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Budgetanförande

Herr ordförande!

Först som sist vill jag tacka kollegorna i alliansen samt 

tjänstemännen för ett gott budgetarbete. Årets arbete har 

krävt många reaktioner och snabba pareringar när de 

dåliga prognoserna duggat tätt. 

 

Låt mig säga direkt att det här inte är någon stark budget. 

Vi uppfyller inte våra resultatmål, marginalerna och 

investeringsutrymmet borde vara bättre. 

Vår kommun - i likhet med många andra - är fångar i en 

ekonomi med bromsarna på. Det som såg ut att kunna bli 

en högkonjunktur efter finanskrisen har stagnerat i något 

annat. Trots avmattningen har avtalsrörelsen utmynnat 

i höga löneavtal. Låt mig personligen konstatera att alla  

löneavtal kan jag inte bedöma som samhällsekonomiskt 

ansvarsfulla. För en kommun som Salem med hög 

lärartäthet i skolorna innebär det rekordhöga läraravtalet 
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bekymmer.

 

Budgeten innebär oförändrad skatt, men besparingar 

överlag, där BoU tvingas minska personalen med ett tiotal 

tjänster. 

 

Vad innebär då budgetförslaget för Salemborna? Vilka är 

de politiska prioriteringarna?

 

Budgeten innebär att Salemborna får en verksamhet med 

fortsatt hög kvalité som ger goda resultat. Det gäller inte 

minst inom “de mjukare sektorerna” där Salem fortfarande 

kommer att ligga över genomsnittet för personaltäthet, 

både inom vård, skola och omsorg.

 

Majoritetens förslag innebär också oförändrad skatt. 

Det innebär att vi inte tillåter oss standardökningar 

på andras bekostnad. Salemborna ska inte ges ett 

minskat ekonomiskt utrymme. Som kommunalskatten 

är uppbyggd är detta särskilt angeläget för låg- och 
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medelinkomsttagare.

 

Kommunen står inför viktiga avgöranden när det 

gäller investeringarna. Det handlar om fortsättningen 

på köksprojektet, särskilda boendet och många 

andra lokalfrågor. Jag vill redan nu förutskicka att 

det senare kan komma förslag till revideringar i 

investeringsbudgeten.

 

Herr ordförande! Med denna budget talar majoriteten om 

hur vi vill använda närmare 800 mnkr i skattepengar vi 

har tillgång till. Budget betyder hushållning. Vi talar om 

hur vi vill hushålla med skattepengarna, vad vi vill och kan 

göra med dem. Vi talar inte om vad som fattas i budgeten, 

vad vi skulle vilja göra om det fanns mer pengar, vi 

kommer inte med önskelistor. Att vara kommunalpolitiker 

handlar inte bara om att förverkliga ambitioner, det 

handlar ofta om att ta ansvar för tuffa beslut. Att “gilla 

läget”.
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Herr ordförande, jag och många med mig har bestämt oss 

för att “gilla läget”. Jag yrkar bifall till KS förslag. 

 

 

 

 


