6.2:1

Sida 1 (3)

Preliminära budgetramar
2018-2020
LIBERALERNAS BUDGETALTERNATIV
Strängnäs en liberalare kommun
Konstruktiv politik som gör skillnad
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Vår utgångspunkt i politiken är individen, dennes rättigheter, egenansvar och frihet. Vi vill se
en öppen demokrati med insyn i beslutsprocessen. Medborgarens möjlighet till deltagande
är nödvändig för att stärka förtroendet för det demokratiska samhället. Ett starkt näringsliv
och god tillväxt är nyckeln till samhällets fortsatta utveckling. Samspelet mellan en effektivt
skött kommun och ett välfungerande näringsliv maximerar möjligheterna för ökad
livskvalitet för alla, oavsett om man är barn, ungdom, förvärvsarbetande, företagare eller
pensionär. Dessa utgångspunkter präglar Liberalerna i Strängnäs kommuns
budgetreservation för 2018.
Det sker oavbrutet förändringar i samhället. Som framtidsoptimister är det något vi i
Liberalerna välkomnar. Den ständiga utvecklingen innebär att även vår politik, från tid till
annan, måste anpassas utan att göra avkall på våra grundläggande värderingar.
Vi har valt att inrikta oss på tre fokusområden. Ledord inom varje område är valfrihet,
individ, kunskap och framtidstro. Våra fokusområden är:
1. Utbildning och ungas villkor
I Skolinspektionens senaste genomlysning fick allt för många av Strängnäs skolor allvarlig
kritik, bland annat för oförmågan att se och rätt bemöta elever med särskilda behov, för
otillräckliga kunskapsnivåer, låg lärartäthet och brister i elevhälsan. Skolan är kommunens
viktigaste framtidssatsning när vi vill attrahera fler barnfamiljer att flytta till vår kommun. Då
duger inget annat än att tillhöra toppskiktet bland bästa skolkommuner i landet.
2. Seniorers villkor
Strängnäs kommun har en av landets lägsta personaltätheter inom äldreomsorgen.
Samtidigt är medelåldern i vår kommun högre än genomsnittet i landet. Det är troligtvis ett
uttryck för att många seniorer väljer att tillbringa sin ålders höst i våra attraktiva miljöer.
Dessa årsrika innevånare är en tillgång för kommunen. Vi vill behålla attraktionskraften och
kunna ge god omsorg och service den dag det behövs.
3. Hållbar tillväxt
Vår kommun ligger i landets hetaste tillväxtregion. Nytt resecentrum och bättre
tågförbindelser integrerar oss ännu mer. Vi tillhör de kommuner som har tillräckligt hög
efterfrågan för att våga investera i hållbar expansion, grönt bostadsbyggande och ökade
satsningar på skola och förskola. Vi har allt att vinna på en expansiv tillväxtstrategi, inte på
att vara överdrivet försiktiga och utan framtidsmod.
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2018
Nämnd, tkr
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Teknik- och servicenämnden
Summa nämnder och styrelser
Finansförvaltningen
Lokaler ny-, till-, och ombyggnad
Pensioner
Avskrivningar
Budget demografisk volymjustering
Politiska prioriteringar 1,0 %
Skatteprognosreserv
Budget oförutsett
Skatteintäkter och generella statsbidrag
Finansnetto
Årets resultat
Resultatmål

Juni beslut
2018
-5 765
-134 462
-838 805
-698 707
-44 079
-22 296
-129 940
-1 874 054
62 613
-7 000
-53 400
-62 000
-10 000
0
-7 891
-2 000
1 989 378
4 000
39 646

Nov beslut
2018
-5 765
-132 804
-839 103
-699 943
-44 153
-21 923
-131 591
-1 875 282
62 613
-5 772
-53 400
-62 000
-10 000
0
-5 595
-2 000
1 987 082
4 000
39 646

Liberalerna Liberalerna
Prio
bg 2018
-5 765
3 500
-129 304
-9 750
-848 853
-699 943
-44 153
1 850
-20 073
4 400
-127 191
-1 875 282
62 613
-5 772
-53 400
-62 000
-10 000
0
-5 595
-2 000
1 987 082
4 000
39 646

2,0%

2,0%

2,0%

BUN har högsta prioritet i vårt förslag. Utöver majoritetens politiska prioriteringar för BUN,
vilka vi anser otillräckliga, förstärker vi med ytterligare 9.750 tkr. Dessa medel bör läggas på
personalfrämjande åtgärder för att förbättra arbetsmiljön inom utbildningsverksamheten.
En förstärkning av personaltätheten bidrar förhoppningsvis till en minskning av
sjukfrånvaron.
Den politiska prioriteringen inom SN som majoriteten föreslagit står vi helt bakom, men vi
vill att den i sin helhet ska finansiera en satsning på personalen i likhet med förslaget till
BUN.
Det här betyder att KS, SBN och TSN prioriteras ner i vårt förslag, vilket kan få konsekvenser
med minskad allmän service.
I planen för 2019-2020 föreslår vi samma prioritering som för 2018.
I övriga delar instämmer vi i majoritetens förslag till ekonomiska ramar för 2018-2020.

Yrkande:
-

Att anta Liberalerna förslag till ramar för 2018-2020.
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