, Bo Eriksson 

- - ---

L Petter Liljeblad 
Ja 

KO Håkan Paulson 
Ja 

s Arne Närström 
Ja 

s Britt-Marie Marklund 
Ja 

-----

s Tommy Eklund 
Ja 

-----

s Maria Ridderstolpe 
Ja 

--

s Patrik Robbertte 
Ja 

s Natalie Westermark 
Nej Birgitta Rönnblad 

--

s Björn Wivallius 
Nej Thorbjörn Svensson 

V Sanna Jansson Wiberg 
Ja 

MP Mats Nittve 
Ja 

-----

MP Anne Henningsson 
Ja 

Röp Anders Klerkefors 
Ja 

Röp Karin Meyer 
Ja 

-----

Röp Maria Trap 
Nej Carl-Gusta\('Borgh 

so Lars-Göran Holmsten 
Ja 

so Gabriel Ursescu 
Nej Ann-Christin Skantz 

/ ~7 
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UPPROP/VOTERINGSLISTA Kommunfullmäktige den 15 juni 2017 kl 19.20-22.15 

Ledamöter Närv. Tjänstgör för 

M Sead Kosevic 
Ja Lennart Sjödel I 

M Stefan Almå 
Nej 

- --- - - - - -- - -- --

M Donald Molander 
Nej 

-- - - - -- -

M Jasmina Kosevic 
Ja Mats Röhr 

-- -

M Mats Ershammar 
Ja Erik Glimvik 

- -- - -

M Kerstin Lines 
Ja Fr om kl 20.50 

C Leif Ståhl 
Ja 

C Joakim Falkeborn 
Ja 

L Kristina Bjureklev Netzell 
del Tom § 34, kl 21.30 

- -

L Bo Eriksson 
Ja Fr o m 21.30, Mia Franzen 

KD Bo Johansson 
Nej 

-

KD Ola Paulson 
Nej 

s Leutrim Kadriu 
Nej 

s Birgitta Rönnblad 
Ja Natalie Westermark 

s Thorbjörn Svensson 
Ja Björn Wivallius 

s Margaretha Häll Assarsson 
Ja 

V Moses Fecher 
Nej 

V Jimmy Ahlström 
Nej 

MP Ellinor Scheffer 
Nej 

MP Maria Sundblad 
Nej 

Carl-Gustaf Borgh 
Ja Maria Trap 

Röp - -

Röp Mikael lsraelson 
Ja 

SD Ann-Christin Skantz 
Ja Gabriel Ursescu 

- -

SD Roger Viman 
Nej 

Tid för justering: Kansliet, tisdag den 20 juni 2017 kl 16.00 

Justerare: Sanna Jansson Wiberg {V), Carl-Gustav Bergh (RÖP) 

Attest: Ansvar: 1001 
Tid för arvodering: kl 
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Kommunfullmäktige 2017-06-15 

§ 1 Ekonomiska ramar 2018-2020 
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Vi Socialdemokrater har sett att förvaltningarna återkommande hamnar i läget att besparingar 

krävs då budgeten inte går att hålla, beroende på det kommer fler barn eller äldre in i 

verksamheterna än prognostiserat. 

För att inte urholka kvaliteten på välfärdstjänsterna som medborgarna i Salem är i behov av 

lägger vi därför i budget för 2018 en buffert i Kommunstyrelsen till förfogande på 6 miljoner 

kronor. Dessa medel kan förvaltningarna enbart äska ur för volymökningar ej övriga 

kostnadsökningar. 

Socialdemokraterna vill under nästa mandatperiod bygga en idrottsplats i kommunen. 

Vi är i överens om att det behövs en ny fullstor hall i kommunen men vi ser svårigheter med 

placeringen på Fågelsången. Istället bör vi satsa på en ny idrottsplats med fullstor hall vid 

Bintebo eller Lövhagen enligt tidigare fullmäktigebeslut om placering av ny idrottsplats. 

Vi stödjer de 40 miljoner som majoriteten vill satsa på ny fullstor idrottshall och vill tillföra 

ytterligare 40 miljoner i plan efter 2020. 
En idrottshall för skolans behov ska byggas vid Fågelsångens skola och ryms redan i budget för 

ny skola. 

Om det är ekonomisk fördelaktigt för kommunen vill vi köpa det fastighetsbolag som äger 

fastigheten i Söderby Park där socialförvaltningen har ett särskilt boende för äldre idag. 

Av erfarenhet har vi sett att hyra lokaler för verksamhet kan bli betydligt mer kostsamt än att äga 

själv. 

Vi behöver se över målet för lånetaket. Eftersom vi är en av de kommuner i Stockholms län som 

vill öka sin befolkning i snabbast takt behöver vi låna pengar till viktiga investeringar i 

infrastruktur, skolor och förskolor mm. 



Vi yrkar bifall till ramarna . 

Tilläggsyrkande: 

1.Driftbudgeten, 

Anslag KS ( ansv 11491) ökas med 6 miljoner för 2018. 

