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Inledning
Världen står inför stora utmaningar som vi som kommun behöver ta oss an. För att vi ska kunna 
bemöta miljö- och klimathoten, det ojämställda samhället och det faktum att 60 miljoner människor
i världen befinner sig på flykt krävs insatser och åtgärder som är både förebyggande och akuta. 

Ett väl utbyggt bredbandsnät är väldigt viktigt för att hela Gnesta kommun ska växa och utvecklas. 
Alltfler tjänster kräver en bra och säker internetuppkoppling, både för företagare men också för 
privata behov. Men möjligheten att kunna få ta del av ett snabbt och säkert bredband ser väldigt 
olika ut beroende på var du bor i vår kommun. Därför vill vi satsa på en landsbygdsstrateg som har 
en prioriterad arbetsuppgift att ge stöd för att få ett utbyggt bredbandsnät i hela kommunen.

Kommunens jämställdhetsarbete har de senaste två åren inte alls varit lika aktivt som tidigare, när 
kommunen hade en jämställdhetsstrateg anställd. Även om den nya kommunchefen lovat ta tag i 
denna fråga, så behövs en jämställdhetsstrateg som stöd för att kunna förverkliga 
jämställdhetsarbetet inom kommunen. Därför avsätter vi medel för en jämställdhetsstrateg på 100%.

Att ge våra barn och unga en bra skolgång i en god miljö är väsentligt för deras framtid som vuxna. 
För andra året i rad vill majoriteten genomföra en kraftig besparing inom Barn- och 
Utbildningsnämnden och det vägrar vi gå med på! Därför avsätter vi ytterligare 3 mkr till Barn- och 
Utbildningsnämnden, för att våra barn och unga i Gnesta kommun ska kunna säkras en god 
utbildning och omsorg.

Kommunens investeringar följer inte alls den investeringsplan som beslutats. Det märks inte minst 
när det gäller utbyggnaden av gång- och cykelvägar samt inom VA (vatten och avlopp). Därför krävs 
en bättre politisk styrning och uppföljning. Det anser vi görs bäst genom att återinföra Miljö- och 
Hållbarhetsutskottet med utökade befogenheter samt att inrätta ett VA-utskott. Det spelar ingen roll 
om man fattar politiska beslut om investeringar ifall de inte genomförs och följs upp. Ett bra 
exempel på detta är den nya trafik- och angöringslösningen vid Frejaskolan som förlorar sitt statliga 
stöd om arbetet inte kommer igång före årsskiftet. Det beror i så fall på att projektet dragit ut för 
mycket på tiden och kommunen förlorar många hundratusen i statligt bidrag på grund av detta. 
Många av de beslut som vi fattade i majoritet för över två år sedan, har ännu inte påbörjats eller 
slutförts.

Det positiva från förra årets budget är att majoriteten genomfört flera av våra förslag. Till exempel:

● Anställt en gatuingenjör

● Förstärkt integrationskontoret med mer personal

● Infört varannanveckas städning för personer med biståndshandlagd städhjälp

Vi hoppas nu att majoriteten även detta år tar till sig några av våra förslag och genomför dem som 
sina egna.

Carl Werner

Kerstin Landin

Eva Skyllberg

Mats Dellrud

Marja Kiander

Kristina Dellrud
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Miljö och klimat
Vi lever i och av vår omvärld. Kommunen har ansvar för sin egen miljöpåverkan och för att göra det 
enkelt för de som bor och vistas i Gnesta kommun att göra hållbara val. Många miljöproblem är 
globala men kräver lokala aktiviteter för att lösas. Vi ska motverka utsläpp av växthusgaser; vårda 
luft, mark, skog, sjöar och vattendrag; och se till att den miljöpåverkan som uppstår i hela livscykeln 
i de varor som kommunen använder är så liten som möjligt.

 

● 2018 ska alla fordon som används av kommunen drivas med alternativa bränslen eller el. Vid 
nya inköp ska alltid inhandlas en bil som körs på alternativa bränslen eller el. 

● 4 laddstolpar för elbilar ska sättas upp. En i varje tätort. Dessutom ska kommunen utreda 
möjligheten att konvertera vanliga lyktstolpar för att man ska kunna ladda elcyklar och 
lättare elfordon i dessa.

