Budgetförslag från HS, KD, MP och V (Kvartetten)
Driftbudget 2022
Budgetförslag (HS, KD, MP och V)
Drift tkr 2022

Budgetförslag majoritetens (C+S)
Drift tkr 2022

Kommunledningsstab

52 056

52 056

Samhällsbyggnad

79 540

78 536

Barns, ungdomars
och vuxnas lärande

340 325

340 325

Individstöd

132 436

132 436

Vård och Omsorg

234 046

232 046

Miljö och byggnadsnämnd

283

283

Överförmyndarnämnden

200

200

Kommunrevision

811

811

Valnämnden

265

265

Hyresjustering
Övergång från två kommunalråd på 75% till ett
kommunalråd på heltid
besparing

+ 364

Sparbeting

-2 640

Verksamhetens
nettokostnader
Resultat efter
Skatteintäkter
Och skattenetto

856 012

17 534

856 012

17 534

Föreliggande budgetförslag från HS, MP, KD och V utgår från budgetberedningens (C+S
förslag) och har ändrats enligt nedan.
1
Samhällsbyggnad tillförs, för en satsning på ekologiska livsmedel, 200 tkr utöver
budgetberedningens förslag. Därutöver överlåter kommunen bostadsbyggnaden på
Sundsbergs gård, bokförd till 4 tkr, till Stiftelsen Sundsbergs Gård. Ett engångsbelopp om 500
tkr tillskjuts därutöver till sagda stiftelse samt ett årligt indexreglerat driftbidrag om 300 tkr.
Detta enligt av Hela Sunne lagd motion. Totalt tillförs Samhällsbyggnad därigenom 1 MSEK
( 1,004 MSEK) utöver budgetberedningens förslag.

2
Det är omänskligt att kommunens målsättning är, att hemtjänstens vårdtagare skall besökas
av maximalt 17 olika medarbetare under en period om två veckor. Detta antal måste nedbringas och särskilt under pågående pandemi och med tanke på framtida pandemier. Vård
och Omsorg tillförs därför 2 000 tkr utöver budgetberedningens förslag.
3
Kostnaderna för kommunanställdas deltagande i konferenser (hotell, konferensavgifter mm)
uppgår under ”normalår” till ca 6 000 tkr. Med tanke på pandemin begränsas dessa
kostnader enligt Kvartettens förslag till maximalt 3 360 tkr, vilket resulterar i en besparing
om 2 640 tsk. Beloppet läggs in som ett sparbeting i budgeten. Detta till täckande av
föreslagna merkostnader, som följer av Kvartettens tillkommande budgeterade kostnader
hänförliga till Samhällsbyggnad samt Vård och Omsorg.
Resultatet blir sålunda oförändrat + 17 534 tkr jämfört med budgetberedningens
budgetförslag

Budgetförslag från HS, KD, MP och V (Kvartetten)
Investeringsbudget 2022
Investeringsbudgeten är för hög visavi kommunfullmäktiges långsiktiga mål för god
ekonomisk hushållning över en femårsperiod. Investeringsbudgeten bör därför sänkas från
99 MSEK till ca 50 MSEK. Den är för övrigt alltför ensidigt inrikta på investeringar i
centralorten, d.v.s. bl.a. på Fryxellska skolan och ny idrottshall vid Skäggebergsskolan.

