








 

 

Vi Socialdemokrater aktualiserar följande ekonomiska handlingsplan för att säkerställa 

kommunens ekonomi och ekonomisk balans inför 2021. 

1. Kommunchefen får i uppdrag att genomföra en genomlysning av skolnämndens, 

vård- och omsorgsnämndens och samhällsbyggnadskontorets verksamheter med 

förslag på åtgärder för att få både ekonomisk balans, effektiviseringar med 

bibehållen kvalité. 

2. Stoppa alla investeringar. Analysera om det är möjligt att genomföra någon 

investering under 2020. Undersök också andra lösningar för investeringar. Målet 

måste vara att alla investeringar i framtiden ska finansieras av kommunens intäkter 

eller av andra aktörer. 

3. Se över alla befintliga avtal som kommunen har med interna och externa intressenter 

och aktörer. 

4. Se över alla taxor och pris för markförsäljningar. 

5. Möjliggöra för lokala byggföretagare att exploatera på Silvervallen. 

6. Kommunen ska inte svara för några kostnader i samband med att externa 

byggföretag bygger bostäder. Dessa kostnader ska respektive företag svara för. 

7. Inför nya ekonomiska principer för god ekonomisk hushållning och genomför ett 

överskottsmål om två procent av skatteintäkterna efter den kommunala 

skatteutjämningen.  

8. Undersök möjligheten att eventuellt använda det egna kapitalet för att återställa 

underskott, och under förutsättning att inte kommunens soliditet och kreditbetyg 

äventyras. 

9. Sälj omedelbart av alla kommunala fastigheter som kommunen inte har användning 

för. 

10. Analysera hur de fastigheter som kommunen fortsätter att förvalta ska driftas. 

11.  Kommunens lånestock och borgensåtagande ses över.  

12. Kostnadsmedvetenheten måste öka och nettokostnaderna ska aldrig vara högre än 

skatteintäkterna.  

13. Öka intäkterna, kommunen ska söka alla de olika stöd från stat, EU och andra som är 

möjligt. 

14. Vi föreslår inte nu en skattehöjning men utesluter inte detta om det visar sig 

nödvändigt för att få ordning på ekonomin. 

15. Kostnaderna för Coronapandemin ska redovisas särskilt för att kommunen ska kunna 

få en bild av vad detta kostat i förhållande till de statliga medel som kommunen 

erhållit. Finns mellanskillnad ska kommunen undersöka om staten kan kompensera 

detta.  



16. Ompröva beslutet att stänga centralförrådet med anledning av behovet nu i 

Coronakrisen. 

17. En plan tas fram för att kommunen ska bli lånefri. 

18. Se över ägardirektiven för kommunens samtliga bolag. 

 

 