● Miljö- och hållbarhetsprogrammet ska uppdateras gällande ekologisk kost och där ska målet 
vara 100 % senast 2020 istället för 50 % som gäller idag.

●  I Översiktsplanen som kommunen ska ta fram ska en blåstruktur- och grönstrukturplan ingå
som kartlägger våra vatten och grönområden.

●  Kommunen ska göra en miljö- och klimatutredning för att kartlägga hur miljö- och 
klimathoten kommer drabba vår kommun och vilka åtgärder som behövs.

● Återvinningsgården ska få utökade öppettider och vara öppet alla helgfria lördagar året runt

● Miljö- och hållbarhetsutskottet ska återinföras och utvecklas av kommunstyrelsen

● En trädplan ska tas fram som stöd för en fortsatt grön kommun för framtiden.

● Kommunen ska upprätta en plan för hållbart byggande, så som passivhus och klimatsmarta 
byggmaterial.

● Kommunen ska ändra ägardirektiven för de kommunala bolagen, så att de blir ett verktyg för
en faktisk utbyggnad av solceller på kommunens fastigheter

● Gnesta Förvaltnings AB och Gnestahem ska fortsätta arbeta med energibesparing i 
kommunens lokaler genom att installera till exempel rörelsestyrdbelysning och individuell 
vatten och elmätning.

● Kommunen ska i detaljplaner verka för att hus placeras så att installation av solceller 
möjliggörs och optimeras

● Kommunen ska uppdatera sin avfallsplan

● Kommunen ska göra en vatten- och avloppsplan för att utreda vilka behov av underhåll och 
investeringar som behövs i kommunens kraftigt eftersatta VA-nät. 

●  Ett VA-utskott ska tillsättas under Kommunstyrelsen, för att styra och följa upp arbetet inom 
VA-verksamheten på ett mer aktivt sätt än Kommunstyrelsen ges möjlighet till idag
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Kollektivtrafik, infrastruktur och byggnation
En väl genomtänkt planering ger förutsättningar för en trivsam, tillgänglig och trygg miljö för alla. 
Om fler åker kollektivt, tar cykeln eller promenerar, får vi en bättre folkhälsa, en lugnare och säkrare 
trafiksituation och en förbättrad miljö. Med vår närhet till Stockholm får vi räkna med att Gnesta 
kommun växer, men det ska ske med varsamhet och med god planering.

 

● Kommunen ska aktivt arbeta för att bredband installeras för alla i kommunen både tätorter 
och landsbygden inom 3 år. För att underlätta utbyggnaden på landsbygden, ska en 
landsbygdsstrateg anställas, där stöd till utbyggnad av bredband på landsbygden är en 
prioriterad arbetsuppgift.

● En gång- och cykelplan finns beslutad och pengar avsatta, men arbetet kommer inte framåt i 
den takt som beslutats. Därför ska detta arbete prioriteras under de närmaste två åren, så att 
tidsplanen i gång- och cykelplanen kommer i fas med verkligheten.

● Kontakt ska tas med Trafikverket för att utreda utformning, kostnader samt 
kostnadsfördelning, för en cykelväg mellan Gnesta och Björnlunda.

● Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att göra en genomgång av trafiksäkerheten 
kring samtliga skolor och förskolor för att skapa en trygg och trafiksäker miljö kring dessa.

● Förslag på plats, utformning samt kostnad för hundrastgårdar ska tas fram för alla 
kommunens tätorter, så att investering och underhållskostnader kan planeras in till 
kommande framtidsplaner.

● En genomarbetad utredning ska göras, gällande kollektivtrafikens och skolskjutsarnas 
kostnader, taxor och subventioner. Det gäller både SL och Sörmlandstrafiken. 
Frågeställningar som bör ingå är bland annat kostnadsfria bussresor inom kommunen för 
barn och ungdomar, införande av pensionärskort på bussarna, fler turer och bättre passning 
mellan buss, tåg och skolor.

Jämställdhet, tillgänglighet och lika rättigheter
I Gnesta kommun ska alla kunna leva ett gott liv och vara delaktiga. Oavsett kön, könsidentitet eller 
könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell
läggning eller ålder. Vi kommer att arbeta för en inkluderande kommun. 

