SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2020-06-22

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Sessionssalen kl. 09:00-11:40

Beslutande

Ledamöter

Se närvarolista sidan 2

Tjänstgörande ersättare

Se närvarolista sidan 2

Övriga närvarande

Ersättare

Se närvarolista sidan 2
Tjänstemän

Se närvarolista sidan 2
Övriga

Se närvarolista sidan 2
Justerare

Peter A.W. Svensson och Sten-Yngve Södergren

Justeringens plats och tid

Kansli- och utvecklingsenheten 2020-06-29 kl. 15:00

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Inger Hofflander

Ordförande
Eric Berntsson
Justerare
Peter A.W. Svensson

Sten-Yngve Södergren

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-06-22

Datum då anslaget sätts upp

2020-06-30

Förvaringsplats för protokollet

Kansli- och utvecklingsenheten

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Inger Hofflander
Utdragsbestyrkande
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2020-07-22

135-138

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2020-06-22
Kommunstyrelsen

Närvarolista
Beslutande
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Eric Berntsson (SD), ordförande
Jenny Önnevik (S)
Stig Gerdin (Alt)
Gudrun Bengtsson (SD)
Peter A.W. Svensson (S)
Stefan Sturesson (M)
Elisabeth Stenberg Michalski (S), § 135
Linda Väbro (SD)
Marianne Francke (S)
Susanne Bäckman (L)
Filip Persson (SD)
Bengt Joelsson (C)
Peter L-E Svensson (S)
Lennie Håkansson (S), §§ 136-138
Sten-Yngve Södergren (M)
Ola Lorentzson (SD)

Övriga närvarande
Ersättare

Lennie Håkansson (S), § 135
Kerstin Ilk (S)
Lars Petersson (S)
Mathias Gerdin (Alt)
Berit Lind (S)
Samuel Johansson (V)
Anders Nicander (L)
Inger Hofflander, sekreterare
Marie Wäppling, kommunchef
Johan Hejman, kommunjurist
Johan Ohlsson, ekonomichef
Sven Håkansson, verksamhetschef
Susanna W Sjöbring, verksamhetschef
Agneta Gottberg Henriksson, verksamhetschef

Tjänstemän

Övriga

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2020-06-22
Kommunstyrelsen

Ärendelista
§ 135
§ 136
§ 137
§ 138

Ordförande

Justerare

Revidering av firmatecknare
Översyn av tillämpningsföreskrifter för
förskola, pedagogisk omsorg och
fritidshem
Förslag att upplåta fastigheten
Hammaren 4 till Bromölla Motorförening
Ekonomiska åtgärder 2020

Sekreterare

Utdragsbestyrkande
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2020/416
2020/446
2020/459
2020/421

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2020-06-22

Kommunstyrelsen

KS § 135

Dnr 2020/416

Revidering av firmatecknare
Kommunstyrelsens beslut
Bemyndigande angående firmateckning fastställs enligt bifogat förslag.
Ärende
Revidering av firmateckning föreslås med anledning av att
verksamhetschef Agneta Gottberg Henriksson avslutar sin anställning,
personalbyte på ekonomienheten samt på grund av ny 2:e vice ordförande i
kommunstyrelsen.
______

Exp
Författningssamlingen
Kommunkansliet

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande
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Bromölla kommun

