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§ 56 2017.336 KS

Svar på motion angående handlingsprogram för välfärdens långsiktiga
finansiering - Joakim Järrebring (S) och Anders Sandberg (S)
Ärendebeskrivning

Joakim Järrebring (S), Anders Sandberg (S) och Josefin Werner Alm (S) har till
kommunfullmäktige den 26 april 2017, § 119 lämnat en motion om handlingsprogram
för välfärdens långsiktiga finansiering.
Motionärerna föreslår att:
Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en samlad rapport som genom jämförelser
med liknande kommuner beskriver Alingsås ekonomiska situation de senaste 5 åren
utifrån relevanta nyckeltal, så som bland annat skattesats, standardkostnader,
soliditet m m.
Kommunstyrelsen får vidare i uppdrag att utifrån rapportens slutsatser ta fram ett
handlingsprogram med en långsiktig kostnadsprognos och förslag på åtgärder för att
trygga välfärdens långsiktiga finansiering.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 17 maj 2017, § 86, att ärendet
remitteras till kommunledningskontoret för beredning.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 19 april 2018 lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontoret anser, i likhet med motionärerna, att kommunsektorn står
inför stora utmaningar på grund av det växande behovet av skola, vård och omsorg.
Bland annat SKL indikerar ett betydande gap mellan kommunsektorns tillgängliga
resurser vid oförändrad skattenivå och kommunsektorns prognostiserade kostnader.
Kommunfullmäktige beslutade den 14 juni 2017, § 142, om den politiska
handlingsplanen Effekt som innehåller tio punkter med syfte att stärka ledning och
styrning samt komma tillrätta med kommunens strukturella underskott.
Årsredovisning 2017 för Alingsås kommun, som antogs av kommunfullmäktige den
28 mars 2018, § 54, visar att Alingsås kommun nu har lyckats vända den negativa
trenden och redovisade ett strukturellt överskott på ungefär 25 miljoner kronor.
Detta till trots anser kommunledningskontoret att motionen ska beviljas för att
fortsätta det påbörjade arbetet med stärkt ekonomistyrning.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 25 april 2018, § 60.
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Motionen bifalls.
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