 

● Kommunen ska arbeta fram en tillgänglighetsplan som innehåller ett åtgärdsprogram, för 
att göra den allmänna utemiljön mer tillgänglig. På så vis får vi en bild av hur tillgänglig 
utemiljön är och kan också till exempel anpassa övergångsställen, tillse god belysning och 
åtgärda enkelt avhjälpta hinder.

● Undersöka möjligheter till ”hälsans stig” i alla tätorter, för att möjliggöra ett tillgängligt 
promenadstråk för alla.

● Kommunen ska ha en jämställdhetsstrateg anställd på 100 % för att kunna vara ett fortsatt 
stöd i jämställdhetsarbetet i alla kommunens förvaltningar. Ingen borde kunna missförstå 
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de talande siffrorna i pojkarnas betygresultat som faller i samma takt som det aktiva arbetet 
med jämställdhet i skolan minskat.

● Kommunen ska jobba för ett jämställt bemötande och jämställd utbildning.

● Kommunen ska hålla utbildning i alla förvaltningar kring diskrimineringsgrunderna för ett 
jämställt bemötande. 

● Fler verksamheter inom kommunen ska HBTQ certifieras. 

● Kommunens hemsida ska finnas på fler språk. 

Barn- och utbildning
Alla barn har rätt till en trygg uppväxt, god utbildning, och meningsfull fritid. Ett positivt 
arbetsklimat, ändamålsenliga lokaler och en omväxlande utemiljö är förutsättningar för lärande 
och utveckling. Vi ska ha en skola med hög kvalité med utbildade lärare. Små barn- och elevgrupper 
möjliggör bra pedagogiskt innehåll, säkerhet och trygghet. Skolan ska vara en skola för alla, där 
barn och ungdomar med olika förutsättningar, från olika miljöer och kulturer möts och utvecklas 
med respekt för varandra, där stor hänsyn tas till varje individs förutsättningar och möjligheter. 

 

● Vi ska ha en skola med hög kvalité med välutbildade lärare och pedagoger

● Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att se över möjligheten att profilera våra 
skolor. 

● Barn- och utbildningsnämnden sätter som mål att: klasserna på låg- och mellanstadiet ska 
ha högst 20 elever. Klasserna på högstadiet ska ha högst 25 elever.

● Barn- och utbildningsnämnden sätter som mål att: gruppstorlekarna i förskola ska för barn 
1-3 år vara max 12-14 barn, och för barn 3-5 år vara max 14-16 barn, per 3 pedagoger.

● Kommunen ska erbjuda nattis.

● Arbetslösa, studerande och föräldralediga ska ha tillgång till 25 timmar per vecka förskola 
för sina barn 1-5 år.

Vuxen- och omsorgsfrågor
Alla ska ha möjlighet till ett tryggt och aktivt liv, även när man blir äldre. Resurser måste avsättas 
och åtgärder vidtas för att alla ska få den stimulans som man behöver. Det ska finnas flera olika typer
av boende som passar äldre och personer med funktionsnedsättningar. Otrygghet och ensamhet är 
känslor som allt fler äldre upplever och det är en av de saker vi vill jobba för att påverka.

 

● En utredning om bemanningen på våra särskilda boenden ska göras för att säkerställa att vi 
kan ge en god omvårdnad.

● Kommunen ska utreda om vår information och omsorg till anhöriga och personer med 
demenssjukdomar är tillräcklig och hur den kan förbättras. 
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● Ett samarbete ska kunna ske över nämnds- och bolagsgränser, så att ett beslut om ett 
trygghetsboende fattas under 2017. Förslag på trygghetsboenden i våra ytterorter ska också 
tas fram under 2017.

● En utvärdering och förslag till eventuella förbättringar av det kommunala Pensionärs- och 
omsorgsrådet (KPOR) ska genomföras.

