1.

Inledning

Kommunens primära uppgift är att ta hand om invånarna genom att framförallt
upprätthålla kärnverksamheten. Kärnverksamheten innefattar enligt oss skola,
vård och omsorg. Dessa är de mest grundläggande elementen för en kvalitativ
och pålitlig utveckling av vår gemensamma tillvaro. Åtminstone vad gäller
verksamheter som faller under kommunal regi.
Tyresö kommun har varit och är på många sätt ett föredöme när det gäller att
ta hand om sina invånare, men i dagsläget är kommunen skuldsatt till
700 000 000 kronor och kärnverksamheten prioriteras inte i den utsträckning
som den borde. Många politiska sidoprojekt införs trots att det inte finns
ekonomisk grund medan just kärnverksamheten inte optimeras.
Sverigedemokraterna utgår utifrån detta när vi i våra politiska prioriteringar
huvudsakligen fokuserar på kärnverksamheten. Vår ambition är att göra detta
tills dess att kommunens skuldsituation har förbättrats markant.
Sverigedemokraterna betraktar det kommunala självbestämmandet som en
central del av demokratin, men vi inser samtidigt att kommunernas naturliga
intresse av att söka egna lösningar och göra egna prioriteringar ständigt måste
balanseras mot principen om att alla svenska medborgare ska ha rätt till en
likvärdig välfärd och samhällsservice.
Vi bör förvalta den jord vi ärvt och lämna efter oss något bättre. Därför ska
miljömedvetenheten genomsyra hela kommunen. Vi strävar efter ett ekologiskt
hållbart samhälle som tar hänsyn till den svenska naturen, detta ska uppnås
med både beprövade metoder och modern teknologi, med
medvetandegörande och positiva incitament till omställning mot ett mer
hållbart levnadssätt.
Med en mentalitet av långvarighet och stabilitet kan Tyresö kommun fortsätta
vara en av de mest attraktiva kommunerna att leva i.
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2.

Sammanfattning

Sverigedemokraterna har utöver ekonomiavdelningens rekommenderade
prioriteringar budgeterat följande:
+ 1 000 000 kronor till förskola för att säkerställa kvalitén på verksamheten och
för att upprätthålla kompetensen bland personal.
+ 8 000 000 kronor till grundskola för att grundskolan är en av kommunens
kärnverksamheter och i dagsläget saknas både sjuksköterskor och kuratorer.
Det har även på många skolor har varit önskat att förnya sin kursliteratur och
annat undervisningsmaterial.
+ 15 000 000 kronor till individ- och familjeomsorg då flera år av
underbudgetering har lett till överbelastning på personal under denna kategori.
I dagsläget befinner sig exempelvis barn- och ungdomsenheten i en bokstavlig
krissituation, där behöver omedelbara och kraftfulla åtgärder och ett
ekonomiskt tillskott en nödvändig start.
+ 1 000 000 kronor då kommunen under föregående verksamhetsår har fått
böta efter att vi inte efterlevde LSS-lagen till fullo.
+ 8 600 000 kronor till äldreomsorg då vi vill se en ökad personaltäthet, en ökad
utgiftssumma för mat inom äldreomsorgen. Kostnadsfria trygghetslarm och en
allmän kvalitetsökning
8 000 000 kronor till buffert för att minska behovet av lånade pengar.

3.

