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Kommunstyrelsens ordförande ORDFÖRANDEFÖRSLAG

Kommunstyrelsen

Förslag till budget 2022-2024

“Ut ur pandemin, kvar i ekonomin”

Alliansens förslag till rambudget de kommande tre åren presenteras.

Sammanfattning

Salems ekonomi har klarat påfrestningarna under pandemin väl. Alliansens
budgetstrategi för de kommande tre åren bygger på oförändrad skatt och
anslagsökningar framför allt på utbildningsområdet, samtidigt som
enprocentsmålet hålls 2022 och 2023. Resultatet för 2024 är mot bakgrund den
osäkerhet som råder kring utvecklingen budgeterat för ett nollresultat.

Återhämtning efter påfrestningar

Coronapandemin är nu inne på sin tredje våg, men framtiden är dock betydligt
ljusare än vid förra budgetbeslutet för ett år sedan. Världsekonomin är under
återhämtning, så också i Sverige.
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Vaccinationer pågår i högt tempo. Effekterna för kommunernas del är framför allt
skattetillväxten som är 4,2% för 2022, och drygt 3% för både 2023 och 2024.
Arbetslösheten är fortfarande hög, framför allt vad gäller ungdomar och
arbetssökande med utländsk bakgrund. Detta bidrar till en osäkerhet kring
utvecklingen av kostnaderna för försörjningsstöd. Försörjningsstödet har än så
länge inte ökat alarmerande, men kan komma att öka när arbetslösa inte längre
har permitteringslöner och arbetsmarknadsstöd.

Pandemin har fört med sig lidande för alla som drabbats själva och de vars
anhöriga insjuknat och i vissa fall lämnat oss. Den har också  medfört mycket
hårda påfrestningar framför allt för sjukvården, men också för många av våra
kommunala verksamheter, inte minst inom äldreomsorg, skola och övrig omsorg.
Anpassningar har blivit mer regel än undantag med distansundervisning och en
stor andel av arbetstiden som distansarbete hemifrån för de tjänstemän där det
varit möjligt. Kommunen har som övrigt arbetsliv satts på prov och mycket
förtjänstfulla ansträngningar och arbetsinsatser har gjorts för att trots situationen
leverera en god samhällsservice till våra invånare.

Kommunens ekonomi har tack vare god budgetdisciplin och kompensation i form
av statsbidrag klarat sig väl. Budgetåret 2020 visade ett stort överskott, men
Alliansen menar att budgeten kan inte planeras utifrån premissen att statens
fortsatt kommer att tillföra resurser till kommunerna på samma sätt som under år
2020. Vi har ännu inte sett de fulla effekterna av pandemin på kommunens
ekonomi.

Kommunens nya budgetprocess, med beslut om rambudget i juni som fördelas ut
av nämnderna i september-oktober, följt av finansieringsbudget i november med
beslut om skattesats m m, har förenklat budgetprioriteringarna. Nämnderna har -
genom den nya budgetprocessen - fått ett ökat ansvar för att kostnaderna hålls
inom ramarna och ett ansvar för att prioritera mellan de satsningar de ser
verksamheten kräver. Detta ställer också högre krav på nämndernas styrning av
förvaltningarna.

I förra årets budgetförslag betonades att det var viktigt att de förtroendevalda tog
ett fast grepp om ekonomin för att klara påfrestningarna. Även om dessa blev
mindre än väntat har strategin varit lyckad då kommunens ekonomi fortsatt står
på stabil grund.
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Strategin för 2022-2024

Alliansens strategi är i korthet följande:

● oförändrad skatt under perioden
● lönepåslag på 2%, därtill ett mindre påslag för volym- och avtalsrelaterade

kostnadsökningar
● vissa anslagsökningar framför allt inom barn- och utbildning
● fortsatta satsningar på gång- och cykelvägar
● “Salems stadskärna”, Södra Hallsta, Södra Ekdalen m fl områden

detaljplaneras
● Fågelsångens skola tas i bruk till höstterminen 2023

Investeringsbudgeten följer det finansiella målet att kommunens låneskuld per
invånare maximalt ska uppgå till genomsnittet för Stockholmsregionens
kommuner. En tillkommande faktor 2023 är Fågelsångens skola som fr o m 2024
renderar värdeminskningskostnader på helår med 15 mnkr, vilket kommer att
påverka ekonomin.

År Resultat efter
jämförelse-
störande poster

Resultat i andel av
skatter och bidrag

Måluppfyllelse

2022 10,8 mnkr 1,0 %

2023 11,1 mnkr 1,0%

2024 0 0 %

Strategin medför att det finns en central buffert för att hantera kostnadsökningar
och upprätthålla en beredskap för sämre tider. För år 2022 (18 mnkr) och år 2023
(8 mnkr) men i dagsläget inte för år 2024.