Kultur, turism och fritid
I vår kommun är ett aktivt föreningsliv en förutsättning för att vi ska kunna erbjuda både boende 
och besökare ett varierat och innehållsrikt utbud av aktiviteter. Därför är det viktigt att kommunen 
stödjer föreningar och andra initiativ för att stimulera och hjälpa de många ideella krafter som 
arbetar runt om i kommunen. Ur folkhälsoperspektiv är både idrottsliga och kulturella aktiviteter, 
en viktig del för att alla ska hitta något att göra på fritiden och känna välbefinnande. Vår kommun 
har goda förutsättningar att utveckla turistnäringen med vår fantastiska natur, närheten till 
Stockholm och med hjälp av de många kreativa företagare som skapar sysselsättning och ger 
intressanta upplevelser i hela kommunen.

● Kommunen ska ta fram en genomtänkt strategi för att främja besöksnäringen och den gröna 
turismen.  I innehållet bör lyftas bland annat rid-, cykel-, kanot- och vandringsleder och 
campingmöjligheter. Dessutom bör kommunens kulturutbud finnas med och den lokala 
handeln.

● Turistinformationen på hemsidan www.sagolikasormland.se  ska göras tillgänglig för alla 
oavsett funktionsvariation.

● Kommunen ska ta fram en strategi för att lyfta och främja kulturutövning i Gnesta. 

● Sen 1990-talet har ett kulturpris delats ut och den traditionen ska självklart finnas kvar.

● Kommunen ska särskilt arbeta med att förenings- och kulturbidrag ska utbetalas jämställt så
att även flickor- och kvinnors utövande lyfts i samma utsträckning som pojkars och mäns. 
Utbildningar för berörda tjänstepersoner och politiker ska hållas i jämställdhet och fritid.

●  Kommunen ska satsa på en pir, gästbrygga och vattenkonstverk i Frösjön. I arbetet med 
centrum ska detta finnas med som en prioriterad fråga. 

● Ett fritidspolitiskt program, för både idrott och kultur m m, ska tas fram så att 
förvaltningarna kan jobba utifrån dessa förutsättningar.

● Vid byggnation av en eventuell ny idrottshall, så ska den placeras centralt för att även utövare 
från landsbygden runt Gnesta och en ny skola kan utnyttja idrottshallen. Tanken är också att 
hålla centrum levande även under kvällar och helger, eftersom många kommer röra sig i 
närheten av en ny idrottshall.

● En utredning om ett allaktivitetshus ska tillsättas innan ett beslut om en ny idrottshall har 
tagits. Vi behöver tänka för framtiden och det kommunen behöver är inte bara en ny 
idrottshall, utan ett allaktivitetshus där en idrottshall kan vara en del. Men även till exempel 
lokaler för kultur och konst, Chill, studieförbund, pensionärsorganisationer och andra 
föreningar.
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Mål och budget

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål
 

Gnesta ska vara en attraktiv kommun att leva, verka och bo i.

 

Gnesta ska vara en plats där vi ska sträva efter att alla ska trivas att vistas, bo och verka i. Kommunen
ska vara öppen och inkluderande så att alla, oavsett vem du är, kan vara med och bidra på sitt sätt 
men även få ta del av den kommunala service som hen behöver. Oavsett om du är boende i 
kommunen, besökande eller företagare ska kommunen jobba för dig och ge dig god service, 
utbildning och omsorg. 

 

 Alla verksamheter ska vara ekologiskt hållbara och motverka 
klimatförändringarna.

 

Vår ekonomi, vårt välbefinnande, ja hela vår överlevnad, är beroende av de nyttigheter och tjänster 
som naturen förser oss med. Dessa tjänster kallas ekosystemtjänster och syns oftast inte, de ingår 
sällan i ekonomiska kalkyler, men vi skulle inte klara oss utan dem. Ett ekosystem är allt levande och
den miljö som finns i ett naturområde. Ekosystem kan vara stora och små, till exempel området 
kring en stubbe, en trädgård eller hela planeten jorden. Därför ska alla verksamheter i alla beslut 
och åtgärder beakta hur det påverkar ekosystemen och vara ekologiskt hållbara. 
Klimatförändringarna är här – frågan är bara hur stora vi ska tillåta de att bli. Världen förändras och 
vi kan inte välja att stå utanför den förändringen. Vi kan inte avvakta och se vad som händer. Ska vi 
lyckas begränsa den globala uppvärmningen, så måste vi agera idag, inte om fem eller tio år. Därför 
ska alla verksamheter i alla beslut och åtgärder beakta hur det påverkar klimatet. 

