Budgetförslag 2018-2020 från S, Mp och V
Förord
Vår övergripande prioritering i detta budgetförslag är kommunens verksamheter som är så viktiga för
våra invånare. Här ges inga yviga löften om valfläsk. Vi lovar istället att göra vårt yttersta för att
förskolan, skolan, omsorgen och kommunens övriga verksamheter ska fungera bra.
Bollebygds kommun var 2016 en av landets snabbast växande kommuner. Det ökande invånarantalet
med 3,4% förde oss upp på plats 8 i landet vad gäller växande kommuner. Spännande att vår
kommun är så attraktiv men också utmanande. Hur klarar vi ekonomin och hur får vi tag på personal?
Vad händer med kvalitén, barngrupperna och lärartätheten? Och inte minst, hur ordnar vi lokaler till
en allt mer växande verksamhet?
I vilken takt klarar vi av att växa på sikt? Utan att dra på oss en övermäktig låneskuld och verksamhet
vi inte kan finansiera. Svaren på dessa frågor är inte självklara utan kräver en del fakta och
resonemang.
Kommunen gick med stort ekonomiskt överskott 2016 och förväntas även göra det 2017. Så vi har
god ekonomi. Kvalitén i skolan, förskolan och omsorgen är bra. Men för 2018 och framåt börjar vi se
konsekvenser av expansionen på riktigt. Behov av ny skola, ett antal nya förskoleavdelningar,
trygghetsboende, LSS-boende, boende för flyktingar mm.
Därför lägger S, Mp och V ett budgetförslag som kommer att revideras i oktober, då vi vet mer om
långsiktiga konsekvenser av kommunens expansion, vilken takt vi kan växa i utan att riskera
kommunens verksamheter, kvalitetsmässigt och ekonomiskt. Utifrån detta resonemang återkommer
vi i höst med komplett budgetförslag för år 2018-2020.
Vårt budgetförslag innebär att vi kompenserar Bildning och Omsorgsnämnden för ökat antal barn
och större behov inom omsorgerna med 24 miljoner. Vi ger Samhällsbyggnadsnämnden resurser till
utökad bemanning på miljöenheten, framtagande av översiktsplan samt bredbandsutbyggnaden.
Kommunstyrelsen får resurser att utöka ekonomistödet till nämnderna.
Kommunens ekonomiska resultatmål fastställer vi för år 2018 till 2 %. Eventuellt tillkommande
intäkter för kommunens tomtförsäljning kommer att användas för investeringar och därigenom
minska lånebehovet.
Ramar till nämnderna enligt bilaga.
Skattesatsen oförändrad.
Investeringsvolymen 2018 fastställs till 132.480 tkr, enligt bilaga.
Våra förslag till mål för kommunens verksamheter har vi justerat något men de övergripande målen
har vi behållit från tidigare år, enligt bilaga.
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