Nämndernas ekonomi

Förutom påslag för lönekostnader, volymökningar och avtalsuppräkningar har
vissa satsningar skett.

Barn- och Utbildningsnämnden har tilldelats 1,5 mnkr som kompensation för
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kravet på legitimerade förskollärare i fritidshem. Kompensation för extra
löneökningar har skett i begränsad utsträckning i enlighet med ställningstaganden
i samband med löneförhandlingarna för kultur och fritidsnämnden gäller det
bibliotekarier och fritidsledare för barn- och utbildningsnämnden, lärare inom
modersmål och kulturskola samt inom socialnämnden för Kommunals högre
löneavtal.

Barn- och Utbildningsnämnden har under flera år sett stora löneökningar för
lärare, löneökningar som - enligt överenskommelse - tagits inom befintlig
budgetram. Den lokala löneglidningen har medfört att utrymmet för andra
kostnader som också ska finansieras med skolpengen minskat. Detta har skapat
svårigheter för några av skolorna att hålla budget. Till de kommer att under
hösten 2020 valde ett stort antal elever i skola och förskola att söka till Jensens
skola i Uttran, vilket bidrog till att intäkterna för skolorna minskat.
Kommunstyrelsen har därför bifallit en begäran från Barn- och
Utbildningsnämnden om tilläggsanslag för 2020 för att balansera upp situationen.
Med detta budgetförslag aviseras dessutom en engångssatsning på läromedel och
fortbildning på 3 mnkr under 2022.

Barn- och Utbildningsnämnden har tre angelägna utmaningar framöver:

● Organisationen för skolor och rektorsområden behöver ses över, inte minst
inför starten av Fågelsångens skola höstterminen 2023.

● Profilering och marknadsföring av kommunens grund- och förskolor
behöver stärkas.

● Förvaltningens styrning av verksamheten ska inriktas mot att löneglidning
bör hanteras inom nämndens totala ram.

Byggnationen av Fågelsångens skola fortskrider. Nyligen har mindre förseningar
aviserats, men berörda förvaltningar bedömer att skolan ska kunna invigas och
starta undervisningen i samband med höstterminsstarten 2023. Under KS’ anslag
till förfogande finns en ospecificerad reserv för skolprojekt som kan åberopas inför
2023.

Projektet “Salems stadskärna” ska nu ta fart med detaljplanering och
förhandlingar med byggherrar. Kommunen etablerar en projektorganisation med
delar av fyra tjänster till en kostnad om ungefär 2,4 mnkr. Här ska dock
planavgifter och andra intäkter möta kostnaderna. Denna projektekonomi
budgeteras utanför enprocentsmålet i resultaträkningen.

Genom beslutet om “Nytt klimatinitiativ” tidigare i år, kommer kommunens miljö-
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och klimatarbete att breddas och sorteras in i ett nytt klimatmål. I denna budget
föreslås investeringsmedel till en ny våtmark i västra Garnudden, som är en
kompensationsåtgärd som ersättning för våtmarker i Södra Hallsta. Våtmarken
kommer att innehålla dagvattenkanaler, spänger och små broar som också ska
kunna användas som promenadområde. Utbytesprogrammet för
belysningsstolpar fortsätter, belysningsstyrningen på Berga bollplan ska bytas ut
för att effektivisera användningen av energi.

Bland investeringarna kan nämnas att gång- och cykelbron över näset mellan
Dånviken och Uttran planeras färdigställas i år (2021). Södertälje kommun ansluter
med gång- och cykelväg från sin kommungräns. Miljö- och
Samhällsbyggnadsförvaltningen påbörjar projektering av gång- och
cykelvägenvägens fortsättning från Uttringe (Hagsätervägen) genom Källdalen till
Toredal (Sandbäcksvägens förlängning). Under hösten i år ska gång- och cykelbana
planeras längs Salemsvägen (Circle K - Salems trafikplats) som sedan ska anläggas
under planperioden.

Bland kommunens övriga byggprojekt kan nämnas Södra Hallsta där detaljplanen
samrådet nyligen avslutats. Detaljplanen beräknas kunna antas 2022. Planuppdrag
för Södra Ekdalen tas upp på KS-sammanträdet 31 maj. Rönninge
Kungsgårdsplanen avvaktar arkeologisk förundersökning då rester av en boplats
från 1400-talet dykt upp.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar enligt Ekonomienhetens tjänsteskrivelse 2021-05-18

Lennart Kalderén
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