 

Kommunen ska jobba med jämställdhet, mångfald, lika rättigheter och 
antidiskriminering.

 

I Gnesta kommun ska alla kunna leva ett gott liv och vara delaktiga. Oavsett kön, könsidentitet eller 
könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell
läggning eller ålder. Samhället är varken jämställt, jämlikt eller fritt från annan diskriminering. 
Samhället ska vara till för alla och det är oacceptabelt att det i verkligheten inte är så. Därför ska alla 
verksamheter jobba för lika rättigheter, jämställdhet och antidiskriminering. 

 

Alla elever ska ges goda kunskaper för livet.

 

I förskolan och skolan ska alla elever ges möjligheter att utvecklas och få med sig goda kunskaper 
för livet utifrån sina förutsättningar. Ett jämställt bemötande och utbildning är viktigt för att alla 
ska känna sig både trygga men också för att kunna utvecklas och må bra. Alla förskolor och skolor 
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ska jobba med normkritik, lika rättigheter och miljö- och klimatfrågor. Förskolan och skolan ska ge 
en bra utbildning med kvalité till alla elever. Kulturskolan och förskolan/skolan ska samarbeta så att
fler barn och unga får utöva musik, dans, drama och konst. Maten är en viktig del av barnens dag i 
förskola och skola för att må bra och trivas. 

 

Kommunen ska erbjuda en trygg, jämlik och jämställd vård och omsorg av hög 
kvalitet.

 

Kommunen ska erbjuda god vård och omsorg genom att ha ett fokus på brukaren och bemötande av 
individen utifrån personens behov och förutsättningar.  Kosten är viktig för personers 
välbefinnande och hälsa, därför ska vi arbeta med ekologiska, närproducerade och bra råvaror.

 

Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare.

 

Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare genom att erbjuda alla en god arbetsmiljö. I Gnesta 
ska personer som innehar ledande befattningar få vidareutbildning och ledning kring 
grupprocesser och angående hur en skapar god arbetsmiljö. Arbetstagare i kommunen ska få 
förutsättningar till att trivas och må bra på sin arbetsplats. Oavsett roll ska alla känna att de är med 
och bidrar i kommunen. Kommunen ska arbeta med jämställda löner, arbetsmiljö, vidareutbildning 
och kompetensutveckling. 

 

Kommunen ska verka för fler välmående och växande gröna, hållbara företag.

 

Kommunen ska arbeta för att det ska vara lätt att vara företagare i hela Gnesta. Den service som vi 
ger ska ta tillvara företagares behov både på landsbygden och i tätorterna.

 

Kommunen ska satsa på ett jämställt och jämlikt kultur- och föreningsliv.

 

Kommunens föreningar gör en stor insats för att många ska få en rolig, utvecklande och meningsfull
fritid. Dessutom finns enskilda aktörer som t ex gör kulturarrangemang som är betydelsefulla för 
både barn, unga och äldre. Kommunen ska fördela föreningsbidrag på ett jämlikt och jämställt sätt 
så att både flickor och pojkar, kvinnor och män får ta del av kommunens medel. Dessutom är det 
viktigt att bidragen fördelas jämlikt över hela kommunen så att aktiviteter i alla orter främjas. 

 

Kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning.

 

Ekonomin är ett medel att uppnå de mål som vi som kommun sätter upp för våra verksamheter. Vi 
ska vara ansvarsfulla så att kommande generationer inte får betala för våra skulder. 
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Finansiella mål
 

Kommunen har följande tre finansiella mål: resultatmål, investeringsmål och mål enligt 
finanspolicyn.

 

1. Resultatmål: Resultatet ska i genomsnitt vara 1,5 % av skatter och statsbidrag.

 

2. Investeringsmål: Investeringarna ska vara självfinansierade till 80 procent för den 
skattefinansierade verksamheten 2015-18.

 

3. Mål enligt finanspolicy: Avkastning på pensionsportföljen ska användas till att kapa topparna på 
de utbetalningar som överstiger ca 2 mkr från och med 2010

 

 

Anm. Det överordnade målet är att säkerställa att kommunen kan fullgöra sina långsiktiga 
pensionsåtaganden. De tillgångar som är placerade i pensionsportföljen får därför endast användas 
till pensionsutbetalningar (för de pensioner som är intjänade före 1997-12-31 och redovisas i 
ansvarsförbindelsen). I Finanspolicyn anges att ”avkastning på pensionsportföljen ska användas till 
att kapa topparna på de utbetalningsstaplar som överstiger ca 2 mkr fr.o.m. 2010”.

