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CENTERPARTIETS FÖRSLAG TILL
BUDGET 2018
BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR
-

Oförändrad skattesats
Befolkningstillväxt 1 %
Resultatmål 1 %

BUDGET 2018
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KOMMENTARER
Kommunfullmäktige:
Prioriteringar
- Fortsatt utveckling av medborgardialog
Kommunstyrelse:
Prioriteringar
- Strukturellt utvecklingsbidrag till landsbygdsskolorna
- Attraktiv arbetsgivare, stärka arbetsgivarvarumärket
- Projekt sänka sjukfrånvaro, höja frisknärvaro
- Effektivare och smartare kollektivtrafik – mer
anropsstyrd trafik
Farhågor
- En fortsatt hög chefsomsättning och för många
underställda medarbetare/chef utgör en risk för ökad
ohälsa
Barn- och utbildningsnämnden:
Prioriteringar
- Ytterligare medel till socioekonomiskt stöd
- Ökad personaltäthet, fler förskollärare och lärare
- Ytterligare medel till barn i behov av särskilt stöd
- Jämfört med majoritetetens budgetförslag har vi lagt till
drygt 15 miljoner kronor i budgeten
Farhågor
- Vi har lägre bemanning i grundskolan än
riksgenomsnittet
- Täcker majoritetens budgetförslag de faktiska
kostnaderna ?
I framtiden behövs en annan fördelningsmodell och
noggrannare redovisning av de olika delarna i grundbelopp,
tilläggsbidrag och eventuella strukturbidrag

Socialnämnden:
Prioriteringar
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-

Ökad personaltäthet inom SÄBO/Hemtjänst
Planera för att utveckla utbudet av alternativa boenden
med stöd för olika sorters behov: äldre, dementa,
funktionsnedsatta och socialt stödbehov
Fortsatt digitalisering i vård- och omsorg för att bättre
kunna nyttja personalresurserna
Förbättrat samarbete mellan socialtjänsten och skolan

Farhågor
- Får barn i behov av särskilt stöd det stöd de har rätt till?
- Arbetsbelastningen hos äldreomsorgspersonalen (delade
turer finns fortfarande)
Kultur- och fritidsnämnden:
Prioriteringar
- Fortsatt utveckling av Visholmen enligt tidigare planer
- Medel till bygdegårdarna som ett led i strävan att uppnå
mötesplatser i alla kommundelar
Farhågor
- Nedrustning av kommunens särpräglade kulturarv
- Finns det medel avsatta för ”Kultur 18”?
Samhällsbyggnadsnämnden:
Prioriteringar
- Ta fram en markstrategi för hållbart kommunalt
markinnehav enligt majoritetens förslag
- Fortsätt stärka möjligheterna till byggnation av
hyresrätter antingen i egen regi (SBAB) eller av externa
aktörer
- Genomföra avloppsinventeringar
Farhågor
- Personalförsörjning inom kontoret kopplat till behovet av
snabbare/enklare handläggning för medborgare

Teknik- och servicenämnden:
Prioriteringar
- Kommunalt bidrag till enskilda vägar
- Stärka laddinfrastrukturen
- Satsning på tillgänglighet och trygghet
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-

Ytterligare medel till att förbättra och underhålla
standarden på gatu- och stadsmiljön

Farhågor
- Är driftsbudgeten tillräcklig i förhållande till kommunens
expansion, med fler bostadsområden och annan
infrastruktur?

INVESTERINGSBUDGET
Utöver det som majoriteten lagt i sin investeringsbudget vill vi
prioritera följande:
- Fortsatt utveckling av Visholmen enligt tidigare fastställd
plan
- Fortsatt utbyggnad av gång- och cykelvägar i och mellan
kommundelarna

