
Ordförande, fullmäktige 

(talade ordet gäller)


Jag ska börja med att yrka bifall till Kommunstyrelsens förslag gällande 
ärende 17-20, 


Kommunfullmäktiges mål och indikatorer

Nämndernas utgiftstak 2018

Förslag till investering och exploateringsbudget 2018

samt plan 2019 - 2020

Kommunal utdebetering 2018


Jag vill börja med att rikta ett stort tack till ekonomikontoret för allt det 
arbete som lagts ner i samband med framtagandet av budgetförslaget. Det 
arbete som är nerlagt ser ju ni tydligt i siffermaterialet som ni har framför er.


Allt eftersom vi omprövat vårt sätt att arbeta med budget har vi blivit mer 
insatta i hur de olika verksamheterna fungerar och agerar utifrån budgeten. 
Det är en bra förutsättning för att kunna vidta rätt åtgärder i budgetarbetet.


Även om politiken styr så är ju organisationen verktygslådan, och ibland 
behöver man komplettera verktygslådan med nya verktyg. Ett sådant verktyg 
är resurserna till kommundirektörens förfogande.


Ni  avsätter vi  medel till stadsdirektörens förfogande, i denna budgeten 
handlar det om cirka 800.000 kronor. Det är för att han ska kunna initiera och 
genomföra större stadsgemensamma kompetensutvecklingsinsatser, till 
exempel för en bättre arbetsmiljö eller få fart på digitalisering. Detta är en 



åtgärd som vi tror är betydligt mer effektiv än om vi hade lagt ut medel på 
respektive förvaltning. 


Utöver detta så innehåller budgeten tydliga uppdrag till verksamheterna.


Uppdragen till Kommunstyrelsen handlar om en stadsgemensam modell för 
interna klimatväxling. Syftet är att stimulera hållbart resande på 
arbetsplatsen som ska bidra till att minska utsläppen.


Vi ger ett uppdrag om att ta fram en handlingsplan för att öka andelen 
medarbetare som arbetar heltid.


Vi ger Skolnämnden i uppdrag om att genomföra en översyn i syfte att 
säkerställa en jämlik fritidsverksamhet avseende kompetens.

Dom får också i uppdrag att utbilda kulturferiearbetare som kan som

Anställas av staden till sommaren 2018.

Skolnämndens tredje uppdrag är att genomföra kompetensutvecklande 
åtgärder avseende genusfrågor.


Tekniska nämnden får i uppdrag att ta ett nytt krafttag mot nedskräpning och 
klotter, något som upplevs eskalerat på senare tid.


Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att införa inslag av hemlagad mat i 
hemtjänsten.


Till det har vi lämnat ett uppdrag till samtliga nämnder om att inför 
höstprocessen lämna förslag på projekt eller pilotprojekt som kan bidra till en 
effektivare verksamhet och i samband med det utnyttja möjligheten att i 
planen föreslå satsningar som leder till att positiv effekt uppnås efter angivet 
antal år.




Vidare så ska samtliga nämnder och förvaltningar ta fram förslag på 
främjande insatser av sociala investeringar som på sikt även kan minska 
staden kostnader. Nämnderna kan även föreslå åtgärder inom annan 
nämnds verksamhet som påverkar förutsättningen för den egna nämndens 
målgrupper. Parallellt med detta så uppdras det åt Kommunstyrelsen att 
tydliggöra uppdraget till nämnderna samt ta fram ett förslag på modell för 
arbete med sociala investeringar att samordna och utvärdera beslutade 
insatser.


Mölndals stad har verkligen tagit ett kliv framåt i utvecklingen. Vi växer så det 
knakar. Vi bygger tusentals nya lägenheter. Vi har tagit emot flera hundra 
nyanlända. Vi förhandlar om ny järnväg via Mölndal. Vi bygger nytt centrum. 
Allt det här har fått oss att förstå att det är just utmaningen som är det nya 
normala. Tidigare har vi pratat om hur vi ska tackla de utmaningar vi står 
inför. Nu är har utmaningarna blivit verksamhet, vi har kommit ikapp både 
och kan nu vara trygga med att vår organisation, våra tjänstemän, våra 
processer fungerar och vi vet vad vi ska göra när vi stöter på ett problem, 
eller en möjlighet.


Det roliga med att befinna sig i en så stark utveckling är att det kräver 
ständiga diskussioner gemensamt mellan politik, verksamhet och 
medborgare för att hantera den på bästa sätt.


Vi har ju i föregående budgeter gjort stora insatser där vi skapat utrymme till 
fri kollektivtrafik både för de som är 65 år och äldre och till elever i årskurs 
7-9. Detta har vi gjort utan att höja skatten eller försämra resultaten. Det kan 
man bara göra om man har kontroll på processerna och tydliga mål. Och inte 
minst en tjänstemannaorganisation som ges utrymme att komma med nya 
idéer och våga utvecklas. 




Ekonomi och budget bygger på dialog. Det räcker inte med att kunna räkna. 
Man måste kunna kommunicera vad det är man vill ha för verksamhet och 
vad man vill se för resultat. Det har vi i Majoritet Mölndal jobbat mycket för 
att få till. Det är viktigt att föra en dialog och diskussion med civilsamhället, 
det vill säga föreningsliv, organisationer etc. för att skapa synergier och hitta 
lösningar som annars kunde kostat betydligt mer rent ekonomiskt.


Vi har dessutom gynnats av en rödgrön regering som riktar statsbidrag till 
viktiga insatser inom välfärdsområdet. Deras satsningar ligger i linje med vårt 
fokus om att stärka vård, skola omsorg, men också om att satsa på staden 
som en bra arbetsgivare. 


Det senaste beskedet är ytterligare pengar som kan användas fritt av 
kommun och landsting, De kan till exempel gå till att anställa fler i skola, vård 
och omsorg, men också till ökade möjligheter till handledning vid 
nyanställningar eller insatser för att förbättra arbetsmiljön. Mölndal fick ca 2,8 
miljoner i denna omgång. Vi har dessutom fått besked om riktade 
statsbidrag för att tydligare kunna jobba mot en mer likvärdig skola genom 
satsningar på områden där skolor anses vara speciellt utsatta.


Vår budget landar på ett positivt resultat på strax över 13 miljoner. Detta med 
samma skattesats som tidigare. De tidigare starka åren gör att vi i år har 
möjlighet att ha ett lite lägre resultat. Vår målsättning är ju att så mycket så 
möjligt av skattepengarna ska komma medborgarna tillgodo i form av 
satsningar på vår gemensamma välfärd.


Vi har också valt att inte göra så stora ingrepp i investeringsbudgeten, trots 
att vi vet att en ny simhall kommer kräva stora åtaganden, men eftersom 
utredning fortfarande pågår så får vi återkomma till det när vi vet 



omfattningen av investeringen. Vi är naturligtvis glada att kunna påbörja den 
nya sporthallen i Lindome, en av många nu påbörjade aktiviteter som finns 
med i vår programförklaring. En annan av de större posterna investeringarna 
som vi nu ser förverkligas är vårt nya huvudbibliotek som invigs senare i år.


Vi i Majoritet Mölndal stämmer hela tiden av mot vår programförklaring och 
ser hur vi ligger till och det ser riktigt bra ut vilket är glädjande. Vi tror också 
att de uppdrag vi nu utdelat till nämnderna kommer att hjälpa oss ytterligare 
att genomföra vår politiska programförklaring fullt ut.


Med det herr ordförande så yrkar jag ytterligare en gång bifall till 
Kommunstyrelsens förslag.