 

Driftsbudgetramar 2017
 

                                                                                                             MP Majoriteten

Beräknade skatteintäkter inkl. utjämning m m                       603 000 603 000

Kommungemensamma poster (nämnder)                              572 723  571 723

Kommunstyrelsen                                                                            78 826   80 826

Samhällsbyggnad                                                                              26 291   26 291

Barn- och Utbildning                                                                      275 110 272 110

Vuxen och Omsorg                                                                         183 098 183 098

Resultat                                                                                                   9 398      9 398

Övriga gemensamma kostnader (t ex förtroendevalda)        30 277    31 277

 

I regeringens budgetproposition finns förslag om riktade statsbidrag, satsningar inom olika 
områden. Konsekvenserna för Gnesta kommun är ännu inte kända och medräknas därför inte i 
kommunens driftsbudget. 
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Gnestas andel av välfärdsmiljarderna 2017 på 7 700 tkr är inkluderade i skatteintäkter m m ovan som
ger den totala summan 603 000 tkr.

 

Eftersom vi i år inte får tillgång till den budgeterade uppräkningen av löner m m per nämnd, så 
tvingas vi utgå från förra årets kostnadsökningar för nämnderna gällande löner m m, för att kunna 
få en uppfattning om majoritetens föreslagna budgetramars egentliga ökning eller minskning 
jämfört med 2016.

 

Skattesats
22,18%

 

Miljöpartiets förändringar gentemot majoritetens budget
 

● Vi använder 1 000 tkr från kostnaden för förtroendevalda och lägger till nämndernas 
kommungemensamma poster. Därför har vi 1 mkr mer än majoriteten att lägga på 
nämndernas budgetramar. Det gör vi eftersom vi har en omotiverad utökad kostnad för 
förtroendevalda sedan den nya majoriteten tog över.

● Majoritetens budget innebär en kraftig besparing på Barn- och Utbildningsnämnden. Vi 
undviker det genom att minska Kommunstyrelsens budgetram (oredovisad utökning i 
Kommunstyrelsens budgetram av majoriteten) och istället satsa dessa pengar på barn och 
unga! 

● Vi vill utveckla arbetet med landsbygdsfrågor och särskilt satsa på en snabb ut byggnad av 
bredband på landsbygden. Med tanke på det oerhört krångliga system som idag gäller för 
byalag att söka pengar m m, så kommer det krävas en fysisk person på kommunen som kan 
vara ett stöd i detta arbete.

● En jämställdhetsstrategtjänst ska återinföras i kommunen på 100 % Ingen borde kunna 
missförstå de talande siffrorna i pojkarnas betygresultat som faller i samma takt som det 
aktiva arbetet med jämställdhet i skolan minskat.

● En effektivare upphandling, där bland annat en samordnad upphandling med andra 
kommuner ger minskade kostnader, speciellt på sikt. En beräknad kostnadsminskning för 
2017 är -250 tkr.

● Gnesta kommun firar 25-årsjubileum 2017. Det vill vi fira med en ”föreningsmiljon”, eftersom
vi anser att föreningarna i kommunen är de som bäst kan nå ut till så många 
kommuninvånare som möjligt och att det är viktigare än att satsa på till exempel galor där 
bara ett fåtal personer får ta del av kommunens 25-års firande.
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Kommunstyrelsen

● Budget 2016: 63 201

● Budgetram majoriteten 2017: 80 826 (+17 625 jämfört med 2016)

● Utökade kostnader 2017 tidigare beslut och enligt information i majoritetens budget:
+2 500 utökad hyra renoverad simhall helårseffekt
+8 300 Flytt av Vuxenutbildning, integration och arbetsmarknad från Vuxen- och 
Omsorgsnämnden
+1 000 Samhällsunderstödda resor
+1 100 Uppräkning av löner, köpta tjänster, avskrivningar mm (utgår från 2015 års siffra, men 
är inte helt korrekt eftersom VIA flyttats från Vuxen- och Omsorgsnämnden till 
Kommunstyrelsen)
Totalt ökade kostnader 12 900 tkr (ej redovisad utökning av KS budgetram med 4 725 (17 625 – 
12 900 = 4 725)