Barn- och utbildning

Förskola och pedagogisk omsorg
Föräldrarna i synnerhet spelar en nyckelroll i ett barns trygghet och utveckling.
Detta sammanknyter till vårt förslag som strävar till att implementera den så
kallade Nackamodellen i Tyresö. Att föräldrar kan kontrakteras av kommunen
som dagbarnvårdare åt sina egna barn.
Valfriheten i förskola och barnomsorg är en rättvisefråga. Sverigedemokraterna
värdesätter kommunens möjlighet att erbjuda alternativa pedagogiska former
och temaförskolor, exempelvis natur- eller kulturförskola vilket även innebär
ökad valmöjlighet.
Mentala och fysiologiska skillnader mellan könen är ett vetenskapligt faktum.
Olika förutsättningar kräver olika förhållanden. Sverigedemokraterna anser
därför att kommunen ska avstå från att bedriva skola och barnomsorg utifrån
ett genusperspektiv där barnens naturliga utveckling riskeras för ogrundade
teorier och identitetskränkande värderingar.
Grundskola inklusive särskola och fritidshem
Lärarbristen är ett allvarligt problem i hela landet, också i Tyresö kommun.
Många lärare flyr yrket och den dåliga arbetsmiljön samt den orimliga
arbetsbelastningen anges som de främsta orsakerna. Detta leder till en stor
personalomsättning och många obehöriga lärare. Från elevernas perspektiv är
det en katastrof. Forskning visar tydligt hur viktig relationen mellan elev och
lärare är i elevens lärandeprocess, och att bygga relationer är något som tar tid
och måste få ta tid. Samtidigt riskerar den höga personalomsättningen att
äventyra rättssäkerheten i betygsättningen. Det är inte ovanligt att den lärare
som ska sätta slutbetyg på eleverna endast haft dem i en termin och saknar en
helhetsbild av elevens kunskaper.
Tyresö kommun måste möta det här problemet genom att satsa på att bli en
attraktiv arbetsgivare som erbjuder goda utvecklingsmöjligheter, stor
självständighet, en anständig lön och drägliga arbetsvillkor. Något som många
lärare lyfter som ett problem är att andra saker än undervisning och
undervisningsrelaterade uppgifter tar en stor del av deras arbetstid, så att de
ibland tvingas slutföra sina huvuduppgifter på sin obetalda fritid.
Lärarna måste få lägga sin tid på det som de brinner för samt har kompetens
och utbildning för. Nämligen att planera, genomföra och utvärdera
undervisning, samt jobba aktivt med den formativa bedömningen för att leda

sina elever till ökad kunskap. Alldeles för mycket lärartid går åt till att lösa
konflikter, vakta korridorer, serva föräldrar, planera friluftsdagar och mycket
annat.
Skolan ska förmedla kunskap framför värderingar. Istället ligger nuvarande
fokus på en slags värderingsdressyr där en skev bild av demokratiska värden,
miljöperspektiv,
mångkultursperspektiv
och
genusperspektiv
är
utgångspunkten. Detta är självklart mycket olämpligt och kontraproduktivt. Vi
måste även återigen ge lärarna den för undervisningen, essentiella ledarroll
som det är meningen att lärarna ska ha i klassrummet. Att hålla en
professionell relation mellan elev och lärare är en grundpelare för hela
skolväsendet.
För oss är det en självklarhet att en elev oberoende av var denne är född eller
bosatt ska erbjudas en högkvalitativ utbildning. Genom att åter låta staten
ansvara för skolan kan en rättvis och likvärdig skolgång återuppstå och med det
även lärarnas status. Friskolorna å andra sidan ska fungera som ett
komplement till den kommunala skolan, inte minst för att öka utbudet och
valfriheten, men också för att sätta press på den kommunala skolan i syfte att
öka kvaliteten på sin verksamhet. Det är dock viktigt att den kommunala skolan
inte lider till följd av en för stor andel friskolor.
Sverigedemokraternas förslag:
att kommunen tillsätter riktade resurser till skolorna för att anställa fler
studievägledare, sjuksköterskor och kuratorer. Minst en heltidsanställd av varje
på respektive skola.
att undervisning individanpassas så elever med liknande prestationsförmåga
och behov studerar tillsammans.
att krav införs på att all personal i skolan och barnomsorgen måste kunna
kommunicera flytande i tal och skrift på svenska.
att kommunen ser över möjligheten att reducera karenskostnaderna för
personal i skolan och barnomsorgen för att undvika att personalen jobbar när
den är sjuk.
att kommunen ser över möjligheterna att implementera den så kallade
Nackamodellen inom barnomsorgen där föräldrar ska kunna kontrakteras av
kommunen som dagbarnvårdare åt sina egna barn.

att kommunen endast anställer rektorer med yrkeserfarenhet inom
pedagogiken.

4.

