
Miljöpartiets förslag inför budget 2021 samt 
plan 2022 och 2023 

Ansvar för en gemensam framtid - det är allvar nu! 

På grund av coronapandemin har Salem liksom Sverige och Världen haft ett svårt år, 2020. 

Faran är inte över än, men regeringen har varit tydlig med att man kommer att kompensera 
mer än riskerat bortfall för att kommuner ska lyckas rida ut den ekonomiska storm som 
följer. Senaste skatteunderlagsprognosen för 2021 är därmed inte längre så dyster som den 
prognos som Alliansmajoriteten använt till sin budget. 

I en pressad tid har vår kommun ett handlingsut1ymme. Ett handlingsutrymme som 
miljöpartiet vill använda till att förbereda kommunen för framtiden. Inte stabilitet för 
balansräkningens skull utan stabilitet för skolbarnen, för kommunens utsatta och inte minst 
för vår gemensamma framtid. Vi välkomnar och vill stärka de trevande steg som kommunen 
börjat ta för klimatomställningen. 

Vi, med många, tror inte att kommunen ska spara sig ur krisen 

Miljöpartiet står bakom socialdemokraternas yrkanden för budget 2021 och plan 2022-23. 

Nu är ännu mer fel än vanligt att spara pengar på kommunens unga och utsatta. 

- Minskade logopedresurser är inte rätt sätt att öka barnens läs- och skrivförmåga. 

- Vi ifrågasätter att det i kristid skulle finnas en handläggare för mycket i socialförvaltningen. 

- Det är inte vettigt att under kristid införa striktare hantering av försöijningsstöd. 

- Det är däremot vettigt att värna en fortsatt sänkning av avgifter till kulturskolan. 

- Och, det är kort sagt smart att satsa på en kostchef. 

Krisen har påmint om att förberedelse och planer lönar sig 

Miljöpartiet de gröna är glada att kommunen beslutat gå med i fossilfritt Sverige. Vi ser också 
med tillförsikt fram mot den kunskap om klimatet och behovet av en klimatomställning som 
förtroendevalda och tjänstemän kommer få med sig från den utbildning som 
Alliansmajoriteten satsat på i sin budget. 

Vår erfarenhet är att det inte finns något bättre sätt att ta vara på ny kunskap än att sätta in 
den i ett konkret arbete. För att få största möjliga effekt av utbildningen föreslår vi därutöver 
att kommunen parallellt satsar på att ta fram en klimatplan. En klimatplan med konkreta 
delmål för att kommunen ska klara ta sitt ansvar för ett hållbart klimat. Från andra som 
påbörjat resan vet vi också att "En viktig del i arbetet med att sätta ett mål för att minska 
växthusgasutsläppen ... är att skaffa sig en bild av varifrån utsläppen kommer och beräkna 
hur stora de är."1 Miljöpartiet föreslår därför att resurser avsätts till en ordentlig utredning 
som klimatplanen kan ta avstamp i. 

'http://fossilfritt-sverige.se/pa-gangfberakna-och-redovisa-utslapp/ 



Miljöpartiet vill ha mer träffsäker formulering av kommunens miljömål 

Miljöpartiet bejakar även att Bygg och miljönämnden fått utökad ram med en utredning för 
bättre hälsa i Flaten samt en efterlängtad utökning med en miljö- och hälsoskyddsinspektör. 
Vi uppskattar också den satsning på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen som bland 
annat syftar till energianalys och energibesparingar för kommunens fastigheter. 

Miljöpartiet är mycket positiva till att kommunen skärper sitt övergripande mål 5 - Hållbar 
miljö. Vi föreslår dock mer träffsäkra indikatorer. Det är bra med både ökad andel 
fossilbränslefria personbilar och minskad energiförbrukning, men vi anser att det är långt 
från tillräckligt för att Salem ska ta sitt ansvar för utvecklingen mot en allt mer hållbar miljö. 

Vi föreslår därför en justering av indikatorerna så att det blir lättare att följa hur kommunen 
lever upp till sin del av ansvaret för Sveriges klimatmål. Miljöpartiet föreslår att de två 
indikatorerna för fossilbränslefria personbilar, respektive energiförbrukning, ersätts med en 
indikator som får de två indikatorernas sammanlagda vikt. Rimligen är det vi vill uppnå att 
utsläppen av koldioxidekvivalenter ska minska i takt med Sveriges etappmål för klimatet för 
2030. Med föreslagen klimatplan kan mätmetoder fastställas och delmål konkretiseras. Det 
är bara så vi kan komma från spekulationer om det är bäst att börja med solceller på taken, 
mindre matsvinn i skolorna eller möjligheten att driva personbilar på fossilfria bränslen. 

Miljöpartiet yrkar: 

att 400 tkr avsätts för framtagande av en klimatplan, med konkreta delmål, för att 
Salem ska ta sitt ansvar för Sveriges ldimatmål. 
att indikatorer för fossilbränslefria personbilar och Energiförbrukning ersätts med en 
indikator för kommunens bidrag till klimatomställningen 
att kommunens indikator för klimatomställning får vikt 67% och följer Sveriges 
klimatmål: 
Kommunens utsläpp av koldioxidekvivalenter ska minska med 38 procent från år 
2021 till år 2030 

Miljöpartiet yrkar därutöver bifall till Socialdemokraternas förslag till budget 2021 samt plan 
2022 och 2023. 

Sammanfattningsvis: 
MSB +4ootkr 
BOU + 934 tkr 
SOC + 93otkr 
KS 
KS förf. 

+ 780 tkr 
- 184 tkr 

resultatet - 2 860 tkr 
dvs. resultat 7 453 tkr (istället för Alliansmajoritetens förslag 10 313 tkr). 
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