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Förslag till överskottsmål 2019                                          

Tjänsteutlåtandet förklarar syftet med att överskottsmålet är att hantera den ekonomiska 
utmaningen som kommunen står inför. Förslaget är framtaget för att få en långsiktigt 
hållbar ekonomi och en budget i balans, men krävs också för att kommunen ska kunna 
hämta igen tidigare underskott vilket kommunallagen kräver.

För att hantera den ekonomiska utmaningen behövs insikter om kommunens 
kärnverksamheter, vilka lagkrav som måste uppfyllas och som inte har uppfyllts hittills 
genom att kärnverksamheterna är underfinansierade. Miljöpartiet tycker att det är bra att 
majoriteten inser att det är bra att ha ett överskottsmål. 

I tjänsteutlåtandet under punkt 1 tas det upp att kostnaderna har ökat snabbare än 
intäkterna. Skatteintäkterna har bromsat in, exploateringsintäkter har använts för att 
finansiera driften och ett överskottsmål kan hantera oförutseddda utgifter.

Det är bra att undanta utbildningsnämnden och socialnämnden från kravet på 
överskottsmål. I underlaget finns också under rubriken Nämnder upphör med underskotten
att de nämnder som redovisade underskott 2018 ska hålla sina budgetar. 

Utbildningsnämnden och socialnämnden har under en följd av år varit och är 
underfinansierade. I ett läge där lagstadgade verksamheter är underfinansierade och då 
utgå från att de ska kunna hålla sina budgetar är inte att ge de förutsättningar som behövs 
för att hålla en god kvalitet på verksamheten. Majoriteten behöver ta reda på varför 
kommunens kärnverksamhet går med underskott? 

Att föreslå effektiviseringar i utbildningsnämnden och socialnämnden där verksamheten 
hela tiden har ökat utan att tillräckliga medel tillförts är i sig ett sätt att uppmana 
personalen verksam under socialnämnden och utbildningsnämnden att söka sig bort från 
Danderyd. Det är inte att vara en attraktiv arbetsgivare som är en av kommunens sex 
övergripande strategier.

De sänkta nettoramar som föreslås gälla 2020 och 2021 (behandlas i ärende  KS 
2019/0105) är helt orealistiska. Lagar och förordningar ska följas såväl i skolan som i 
socialtjänsten. 
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