Social omsorg

Individ och familjeomsorg:
Individ- och familjeomsorgens huvudfunktion är att vara samhällets yttersta
skyddsnät och omfattar både förebyggande verksamhet och individuellt inriktat
utrednings- och behandlingsarbete.
I dagsläget har vi psykiatriplatser i grannkommuner samtidigt som vi ska lägga
ner Hästskon och tillsätta migranter istället. Detta är inte ett logiskt
tillvägagångsätt och sverigedemokraterna vill se en förändring i detta område.
Sverigedemokraterna vill att kommunen för statistik på hur försörjningsstöden
fördelas, i synnerhet saknas statistik på hur stor andel av försörjningsstöden
som går till människor som inte ens är medborgare i landet.
Omsorg om personer med funktionsnedsättning:
Syftet med verksamheten är att skapa förutsättningar för människor med olika
funktionsnedsättningar att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. I
Tyresö kommun ska personer med funktionsnedsättning kunna leva ett aktivt
och meningsfullt liv i gemenskap med andra och delta i samhället på lika villkor
som andra. Omsorgstagare ska känna sig trygga med kommunens insatser och
veta vad man får hjälp med utifrån sina behov och vad som ingår i goda
levnadsvillkor.
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ska garantera svårt
funktionshindrade personer goda levnadsvillkor genom ett antal insatser som
är lagreglerade såsom personlig assistent, ledsagarservice, bostad med särskild
service och daglig verksamhet.
Äldreomsorg:
De äldre kommuninvånarna som byggt upp vår välfärd och som i hela sina liv
arbetat och tagit hand om de yngre generationerna förtjänar att få åldras med
värdighet.

Sverigedemokraterna vill att Tyresö kommun särskiljer psykiatrisk vård från
somatisk, även inom geriatriken. Vi vill upprätta ett nära samarbete med
landstinget i Stockholms län i vården av äldre med psykisk ohälsa. Vi är av den
inställningen att vi inte tror att en människa som levt i stort sätt hela sitt liv
med en psykisk sjukdom vid 65- års ålder blir frisk och kan läggas in på en vanlig
geriatrisk avdelning eller demensboende. Sverigedemokraterna vill att Tyresö
kommun bland annat tar fram en riktig enhet för palliativ vård. Som det ser ut
idag har kommunen en enhet som finns med i det palliativa registret men
denna avdelning är inte nog separerad från andra vårdenheter för exempelvis
dementa vilket inte är kompatibelt för den palliativa enhetens patienter.
Näringsriktig, närproducerad och framförallt god mat ska serveras på de
särskilda boendena, detta gäller även matlådorna som hemtjänstpersonalen
distribuerar till de privata hemmen. Vi tror att om maten är av god kvalitet och
näringsriktig så ökar känslan av välbefinnande som ger en känsla av ökad
livskvalitet, som i sin tur gör att personen mår bättre fysiskt och psykiskt.

Sverigedemokraternas förslag:
att se över möjligheterna för att införa en enhet för palliativ vård som är
separerad från annan vårdverksamhet.
att kommunen ska begära utdrag ur belastningsregister vid nyanställning av
personal inom äldreomsorgen.
att återinföra kostnadsfria trygghetslarm för de behövande.
att Tyresö kommun utvecklar verksamheten med terapihundar inom
äldreomsorgen.
att krav införs på att all personal inom äldreomsorgen ska kunna kommunicera
flytande i tal och skrift på svenska.
att kommunen börjar föra statistik på hur stor andel av försörjningsstöden som
går till icke medborgare.

5.

