Kommunfullmäktige 2017-06-15
§ 1 Ekonomiska ramar 2018-2020

Vi Socialdemokrater har sett att förvaltningarna återkommande hamnar i läget att besparingar
krävs då budgeten inte går att hålla, beroende på det kommer fler barn eller äldre in i
verksamheterna än prognostiserat.
För att inte urholka kvaliteten på välfärdstjänsterna som medborgarna i Salem är i behov av
lägger vi därför i budget för 2018 en buffert i Kommunstyrelsen till förfogande på 6 miljoner
kronor. Dessa medel kan förvaltningarna enbart äska ur för volymökningar ej övriga
kostnadsökningar.

Socialdemokraterna vill under nästa mandatperiod bygga en idrottsplats i kommunen.
Vi är i överens om att det behövs en ny fullstor hall i kommunen men vi ser svårigheter med
placeringen på Fågelsången. Istället bör vi satsa på en ny idrottsplats med fullstor hall vid
Bintebo eller Lövhagen enligt tidigare fullmäktigebeslut om placering av ny idrottsplats.
Vi stödjer de 40 miljoner som majoriteten vill satsa på ny fullstor idrottshall och vill tillföra
ytterligare 40 miljoner i plan efter 2020.
En idrottshall för skolans behov ska byggas vid Fågelsångens skola och ryms redan i budget för
ny skola.

Om det är ekonomisk fördelaktigt för kommunen vill vi köpa det fastighetsbolag som äger
fastigheten i Söderby Park där socialförvaltningen har ett särskilt boende för äldre idag.
Av erfarenhet har vi sett att hyra lokaler för verksamhet kan bli betydligt mer kostsamt än att äga
själv.

Vi behöver se över målet för lånetaket. Eftersom vi är en av de kommuner i Stockholms län som
vill öka sin befolkning i snabbast takt behöver vi låna pengar till viktiga investeringar i
infrastruktur, skolor och förskolor mm.

Vi yrkar bifall till ramarna .

Tilläggsyrkande:
1.Driftbudgeten,
Anslag KS ( ansv 11491) ökas med 6 miljoner för 2018.
2. Investeringsbudgeten
Idrottsplats på Bintebo eller Lövhagen inklusive fullstor idrottshall 80 miljoner ( 40 miljoner Ny
skola Idrottshall + 40 miljoner efter planperioden)