● Budgetram MP 2017: 78 826

● MP:s förslag på skillnad jämfört med majoriteten
+500 En tjänst som landsbygdsstrateg med bredbrand som prioriterad arbetsuppgift.
+500 En tjänst som jämställdhetsstrateg
+1 000 En extra föreningsmiljon som ingår i Gnestas 25-årsjubileum
 -4 000 En minskning av KS budgetram, eftersom 4 725 tkr inte kan härröras till redovisade 
kostnadsökningar. Övriga 725 tkr kan med råge användas för våra föreslagna utredningar etc 
samt för oförutsett.

Samhällsbyggnadsnämnden

● Budget 2016: 24 349

● Budgetram majoriteten 2017: 26 291 (+1 902 jämfört med 2016)

● Utökade kostnader 2017 tidigare beslut och enligt information i majoritetens budget:
+400 utökad kostnad räddningstjänsten
+700 Uppräkning av löner, köpta tjänster, avskrivningar mm (utgår från samma siffra som för
2016)

● Budgetram MP 2016: 26 291

● MP:s förslag på skillnad jämfört med majoriteten
Vi väljer att inte göra någon förändring jämfört med majoritetens budget.

Barn- och utbildningsnämnden

● Budget 2016: 268 599

● Budgetram majoriteten 2017: 272 110 (+3 511 jämfört med 2016)

● Utökade kostnader 2017 tidigare beslut och enligt information i majoritetens budget:
+1 000 hyra ny förskola vid Dansutskolan med effekt från augusti
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+3 700 Utökad kostnad för förskola, grundskola och gymnasium jämfört med 2016
-2 686 Effektivisering 1%
+5 600 Uppräkning av löner, köpta tjänster, avskrivningar mm /utgår från samma siffra som 
för 2016)
Totalt: +7 614 (besparing 7 614 - 3 511 = 4 103)

● Budgetram MP 2016: 275 110

● MP:s förslag på skillnad jämfört med majoriteten
+3 150 För att skola och förskola inte ska behöva göra vansinnigt stora besparingar
-150 Minskad kostnad samordnad upphandling

Vuxen- och omsorgsnämnden

● Budget 2016: 189 501

● Budgetram majoriteten 2017: 183 098 (-6 403 jämfört med 2016)

● Utökade kostnader 2017 tidigare beslut och enligt information i majoritetens budget:
+4 800 Uppräkning av löner, köpta tjänster, avskrivningar mm (utgår från siffran 2016, men 
är inte helt korrekt eftersom VIA flyttats från denna nämnd till Kommunstyrelsen)
-8 300 Flytt av VIA till Kommunstyrelsen
-1 895 Effektivisering 1%
Totalt: -5 395 (besparing 6 403 - 5 395 = 1 008)

● Budgetram MP 2017: 183 098

● MP:s förslag på skillnad jämfört med majoriteten
+100 För föreslagna utredningar etc.
-100 Minskad kostnad samordnad upphandling

Övrigt kommungemensamt
Inom detta ryms bl a kostnader för förtroendevalda, revision, pensioner etc.

Här använder vi 1 000 tkr av de pengar som majoriteten avsatt för förtroendevalda, eftersom vi anser 
att kostnaden för förtroendevalda är för hög idag, utifrån för höga arvoden till vissa politiska 
uppdrag.

Investeringsramar 2017-2019
Vi stödjer majoritetens förslag till investeringsramar 2017-2019, men med följande skillnad:

● Samhällsbyggnadsnämndens investeringsplan för gång- och cykelvägar, ska ske i enlighet 
med investeringsplanen som togs inför 2016. Vi stödjer inte alls majoritetens förslag att 
skjuta de mesta av framtidens nya gång- och cykelvägar till en osäker framtid 2019.

● Vi anser det viktigt att en upprustning och uppsnyggning sker kontinuerligt i våra ytterorter 
och avsätter därför 300 tkr för varje år.
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