Migration

Invandringen till Sverige i den form som huvudsakligen förekommer idag
drabbar samhällets alla plan kulturellt och ekonomiskt. Sverigedemokraterna
anser därför att flyktingverksamheten framöver ska redovisas separat i
kommunens bokslut, ett så kallat mångkulturellt bokslut. Detta för att öka
transparensen i verksamheten och ge en bild av vilken täckning de statliga
ersättningarna ger och därmed även huruvida kommunala skattemedel
subventionerar verksamheten.
Många tiggare är beroende eller tvingade av kriminella organisatörer, vilket
missgynnar individerna såväl som samhället. Detta samtidigt som Sverige har
finansierat en integration för dessa människor i deras hemländer. Detta
missbruk ska inte försörjas och därför uppmanar sverigedemokraterna till att
stoppa tiggeriet för tiggarnas skull. Hårdare tag krävs då tiggeri redan är
förbjudet i Tyresö kommun.
Vi anser att hårdare tag krävs då tiggeri i den formen som är märkbart mest
omfattande idag, redan är förbjudet i Tyresö kommun. Detta enligt Tyresös
lokala ordningsföreskrifter som i paragraf 12 säger ” Polismyndighetens
tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om inte
insamlingen utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig
tillställning.”
Sverigedemokraternas förslag:
att kommunen tar fram ett mångkulturellt bokslut som visar på de direkta och
indirekta kostnader och intäkter som migrationen orsakar kort- och långsiktigt
för Tyresö kommun.
att om statliga regler tvingar kommunen att ta emot ett antal migranter ska
detta ske på ett sådant sätt att det minimerar kostnaden för kommunen och
dess invånare. Endast enklast möjliga kost och logistik ska erbjudas.
att om mottagning sker av ensamkommande barn eller andra flyktingar ska
kommunen se till att ensamkommande under 15 år prioriteras.
att alla beslut gällande migrationsfrågor ska fattas av kommunfullmäktige samt
att alla delegationsbeslut som strider mot detta upphävs.
att kommunen bedriver modersmålsundervisning efter skoltid.

att ingen tolkhjälp som inte är lagreglerad ges utom under den tid en människa
fortfarande studerar vid SFI med statliga bidrag.

6.

Kultur och fritid

En stark kultur- och fritidsverksamhet bidrar till god livskvalité och är viktig för
utvecklingen av stimulerande miljöer i kommunen. Varje strakt samhälle har
gemensamma normer och värderingar, gemensamma högtider och
traditioner, en gemensam kultur. Detta främjar Tyresö kommun genom att
erbjuda bibliotek, sevärdheter och upplevelser för dess invånare.
Sverigedemokraternas förslag:
att Tyresö kommun ska ha en aktiv roll vid firandet av traditionella högtider.
att kommunalt kulturstöd inte ska gå till religiös eller politiserad verksamhet.
att Tyresö kommun ska verka för en jämn fördelning av resurser mellan pojkoch flickidrott.
att utreda behovet av investeringar för ridklubbens verksamheter inom ramen
för kultur och fritid.

7.

Samhällsbyggnad

Sverigedemokraterna i Tyresö anser att vår kommun ska växa i en betydligt
långsammare takt än vad den politiska majoriteten vill. Det är dessutom viktigt
att infrastruktur och service byggs ut i jämnvikt med befolkningsunderlaget. Vi
anser att så inte skett. Sverigedemokraterna vill att kommunen ska vara
attraktiv för invånarna. Vi prioriterar dock de befintliga invånarnas behov
framför presumtiva innevånare.
De kommunala bostadsbolagens hyror är fortfarande högre än vad de borde
vara. Orsaken till detta är att vissa bostadsområden drabbas av ytterligare
kostnader som skadegörelse, nedskräpning och hårdare slitage på
lägenheterna. Som det ser ut idag beläggs många skötsamma hyresgäster med
högre hyror för att finansiera bostadssociala åtgärder.