2. lnvesteringsbudgeten 

2(z) 

Idrottsplats på Bintebo eller Lövhagen inklusive fullstor idrottshall 80 miljoner ( 40 miljoner Ny 
skola Idrottshall+ 40 miljoner efter planperioden) 



Vänsterpartiet 

§1 Ekonomiska ramar 2018-2020 Kommunfullmäktige 15/6-2017. 

Tillägsyrkanden; 

1. Punkt 4 i beslutet; 

Vi yrkar avslag på beslutspunkten 4 gällande besparingar inom; 

Barn- och utbildningsnämnden med 4,5 mnkr 

Socialnämnden med 2,6 mnkr 

totalt 7,1 mnkr år 2019 och 2020 

IS,\ct~C\ ~ ~~ pn:,h:,1:'. o\ I 
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Vänsterpartiet har svårt att se att det finns möjlighet att göra så stora besparingar innom 

barn och utbildningsnämnden samt socialnämnden utan att kvalit en i verksamheten blir 

lidande. 

2. Kvällsverksamhet för unga vuxna 

Vi vill tillföra lmnkr årligen 2018-2020. 

Vi tycker att unga vuxna är en grupp som behöver prioriteras. Vi vill satsa 1000 tkr för att 

kvällsverksamheten för unga vuxna ska kunna bibehållas. 

3. Feriearbeten 

Vi vill tillföra lmnkr 2018-2020. 

Möjligheten till ferieaebeten för unga i kommunen behöver stärkas, vi vill ge fler chansen 

att få en första kontakt med arbetslivet så tidigt som möjligt. Vi ser också gärna att 

verksamhetsområdena utökas för feriejobben, ex som ledare på dagläger för yngre barn 

inom idrott, musik eller hobbyaktivitet i samarbete med föreningslivet . 

4. Parkleksverksamhet 

Vi vill tillföra 1 mnkr 2018-2020 

Vi vill ge möjlighet till barn från 1-18 år att med föräldrar eller utan ta de av organiserad 

utelek. Vi vill att kommunens öppna förskoleverksamhet samt fritisdgårdsverksamhet 

erbjuder parklek, lämpligen placerad vid Fjärilsparken. 



5. Barn- och utbildningsnämnden: 

att 8 000 för 2018, samt 6 000 tkr för 2019-2020 tillförs ram för satsningar på förskola, skola 

och fritidsverksamhet. 

Vi vill med denna satsning möjliggöra förbättrad arbetsmiljö, kompetensutveckling, 

löneutveckling, utökning av öronmärkt stöd till elever med särskilda behov, minskade 

barngrupper/klasser i förskola och skola samt en kvalitetssatsning inom den inskrivna 

fritidsverksamheten. 

6. Socialnämnden: 

att 4000 tkr för 2018, 3000 tkr för 2019-2020 tillförs ram för satsningar inom omsorgen. 

Vi vill med denna satsning möjliggöra förbättrad arbetsmiljö, kompetensutveckling, 

löneutveckling samt personalförtätning och börja införa rätt till heltid för personalen inom 

omsorgen. 

7. Kultur-och fritidsnämnden: 

att 150 tkr tillförs per år tillförs ram för satsningar inom kultur och fritid. 

Vi vill med denna satsning möjliggöra utökade öppettider på biblioteket samt införa 

kommunalt bidrag för studiecirkelverksamhet. 

8. Idrottshall vid Fågelsången 

Vi anser att en fullstor idrottshall inverkar för mycket på Fågelsångens karaktär av 

grönområde och ger mer störningar för de som bor i närheten. Endast en mindre hall för 

skolans bruk ska byggas. En fullstor idrottshall med idrottsplats finns det också behov av i 

framtiden men den ska ligga på annan plats. 

Finansiering 

I enlighet med vårt förslag till Budget 2017 samt ekonomiska ramar 2017-2020 utgår vi från 

en skattesats på 20:13. Detta ger ett utökat ekonomiskt utrymme från ökade skatteintäkter 

på 18 811 tkr {2018), 19 489 tkr (2019) och 20 087tkr (2020) att fördelas enligt följande : 
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2018 2019 2020 
Ökade 18 811 tkr 19 489 tkr 20 087tkr 
intäkter 

Ökade 7 100 tkr 7 lOOtkr 

kostnader besparingar besparingar 

1000 tkr 1 000 tkr 1000 tkr 
sommarjobb sommarjobb sommarjobb 
1000 tkr 1 000 tkr 1000 tkr 
kvällsverksamhet kvällsverksamhet kvällsverksamhet 
1000 tkr 1000 tkr 1000 tkr 
parklek parklek parklek 
150 tkr 150 tkr 150 tkr 
KoF KoF KoF 
8 000 tkr 6 000 tkr 6 000 tkr 
BoU BoU BoU 

4 000 tkr 3 000 tkr 3 000 tkr 
soc soc soc 

Överskottet läggs till KS buffert t ill förfogande. 


