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 Kommunstyrelsens ordförande 
 
 

ORDFÖRANDEFÖRSLAG 

 

 
Kommunstyrelsen 

 

 
 Välfärdssatsningar och 4H-gård 

 

Investeringar i avmattning 
Alliansmajoriteten presenterar här förslaget till ekonomiska ramar för de 
kommande tre åren. 
 
Sverige befinner sig i en god konjunktur sedan en tid. Prognoserna talar dock om 
minskad tillväxt och därmed reducerade tillväxt av skatteintäkter. Sedan omkring 
ett år har Salems kommun gått igenom två skeden av viktiga utredningar och 
minst lika väsentliga beslut: Salems Centrum-projektet och en ny grundskola i 
Fågelsången. Inte minst sätter den nya grundskolan stora avtryck i 
investeringsplanen. Projekten kräver framöver stora resurser i form av arbets- 
och beslutskraft. De kommer visa sig vara två veritabla utmaningar för vår 
kommun. 
 
För mottagningen av nyanlända behövs också ansenliga resurser. Läget är dock 
mer överblickbart nu än vid samma tid förra året.  
 
Salems kommun har många år av goda överskott i ekonomin. Vår kommun har 
numera Södertörns näst mest konkurrenskraftiga kommunalskatt, sedan 
sänkningen med 25 öre förra året.  
 

Minskad ökning av skatteintäkterna 
Prognoserna indikerar minskad ökningstakt för skatteintäkterna under 
planperioden. Särskilt år 3, 2020 visar en avmattning. Arbetet med ramarna har 
fokuserats på att nå överskottsmålet på 1 % under 2019 samt nollresultat 2020. 
En traditionell lärdom i budgetarbetet är att förutsägelserna för år 3 kan variera 
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avsevärt, varför år 1 och 2 bedöms mer ingående.  År 1, 2018, ser ut att visa på ett
traditionellt gott överskott. För år 2019 ges nämnderna besparingsbeting på 
sammanlagt 8,1 mnkr, mindre än 1 % av budgetomslutningen. 
Besparingsprogrammen genomförs i den mån de behövs.  Effektiviseringskrav på 
1 % eller mer är mycket vanliga i offentliga organisationer. 
 
Ramarbetet har skett på sedvanligt sätt. Ramarna har räknats upp med 
volymökningar för demografiska förändringar, effekter av ny lagstiftning och 
redan fattade beslut. Pris- och lönekompensationen ligger på 2 %. Om nämnderna
önskar resurser för nya projekt eller ambitionsökningar måste dessa frigöras inom 
ram. Överramäskanden ska inte förekomma i budgetförslaget.  
 
Investeringarna har prioriterats av kommunens ledningsgrupp och därefter av 
ramberedningen. Investeringsplanen ligger f n inte riktigt inom det av fullmäktige 
angivna lånetaket per invånare. Ytterligare arbete med investeringarna kommer 
att ske i budgetprocessen i höst.  
 
Tabell:  Resultat exkl VA och jämförelsestörande poster 
 

 2018 2019 2020 

Resultat (mnkr)  16,3 10,0 0 

Mål, 1% av skatter 
och bidrag 

9,5 9,8 10,1 

 
 

Alliansens prioriteringar 
Alliansmajoriteten lägger stor vikt vid kvaliteten inom välfärdstjänsterna. Genom 
uppräkningar av ramarna kan kommunen leverera fortsatt och omvittnat god 
kvalitet inom skolor och förskolor, kultur- och fritid samt hela den sociala sektorn, 
inte minst äldreomsorgen. Efterfrågan på hemtjänst och särskilt boende ökar 
stadigvarande, helt enligt befolkningsprognoserna. Förutom ramtillägg beroende 
på fler vårdtagare har ramberedningen också lagt medel för ytterligare en 
biståndsbedömare inom äldreomsorgen. Anslaget till kommunstyrelsens 
förfogande har förstärkts med 1,8 mnkr. 
 