Stadsplanering och arkitektur måste vara anpassade efter människors behov
och till vad vi vet om den mänskliga naturen. Detta innebär bland annat att
man bör sträva efter att bygga miljöer som beaktar det mänskliga behovet av
social samvaro, närhet till naturen, skönhet och symmetri. Man bör också
bejaka platsens och invånarnas historia och identitet via en traditionell
bebyggelse. Allt detta innefattas av vårt förslag om att inrätta ett kommunalt
skönhetsråd.
Ett brottsförebyggande och trygghetsskapande perspektiv ska vara en självklar
del av samhällsplaneringen. Miljöer som riskerar att skapa känslor av rädsla
eller underlättar för brottslig verksamhet ska aktivt förebyggas. På samma sätt
ska barn- och familjeperspektivet vara genomgående och grönytor och
naturliknande miljöer ska vara en självklar och sammanhängande del av
stadsbilden.
Vid alla former av stadsplanering och uppförande av offentlig konst ska de
berörda medborgarnas rätt till insyn och inflytande vara betydande.
Kommunens informationsplikt bör därför förstärkas.
Befintliga Tyresöbor ska ha förtur till alla lediga lägenheter i Tyresö. Inga
lägenheter från TYBO ska slussas över till annat bostadsbolag. Först prioriteras
de som redan bor i TYBO. Sedan kommer de som är kommuninnevånare. Finns
det lägenheter över ska de som vill flytta till kommunen kunna sätta sig i en
särskild kö för dessa lägenheter.
Markytan i kommunen är begränsad och fler parkeringsplatser behövs. Trots
den högre kostnaden initialt så är det långsiktigt både önskvärt och billigare att
bygga parkeringar under markplan.
En buss- servicelinje ute på Tyresö-Brevik-Raksta samt för vissa områden i
Trollbäcken så att de boende lättare kan ta sig till centralare delar av Tyresö för
byte till andra transportmedel för t.ex. resa in till Stockholm.
En maxtaxa ska gälla vid utbyggnad av vatten och avlopp samt vägar i
kommunen, taket är på 200 000 kronor och betalas först vid ägarskifte, index
ska följas läggas och på vid försäljning. Kostnaden från tomtgräns till hus åligger
fastighetsägaren.
Sverigedemokraterna ställer sig mot vindkraft då det är en ineffektiv, dyr och i
många fall skadlig energikälla. Dessutom ska hushållen inte via elräkningen
behöva stå för notan för ett förstört kulturlandskap.

Sverigedemokraternas förslag:
att befintliga Tyresöbor ska ha förtur till alla lediga lägenheter i Tyresö. Inga
lägenheter från TYBO ska slussas över till annat bostadsbolag. Först prioriteras
de som redan bor i TYBO. Sedan kommer de som är kommuninnevånare. Finns
det lägenheter över ska de som vill flytta till kommunen kunna sätta sig i en
särskild kö för dessa lägenheter.
att utreda möjligheterna för att en maxtaxa på 200 000 kr ska gälla vid
utbyggnad av vatten och avlopp samt vägar i kommunen.
att de större kommundelarna ska knytas samman med trafiksäkra cykelvägar.

8.

Beslutsförslag
 Kommunen bör eftersträva att handla livsmedel från närområdet i största
möjliga utsträckning.
 Kommunens matsedlar ska ursprungsmärkas.
 Kommunalt kulturstöd inte ska gå till politisk eller politiserad verksamhet.
 Kommunen bör främst prioritera kärnverksamheterna.
 Kommunen bör vara öppen för medborgarförslag.
 Kommunen börjar tillämpa § 12 och § 14 i den av Tyresö Kommun beslutade
ordningsstadga.
 Befintliga Tyresöbor ska ha förtur till alla lediga lägenheter i Tyresö. Inga
lägenheter från TYBO ska slussas över till annat bostadsbolag. Först prioriteras
de som redan bor i TYBO. Sedan kommer de som är kommuninnevånare. Finns
det lägenheter över ska de som vill flytta till kommunen kunna sätta sig i en
särskild kö för dessa lägenheter.
 Utreda möjligheterna för att en maxtaxa på 200 000 kr ska gälla vid utbyggnad
av vatten och avlopp samt vägar i kommunen.
 De större kommundelarna ska knytas samman med trafiksäkra cykelvägar.
 Tyresö kommun ska ha en aktiv roll vid firandet av traditionella högtider.
 Kommunalt kulturstöd inte ska gå till religiös eller politiserad verksamhet.
 Tyresö kommun ska verka för en jämn fördelning av resurser mellan pojk- och
flickidrott.
 Utreda behovet av investeringar för ridklubbens verksamheter inom ramen
för kultur och fritid.
 Om statliga regler tvingar kommunen att ta emot ett antal migranter ska detta
ske på ett sådant sätt att det minimerar kostnaden för kommunen och dess
invånare. Endast enklast möjliga kost och logistik ska erbjudas.






















