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Budget 2018 

Östhammars kommun behöver en ny politik som klarar framtidens utmaningar. 
Den kortsiktiga och idéfattiga politik som präglar den sittande majoritetens 
måste brytas.  

I den budget och flerårsplan som majoriteten presenterar finns ingenting som 
visar att man tar kommunens framtida utmaningar på allvar.  

Var är lösningarna för bostadsförsörjningen? I olika styrdokument beskrivs 
storslagna ambitioner av en kraftig ökad bostadsproduktion. I budgetens 
flerårsplan finns inga förslag om hur detta ska förverkligas.                                                                                                                        
Kommunens företag och den egna organisationen saknar medarbetare. En 
förutsättning för att upprätthålla kvalité inom kommunens kärnverksamheter 
är att tillgången på arbetskraft kan tillgodoses.  Om kommunen inte klarar 
uppgiften att öka antalet bostäder riskerar vi att kommunens företag på grund 
av personalbrist tvingas lämna kommunen.  

Kommunen står inför ofrånkomligt investeringsbehov inom skola, vård och 
omsorg samt vattenförsörjning, vägar och bostäder på hundratals miljoner. 
Ingenstans beskrivs hur kommunen skall klara ökade borgensåtagande eller 
förslag på hur befintliga borgensåtagande kan minskas.  

I flerårsplanen föreslås lånefinansierade investeringar på ca 100 miljoner i 
verksamheter som ej är kommunenens kärnområden.  

Ett tydligt exempel på kortsiktighet är beslutet om att bygga två nya sporthallar 
till en kostnad på ca 90 miljoner. Driftskostnaderna för två nya sporthallar 
understiger inte 5 miljoner per år med dagens räntenivåer. Detta görs utan 
eftertanke eller utredning. En utredning om framtida behov och ett bättre 
utnyttjande av befintliga hallar skall naturligtvis göras innan ett beslut om att 
låna 90 miljoner.  
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I delårsbokslutet för 2017 konstaterades att kommunen inte klarar något av de 
finansiella målen.       
I årets budgethandling beskrivs det i positiva ordalag hur fantastisk 
Östhammars kommun har varit och är i sitt sammarbete med näringsliv, ett 
näringsliv som placerar kommunen på en bottenplats i näringslivsrankingen. 
Som bevis för hur framgångsrik man varit pekar man på nyföretagande och 
konkurser. Det är synnerligen svårt att imponeras av dessa siffror under en 
högkonjunktur. I uttalanden talas om en bostadsproduktion på upp mot 600 
nya lägenheter/bostäder per år. Resultatet 80 nya lägenheter 2017 framhålls 
som framgångsrikt.  

Moderaterna kommer att presentera Plan för Östhammar under vintern. Vi 
kommer att visa på alternativ inför nästa mandatperiod samt nuvarande 
majoritets bristande förmåga att möta framtidens utmaningar.  

Plan för Östhammar kommer att innehålla strategiska förändringar av 
kommunens organisation i syfte att minska kommunens kostnader, ökad 
bostadsproduktion och tydligt fokus på att klara en hög kvalité inom 
kommunens kärnområden, skola och omsorg. 

För att undvika att framtida skattehöjningar och neddragningar inom 
kommunens kärnverksamheter måste förändringsarbetet påbörjas med 2018 
budget.  

För att klara kommunens egna verksamheter och företagens behov av nya 
medarbetare måste omställningen starta redan med årets budget.  
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Moderaterna yrkar 

Att Bygg och miljönämndens budget förstärks med 2,5 miljoner för att kunna 
möta behovet av lagakraftvunna planer samt att kunna ge kvalificerade råd och 
stöd i samband med bygglov och planfrågor.  

Att Kultur och fritidsnämnden får ett tillfälligt anslag på 450 000 för att anlita 
extern konsult för en utredning om bättre nyttjande av kommunens 
idrottshallar samt behov av nya hallar. 

Att medel för ovan nämnda anslagsökningar täcks av att föreslagna 
kostnadsökningar för HR strateg och förvaltningsledare inom Ledning och 
verksamhetsstöd stryks. Strategienheten ökade anslag sänks med 1 400 000 kr 
till 900 000 kr. Att Tillvätkontorets anslagsökning på 200 kr för utveckla intranät 
stryks.  

Att föreslagna investeringar för nya sporthallar stryks ur investeringsbudgeten, 
tills en utredning är gjord som tydliggör hur behovet av nyinvestering och 
reinvesteringar av kommunens sport och simhallar ser ut på kort och lång sikt. 

Att föreslagna investeringar för SLU (gamla skolan Öregrund) och Polisens 
lokaler stryks. Lokaler som inte används för egen verksamhet skall säljas. Att 
innan renoveringar påbörjas uppdra åt Tekniska förvaltningen/Tillväxtkontoret 
att utreda om det finns intresserade köpare.   

Att omgående starta en utredning om bolagisering av Östhammarshem med 
ett uttalat syfte att avyttra delar av beståndet. (se separat motion). 

 Moderaterna i Östhammars kommun genom 

 Pär-Olof Olsson Gruppledare  
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