Den sociala omsorgen för personer med funktionsnedsättning eller 
kommuninvånare som behöver stöd enligt Lagen om stöd och service eller annan 
individ- och familjeomsorg, växer i omfattning. Kommunen har ett gott renommé 
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när det gäller att ordna dagverksamhet, boenden, personliga assistenter, 
boendestöd m m för dessa målgrupper. I ramförslaget räknas anslagen till 
Socialnämnden 2018 totalt upp med 17,1 mnkr samt därutöver löneuppräkning 
med 2% på lönesumman.  
 
För Alliansen är attraktiva skolor och förskolor en framgångsfaktor för Salem. 
Genom åren har kommunen återkommande fått bekräftelse på att våra skolor 
och förskolor är en starkt  bidragande faktor till att barnfamiljer väljer att bo i vår 
kommun. När ramarna för barn- och utbildning nu, totalt inkl. löneuppräkning, 
räknas upp med 14,0 mnkr till nästa år visar det att den politiska majoriteten 
fullföljer denna kvalitetssatsning.  
 
Alliansen fortsätter satsa extra på matte-, läs- och skrivkunskaper i skolan. 
Fortsatt stimulansåtgärder för mer läsning sker i samverkan mellan bibliotek och 
skola.  
 
Konturerna börjar nu klarna för den blivande grundskolan i Fågelsången. Skolan 
ska även innefatta en förskola och totalt inrymma omkring 500 elever. I valet 
mellan en mindre idrottshall och en fullstor sådan dimensionerad för innebandy 
och basketspel, föreslår Alliansmajoriteten en fullstor hall med mindre läktare. 
Det beräknas kosta omkring 65 mnkr vilket är 40 mnkr mer i investering än en 
mindre hall, men är väl motiverat med tanke på föreningslivets behov av 
inomhushallar. Säby inomhushall föreslås få nytt golv år 2020.  
 
Genom att planeringen för området Södra Hallsta nu tagit fart är det också dags 
att rita in en förskola för sex avdelningar inom området. Målsättningen är att 
bygget av förskolan ska stå klart 2020.  
 
Ett nytt gruppboende enligt LSS ska också anläggas. Plats och tidsplanering 
hanteras i separat ärende.  
 
Kommunen kan anträda vägen mot dessa betydande investeringar tack vare en i 
grunden stabil och välskött ekonomi. 
 
Beträffande andra viktiga händelser framöver, med viss koppling till detta ärende 
kan följande nämnas. 
 
Ersboda 4H-gård ska enligt planerna börja anläggas i höst. VA- och väganslutning 
behandlas i särskilt ärende. Målsättningen är att verksamheten ska kunna starta 
under nästa år.  Till höstens budget avses en ny elbilsstrategi fasas in i budgeten 
med ett antal laddstolpar för kommunens egna fordon. Dessutom ska en 
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laddstation, ämnad för allmänheten, byggas på södra infartsparkeringen vid 
Rönninge station.  
 
Ett förslag till planuppdrag för Rönninge Kungsgård beräknas kunna läggas fram i 
höst. Överklagandeprocessen för Karlskronaviken går mot sitt förutsägbara 
avslutande. Efter att planen vunnit laga kraft beräknas ett första spadtag för 
gång- och cykelvägen tas innan årets slut.  
 
Internt inom kommunens administration görs en del IT-satsningar. Projektet med 
nytt intranät beräknas starta 2018. Detta kommer att kunna bli ett attraktivt 
informations- och arbetsredskap för vår personal. Allt är dock inte attraktiva 
IT-investeringar. Genom nytt EU-direktiv som blivit svensk lag är kommunerna 
skyldiga att bygga upp en ny IT-infrastruktur för att öka ambitionerna för 
personskydd. PUL ska ersättas av ny lagstiftning, vilket bl a innebär att 
kommunerna ska tillsätta särskilda tjänster för att i ännu högre grad skydda 
personliga integritetsintressen i de kommunala databaserna. Dessa 
EU-ambitioner, kallade GDPR, är onödigt kostsamma med tanke på att databaser 
sedan länge är en förutsättning för att kunna få del av kommunal service och 
välfärdssystem. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta i enlighet med Ekonomienhetens 
tjänsteskrivelse 2017-05-10. 
 
 
 
 
 
 
 
Lennart Kalderén 
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