Om mottagning sker av ensamkommande barn eller andra flyktingar ska
kommunen se till att ensamkommande under 15 år prioriteras.
Alla beslut gällande migrationsfrågor ska fattas av kommunfullmäktige samt
att alla delegationsbeslut som strider mot detta upphävs.
Kommunen bedriver modersmålsundervisning efter skoltid.
Ingen tolkhjälp som inte är lagreglerad ges utom under den tid en människa
fortfarande studerar vid SFI med statliga bidrag.
Kommunen tar fram ett mångkulturellt bokslut som visar på de direkta och
indirekta kostnader och intäkter som migrationen orsakar kort- och långsiktigt
för Tyresö kommun.
Se över möjligheterna för att införa en enhet för palliativ vård som är
separerad från annan vårdverksamhet.
Kommunen ska begära utdrag ur belastningsregister vid nyanställning av
personal inom äldreomsorgen.
Återinföra kostnadsfria trygghetslarm för de behövande.
Tyresö kommun utvecklar verksamheten med terapihundar inom
äldreomsorgen.
Krav införs på att all personal inom äldreomsorgen ska kunna kommunicera
flytande i tal och skrift på svenska.
Kommunen börjar föra statistik på hur stor andel av försörjningsstöden som
går till icke medborgare.
Undervisning individanpassas så elever med liknande prestationsförmåga och
behov studerar tillsammans.
Krav införs på att all personal i skolan och barnomsorgen måste kunna
kommunicera flytande i tal och skrift på svenska.
Kommunen ser över möjligheten att reducera karenskostnaderna för personal
i skolan och barnomsorgen för att undvika att personalen jobbar när den är
sjuk.
Kommunen ser över möjligheterna att implementera den så kallade
Nackamodellen inom barnomsorgen där föräldrar kontrakteras av kommunen
som dagbarnvårdare åt sina egna barn.
Kommunen endast anställer rektorer med yrkeserfarenhet inom pedagogiken.
Kommunen tillsätter riktade resurser till skolorna för att anställa fler
studievägledare, sjuksköterskor och kuratorer. Minst en heltidsanställd av
varje på respektive skola.

9.

Yrkanden

1. fastställa utdebiteringen för 2017 till 19,50 kronor per skattekrona,
2. fastställa inriktning och särskilda uppdrag som anges för
verksamhetsområden och kommunala bolag,
3. fastställa budgeterade ramanslag per verksamhetsområde för budgetåret
2017 och plan för 2018- 2020,
4. anslagen till förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola baseras på
beräknad volym, och avräkning mot faktisk volym sker vid bokslut,
5. fastställa resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för
budgetåren 2017-2020 enligt bilaga 1 till kommunplanen,
6. fastställa förslag till investeringsprogram som redovisas i bilaga 4 till
kommunplanen,
7. godkänna att kommunstyrelsen får besluta om att ta i anspråk medel som
har avsatts för volymökningar, totalt 15,0 miljoner kronor i 2017 års budget,
8. godkänna att kommunstyrelsen får besluta om att ta i anspråk medel som
avsatts för flyktingkostnader, totalt 8,5 mkr i 2017 års budget,
9. lån får tas upp inom en ram på 1,1 miljarder kronor,
10. fastställa ramen för koncernens rörelsekrediter till 150 miljoner kronor,
11. godkänna att kommunen sammantaget tecknar borgen såsom för egen
skuld för Tyresö Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta
lånebelopp om 1 800 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och
kostnader,
12. fastställa borgensavgiften för Tyresö Bostäder AB till 0,4 procent av vid var
tidpunkt utnyttjad del, för övriga borgensåtaganden fastställs borgensavgiften i
varje enskilt fall,
13. Följande taxor fastställs och börjar gälla från 1 januari 2017: *Den av
regeringen föreslagna och av riksdagen beslutade höjningen av
högkostnadsskyddet för avgifter inom hemtjänst och vård- och omsorgsboende
samt för boendeavgift i vård- och omsorgsboende, implementeras i Tyresö.
Följande avgifter fastställs och indexeras årligen: a) Omvårdnad dygnet runt i
eget boende: 1 991 kr/månad, b) Omvårdnads- och serviceinsatser i vård- och
omsorgsboende: 1 991 kr/månad, c) Korttidsvistelse: 66 kr/dag d)Boendeavgift
i vård- och omsorgsboende: 2 000 kr/månad. *Reviderad taxa för Tyresö
kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning, *Reviderad taxa för
renhållningsavgifter, *Kultur- och fritidsnämndens taxor för lokalhyror och
anläggningar samt evenemangstaxan justeras med det årliga prisindexet för
kommunal verksamhet som räknas fram av Sveriges kommuner och landsting,
*Kulturskolans avgifter justeras med prisindex för kommunal verksamhet och
justeras årligen med start 1 januari 2017 och därefter årligen den 1 juli med

