Kommunstyrelsen 2017-11-07 ärende 11 och 12 Reviderad investerings- resp
verksamhetsplan 2018-2020

Socialdemokraternas förslag till
budget för Värnamo Kommun
2018-2020
Vill man växa måste man satsa!
Mål, nämnduppdrag, driftbudget samt investeringsbudget och yrkanden

I maj 2017 överlämnade Socialdemokraterna ett fristående förslag
till budget och plan för investeringar och verksamheter, perioden 2018-2020 (nedan kallat
junidokumentet).
Sedan dess har vissa förutsättningar ändrats, se sammanställning tabell 3, sid 2 i utsänd handling
ärende nr 11:
Uppdatering av skatteintäkter och kostnadsutjämning enligt senaste prognosen. Uppjustering av
generella och riktade statsbidrag enligt regeringens proposition.
Att lägga till 200.000 kronor för driftkostnad till följd av landsbygdsdialogerna anser vi är helt riktigt,
även om det mesta förbättringsarbetet kommer att ske inom ordinarie budget.
Samt vi instämmer helt i att justering av kommande års budget skall ske utifrån de kompletterande
beslut som Kommunstyrelsen, kommunfullmäktige tagit, t.ex. samverkan kring Bolmen, nytt
internhyressystem.
Med undantag av avskrivningar och hyreskompensation vilka utgår från Socialdemokraternas förslag
i junidokumentet.
Investeringsplanens belopp är oförändrad jämfört med junidokumentet. Vi vidhåller våra krav på
bättre process.
Verksamhetsplanens budget för 2018-2020 blir efter justeringarna enligt nedan:
Budget
2018

Budget

Budget

2019

2020

-1 892 651
1 606 892

-1 946 929
1 663 011

-1 995 428
1 726 205

314 394

325 057

334 844

7 150

7 250

7 350

Finansiella kostnader

-5 000

-8 103

-11 822

ÅRETS RESULTAT

30 785

40 286

61 149

Belopp i tkr
Verksamhetens nettokostnad
Skatteintäkter
Kommunalekonomisk utjämning och
kommunal fastighetsavgift
Finansiella intäkter

Tilläggsyrkande: att Servicenämnden får i uppdrag att erbjuda kompletterande utbildning för de
vikarier som behöver och som är beredda att jobba lägst 50% som vikarie inom kommunen, samt
att nämnden även ser över antal vikarier som behövs för att klara behoven. Klart senast 2019/2020
Som vi poängterade i junidokumentet måste det strategiska arbetet fortsätta för att hela kommunen
skall kunna växa på ett hållbart sätt samt att den kommunala organisationens förbättringsarbete följs
upp.

Värnamo den 7 november 2017
Socialdemokraterna i Kommunstyrelsen, Ulla Gradeen, Pär AJ Persson, Anders Ferngren, Kent Blixt
och Britt-Marie Sellén Nilsson

