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Kommunstyrelsen 
 
 
 
 Ordförandeförslag för budgetramar 2015-2017 

 

Mot bättre tider 
 
Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna presenterar härmed 
förslag till budgetramar för den kommande treårsperioden. 
 
Förbättrad konjunktur ger bättre budgetläge 
Konjunkturläget har nu förbättrats, svensk ekonomi går bättre och prognoserna är ljusare
än tidigare. BNP förutses öka med över 3 % varje år under den kommande 
treårsperioden, vilket också genererar högre skatteintäkter än tidigare. Salems kommun
uppvisade ett mycket starkt resultat 2013, + 22,4 mnkr*. Ramförslaget visar på  goda 
resultat under planperioden, i samtliga fall uppfylls kommunens övergripande mål om ett
resultat som uppgår till minst 1 % av skatter, bidrag och övriga intäkter. 
 
 

År Resultat* Resultat, andel av skatter, 
bidrag och övriga intäkter 

2015 15,2 1,8 % 

2016 14,9 1,7 % 

2017 13,1 1,5 % 

 
(* Resultat exkl VA och jämförelsestörande poster, mnkr) 
 
Salems kommun är nu inne i en demografisk fas då antalet äldre ökar stort. Under 
treårsperioden är dock ökningen av elever i grund- och gymnasieskola mer begränsad än
tidigare. Förskolans barnantal varierar något men är ungefär samma idag som vid 
treårsperiodens utgång. Viktigast för kommunen är dock att ökningen av antalet vård- 
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och omsorgstagare inom Socialtjänsten fortfarande är stor. Om eller när nya föreskrifter
för bemanningen på äldreboenden ska genomföras riskerar kommunen en substantiell 
kostnadsökning, om inte detta på sedvanligt sätt kompenseras av staten som har 
beslutsbefogenheten. 
 
Stabil ekonomi, oförändrad skatt 
Ramarna ska ta hänsyn till effekter som beror på ökade volymer, författningsförändringar
och ingångna avtal, däremot inte innehålla några effekter av  ambitionsökningar. Förslag
om ökad kvalitet m m ska istället hanteras inom budgetprocessen. Ramberedningen har
därför avstyrkt ett antal äskanden som är av budgetkaraktär. Skulle dessa bifallits hade 
kommunens ekonomi visat negativa resultat under planperioden.  
 
Ett underlag till investeringsbudget har tagits fram som inte längre innehåller 
investeringsmedel för det särskilda boendet i Söderby Park, eftersom beslut fattats om 
en hyreslösning som förstahandsalternativ. Underlaget till investeringsbudgeten är 
relativt stramt. En mer omfattande budgetprövning får ske i höst. Underlaget innebär en
låneskuld på 15 490 kr/invånare, att jämföras med kommunens övergripande mål om 20
300 kr/invånare.  
 
Förslaget till budgetramar innebär oförändrad skatt. Det innebär att Salems kommun har
gått igenom den kraftiga lågkonjunkturen sedan 2008 utan att höja skatten, samtidigt 
som den kommunala ekonomin visat positiva resultat under hela perioden, vissa år t o m
mycket positiva resultat. Under dessa år med pressad ekonomi har kommunen också 
klarat av en stor utbyggnad av förskola, skola, gymnasieverksamhet, social omsorg och 
äldrevård.  
 
Sammantaget innebär detta att Salems kommun trots påfrestningar erbjuder mer och 
bättre service till oförändrad skatt med stabil ekonomi. Därmed föreslår gruppledarna för
M, FP, C och KD att Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Ekonomienhetens 
tjänsteskrivelse 2014-05-15. 
 
 
 
 
Lennart Kalderén 
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