start den 1 juli 2018. * Taxa införs för uthyrning av skollokaler för övernattning.
Taxan justeras årligen med prisindex för kommunal verksamhet.
14. fastställa revisorernas budget för 2017 till 1,6 miljoner kronor samt
15. i övrigt godkänna kommunstyrelsens förslag till revideringar av
Kommunplan för 2015-2018.

Budget 2017

10.

Intäkter (inget tecken)
Kostnader (-)
Intäkter
Skatteintäkter (19,50 kr/skkr)
Generella statsbidrag och utjämning
Totala intäkter

Avgår resultat 2%

Volymjusterad Effekt sänkt Prisjustering,
budget 2017 internränta
index

Politisk
prioritering

Budget 2017

2 255 200
187 600
2 442 800

2 255 200
187 600
2 442 800

-48 856

-48 856

-53 000
-1 000
-3 500
16 000
28 000
0

-53 000
-1 000
-3 500
16 000
28 000
0

Andel av
intäkter

-2%

Övriga verksamhetskostnader/-intäkter
Pensioner inkl förvaltningskostnad
Förändring semesterlöneskuld
Förändring pensionsavsättning
Statsbidrag maxtaxa
Intäkt kapitaltjänst (internränta)
Övrigt
Totalt övriga verksamhetskostnader/intäkter

-10 129

-13 500

-13 500

7 000

7 000

-10 000
-3 000

-10 000
-3 000

2 377 444

2 377 444

-0,6%

Finansiella intäkter/kostnader
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Finansnetto
Återstår till verksamhetens kostnader

-0,1%

Verksamhetsområden

FÖRSKOLA

-298 937

1 292

1,02

-11 000

-315 916 -12,9%

GRUNDSKOLA

-669 089

3 019

1,02

-12 000

-694 471 -28,4%

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG

-151 272

100

1,02

-15 000

-169 298

OMSORG OM PERSONER MED
FUNKTIONSHINDER

-260 645

166

1,00

-1 000

-261 645 -10,7%

ÄLDREOMSORG
GYMNASIESKOLA
VUXENUTBILDNING
ARBETSCENTRUM

-323 117
-214 656
-27 065
-10 671

207
975
124
49

1,02
1,00
1,00
1,00

-8 000

-337 579 -13,8%
-214 656 -8,8%
-27 065 -1,1%
-10 671 -0,4%

BIBLIOTEK, KULTUR OCH FRITID, inkl
FRITIDSGÅRDAR

-125 971

635

1,00

-1 000

-126 971

-5,2%

PLAN OCH EXPLOATERING

-17 653

648

1,00

-4 000

-21 653

-0,9%

VÄGHÅLLNING OCH PARK

-70 209

1 658

1,00

1600

-68 609

-2,8%

MILJÖ, TRAFIK OCH ÖVRIGT
VATTEN OCH AVLOPP
RENHÅLLNING

-5 556
0
0

5

1,00

-5 556
0
0

-0,2%

1 012

BYGGLOVSVERKSAMHET
NÄRINGSLIV
GEMENSAM VERKSAMHET

-5 524
-1 164
-77 999

1,00
1,02
1,00

-5 524
-1 187
-77 999

-0,2%

KOMMUNALFÖRBUND mm

-41 846

1,00

-41 846

-1,7%

POLITISK VERKSAMHET
Kultur- och kunskapscentrum
BUFFERT FÖR DEMOGRAFI
Prisökning 2%
Totalt verksamhetsområden

-22 632
0
-15 000

1,00
1,00
1,00

-22 632
0
-15 000

-0,9%

-2 418 277

-99,0%

Gap mot fin mål = Effektiviseringskrav
Årets resultat

-2 339 006

128

3
108

10 129

-6,9%

0,0%
0,0%

0,0%
-3,2%

0,0%
-0,6%

-40 833 -101,7%
8 023

0,33%

