Yrkanden, Danderydscentern, 22.11 2019
Skattehöjning
Danderydscentern föreslår en höjning av utdebitering med en krona,
skattesatsen blir då 18,55. Det ger cirka 137 mkr. Enligt
kommunallagen ska negativa balanskravsresultat regleras under de
närmast följande tre åren.
Det innebär att 2017 års underskott om cirka 16,3 mkr måste regleras
2020. 2018 års underskott om 91,1 miljoner kronor måste regleras
2021. 2019 års underskott, det vill säga årets prognostiserade
underskott om cirka 112 mkr måste regleras 2022. totalt ska 219,4
mkr regleras senast 2022.
En kronas skattehöjning ger 137 mkr, på tre år blir det cirka 411 mkr.
vi föreslår att 100 mkr används för att reglera skulden 2020, 60 mkr
2021 och 59,4 mkr 2022. Överskottet på den ökade utdebiteringen om
en krona blir 191.7 mkr på tre år.

Vi föreslår ett överskottsmål på en procent
Vår inställning är att man inte ska ta ut mer pengar från
skattebetalarna än vad som krävs. Vi har i alla år förordat ett
balansmål, det vill säga en balanserad budget. Skattebetalarnas pengar
ska inte samlas hos kommunen utan stanna hos dem.
Men de senaste årens ständiga bekymmer med nya och oväntade
regler, och överraskningar av olika slag, saker vi inte råder över, gör
att det finns anledning att tänka om. Vi behöver mot den bakgrunden
ha en reserv för oväntade och för oss opåverkbara händelser.
Vi föreslår därför ett överskottsmål om en procent av skatteintäkterna
efter utjämningen för år 2020. Ekonomin ska vara i balans 2020 och
underskottet reglerat 2022. Exploateringsintäkter ska användas för nya
investeringar i fast egendom framför allt för våra kärnverksamheter
som skolor och äldreboenden.
Majoriteten gör rekordstora besparingar i kärnverksamheterna genom
att peng och check inte får någon kompensation för vare sig
kostnadsfördyringar, hyreshöjningar eller löneökningar. Det gäller
peng- och checkbeloppen som finansierar förskola, fritidshem,
grundskola, äldreomsorg och hemtjänst. Det är oerhört mycket.

Danderydscentern är inte beredd att medverka till en så drastisk
nedskärning i kommunens kärnverksamheter som majoriteten föreslår
på förskolor, skolor, fritidshem, hemtjänst och äldreomsorg.
Kommunstyrelse
- 10 000 000 kronor utöver kommunstyrelsens förslag
Plex läggs ned. Detaljplanerna återgår till byggnadsnämnden.
Exploateringsverksamheten ligger kvar på kommunstyrelsen.
Utbildningsnämnden
.+ 13 600 000 2 procents höjning av peng för förskolor och skolor. Vi
måste oundgängligen se till att vi får och kan behålla kompetenta, de
bästa, lärarna.
2 400 000 kronor till barn med särskilda behov. Totalt 16 000 000
kronor
Teknisk nämnd
- 10 000 000 kronor
Fastighetsnämnd
- 1 000 000 kronor
Kultur- och fritidsnämnd
Pavven, Danderydsvallen och Träffpunkt Enebyberg ska drivas vidare
som tidigare
+ 2 500 000 kronor
Investeringsbudgeten
+ 700 000 kronor för investering o Danderydsvallens isanläggning
Socialnämnd
+ 6 600 000 kronor
Hemtjänstchecken och äldrepengen höjs med två procent.

Siv Sahlström (C) yrkar
1. Införa anställningsstopp för alla administrativa tjänster inom
kommunens förvaltningar. Nämnderna skall bedöma om det finns
arbetsuppgifter inom förvaltningen som kan omprövas eller
omfördelas.
Om nämnden inte anser att detta är möjligt skall begäran och
motivering till varför tjänsten bör återbesättas sändas till
kommunstyrelsen, som avgör om tjänsten får återbesättas.
Kommunstyrelsen, som har ett övergripande ansvar skall då också
bedöma om det är möjligt med samarbete mellan olika förvaltningar i
vissa fall.
2. Nämnder, förvaltningar (vid delegation) som vill anlita eller
upphandla konsult skall motivera detta och sända begäran till
kommunstyrelsen, som tar ställning till om konsult får
anlitas/upphandlas.
3. Plan- och exploateringsavdelningen läggs ned. Planfrågorna
återförs till byggnadsnämnden. Exploateringsfrågorna skall ligga kvar
under kommunstyrelsen.
4. Arbetet med E 18-projektet avbryts intill dess det i förhandlingar
med Trafikverket klarlagts dels om Trafikverket överhuvudtaget är
berett att finansiera en tunnelförläggning av E18, dels i så fall också
villkoren för kommunen att få överta den frilagda vägen för
bebyggelse.
5. Inga utredningar eller projekteringar får göras om det inte gäller
projekt som skall/måste genomföras och kan finansieras i närtid. Inga
”förgävesutredningar” om t ex idrotts-, sport-, och fotbollshallar får
påbörjas.
6. Kommunjuristen får i uppdrag att lägga fram förslag till eventuella
nödvändiga, tillfälliga förändringar av delegationsordningar med mera
och/eller annat beslut som krävs för att genomföra ovanstående
förslag, som i de delar det är formellt möjligt delegeras till KSAU.

