Socialdemokraternas förslag inför budget 2020
samt plan 2021 och 2022.
Barn och Utbildningsnämnden
Vi Socialdemokraterna vill inte sänka ambitionerna i grundskolan. Salems Kommun är en
bra skolkommun och vi anser att vi ska fortsätta att förbättra resultaten i grundskolan. Detta
gör man inte med att spara på grundskolan.
Vi medverkar ej till att nedrusta skolan. Alla har rätt till att lyckas i skolan. Elever med behov
av särskilt stöd har rätt enligt skollagen att få den hjälp de behöver för att lyckas.
Kulturskolan
Socialdemokraterna har under flera år yrkat på sänkt avgift i kulturskolan och vi ser med
glädje att första steget är taget och kommer bevaka att vi under mandatperioden fortsätter
med sänkning av avgiften.

Vi tillför 3368 tkr år 2020

Kultur och fritid
Byggnationen har till vår stora tillfredsställelse kommit igång och Salems befolkning växer. Vi
behöver därmed en tydlig strategi för kultur- och fritidsfrågor. Dessa frågor har under senare
år fått ett alltför stort inslag av ad hoc beslut vilket ger kortsiktiga och på sikt dyra lösningar.
Vi Socialdemokrater hade föredragit en fullstor och välutrustad idrottsplats vid Lövhagen,
men i dagsläget finns inte medel för detta. Prästboda och utökningen av Fågelsångens
skolas hall har förbrukat dem.
Vi stöder upprustningen av Prästboda bollplan, med toaletter och belysning.
Vi tror det blir en funktionell anläggning men en väl dyr sådan.
Med Salems väntade befolkningstillväxt kommer ytterligare behov av idrottsanläggningar att
uppstå. Visionen om Lövhagens IP består.
Socialnämnden

Kompetensutveckling
Det blir fler äldre i Salem och för en bra verksamhet för dem ställs det allt större krav på
personalen. Det bör finnas resurser för kompetensutveckling för personalen i dessa
verksamheter.

Rätt till äldreboende utan särskild prövning
Vi Socialdemokrater vill att när man fyller 90 år ska man ha rätt till äldreboende utan
biståndsbedömning. Det bryter ensamheten och är en trygghet för de äldre.

Socialnämnden har ofta visat sig vara underbudgeterad vilket resulterat i
budgetöverskridanden som i sin tur leder till besparingsprogram. Under 2019 har stora
besparingar genomförts som fortsätter i 2020. För att inte ytterligare pressa en organisation
som tar hand om de mest utsatta i kommunen vill vi ge ett anslag till förfogande i de fall de
icke påverkbara kostnaderna stiger över det förväntade.
Vi tillför 2 000 tkr per år till Socialnämnden.
Kommunstyrelsen
Bättre mat
Socialdemokraterna vill att Salems kommun ska servera mer ekologisk, närodlad och
klimatsmart mat och därmed stärka matupplevelsen. Att barn och äldre äter bra mat är
betydelsefullt för både utveckling, välbefinnande och inte minst hälsa.
En början är att anställa en kostchef med uppdraget att samordna inköp och personal i
kommunens kök. Efter två år bör kostnaden för en kostchef kunna finansieras med
effektiviseringar i verksamheten.
Vi vill tillföra 600 tkr till KS förfogande 2021.
Finansiering
För att finansiera våra budgetyrkanden vill vi ändra målet för överskott av skatter och bidrag.
De senaste åren har Salems kommun haft bra överskott och RUR-fonden är välfylld.
Tkr
2020
Grundskolan - 3368
Socialnämnd - 2000
Kostchef
-600
Totalt -5968

2021
-3368
-2000
-200
-5568

2022
-3368
-2000
-5368

Detta skulle innebära i princip ett nollöverskott 2020 och negativt resultat 2021 och 2022.
Hela kommunsektorn har en svår ekonomisk situation de närmaste åren. Vi
Socialdemokrater förväntar oss att statsbidragen kommer justera uppåt under nästa år. Men
vi anser inte att det är rimligt att spara i skolan så om inte finanserna förbättras inför 2021
kommer vi att föreslå en måttlig skattehöjning.

Investeringsbudget
Socialdemokraterna vill att förskolan som ska byggas i Södra Hallsta ska drivas kommunal
regi. Vilket även skolkontorets utredning visade vara mest fördelaktigt för kommunen.
“Förskolan ska byggas och drivas av extern aktör” tas bort. Det har inget med
investeringsbudgeten att göra.
“Gruppbostaden ska byggas och drivas av extern aktör” tas bort.

Yrkanden.
1. Ingen besparing för barn- och utbildningsnämnden, 3368 tkr tillförs 2020-2022
2. 2 mnkr 2020-2022 tillförs socialnämnden
3. 600 tkr 2020 och 200 tkr 2021 tillförs (netto) kommunstyrelsen för en kostchef med mera,
inklusive vissa besparingar på området
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