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

Nr 002.2

Antagen/Senast ändrad

Gäller från

Dnr

Ks 2003-01-08 § 7
Ks

2003-01-09

2003/13-101

BEMYNDIGANDE ANGÅENDE FIRMATECKNING MM
1. Tecknande av kommunens postgirokonto och kommunens bankräkningar:
Bemyndigande lämnas, för två i förening, för kommunalrådet Eric Berntsson, kommunstyrelsens
1:e vice ordförande Jenny Önnevik, kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Susanne Bäckman,
kommunfullmäktiges ordförande Magnus Persson, kommunchef Marie Wäppling, ekonomichef
Johan Ohlsson, biträdande ekonomichef Ingela Nilsson, ekonom Carina Leavens, ekonom Annika
Waldemarsson, ekonom Annika Mathiesen, handläggare Iryna Pettersson, handläggare Mimmi
Brorsson och barnomsorgshandläggare Lill-Britt Karlsson.
2. Utkvitterande av med posten ankommande värdeförsändelser, rekommenderade brev och
liknande handlingar:
Bemyndigande lämnas för en var av kommunalrådet Eric Berntsson, kommunchef Marie Wäppling,
ekonomichef Johan Ohlsson, biträdande ekonomichef Ingela Nilsson, ekonom Carina Leavens,
kommunjurist Johan Hejman, ekonom Annika Waldemarsson, ekonom Annika Mathiesen,
handläggare Iryna Pettersson och handläggare Mimmi Brorsson.
3. Undertecknande av köpekontrakt, köpebrev avseende förvärv och försäljning av mark,
undertecknande av lån- och borgensförbindelser, begäran om dödning av inteckning:
Bemyndigande lämnas för kommunalrådet Eric Berntsson, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande
Jenny Önnevik, kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Susanne Bäckman eller
kommunfullmäktiges ordförande Magnus Persson, med kontrasignation av kommunchef Marie
Wäppling eller ekonomichef Johan Ohlsson eller kommunjurist Johan Hejman.
4. Kommunens firma i övriga ärenden tecknas av kommunalrådet Eric Berntsson,
kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Jenny Önnevik, kommunstyrelsens 2:e vice ordförande
Susanne Bäckman eller kommunfullmäktiges ordförande Magnus Persson med kontrasignation av
kommunchef Marie Wäppling eller ekonomichef Johan Ohlsson eller kommunjurist Johan Hejman.
5. Kommunstyrelsen bemyndigar kommunalrådet Eric Berntsson, kommunstyrelsens 1:e vice
ordförande Jenny Önnevik, kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Susanne Bäckman,
kommunfullmäktiges ordförande Magnus Persson och kommunchef Marie Wäppling och
ekonomichef Johan Ohlsson två gemensamt eller var för sig, att föra kommunens talan vid
indrivning och fordringar, innefattande även undertecknande av ansökningar om
betalningsföreläggande och utmätning.
_______
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2020-06-22

Kommunstyrelsen

KS § 136

Dnr 2020/446

Revidering av tillämpningsföreskrifter för förskola,
pedagogisk omsorg och fritidshem
Kommunstyrelsens beslut
Tillämpningsföreskrifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem
revideras under rubriken Nattugglan med tillägget ”Vid behov kan
fritidshemsbarn transporteras mellan verksamheterna”. Stycket ”Bromölla
kommun svarar inte för transport till eller från verksamheten. Detta gäller
såväl förskolebarn som fritidshemsbarn” tas bort.
Ärende
Verksamhetschef Sven Håkansson redovisar synpunkter som inkommit
från kommuninvånare angående kommunens tillämpningsföreskrifter för
förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.
Omsorgs- och ungdomsutskottet föreslår att ändring av
tillämpningsföreskrifterna görs vad det gäller transport av fritidshemsbarn
till nattis samt att en översyn av tillämpningsföreskrifterna genomförs.
Ärendets tidigare handläggning
OU § 27/2020
______

Exp
Sven Håkansson, verksamhetschef
Beatrice Ams, barnomsorgshandläggare
Lillbritt Karlsson, barnomsorgshandläggare

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2020-06-22

Kommunstyrelsen

KS § 137

Dnr 2020/459

Förslag att upplåta fastigheten Hammaren 4 till
Bromölla Motorförening
Kommunstyrelsens beslut
Uppdrag ges till förvaltningen att undersöka förslaget samt ta fram
förslag på andra lämpliga platser som kommunen kan erbjuda Bromölla
Motorförening.
Ärende
Stig Gerdin (Alt) föreslår på dagens sammanträde att Bromölla
Motorförening ska ges möjlighet att nyttja fastigheten Hammaren 4 som
kommunen idag hyr av Svensk Husproduktion AB. Detta under
förutsättning att Svensk Husproduktion AB godkänner detta.
Yrkanden
Stig Gerdin (Alt): Bromölla Motorförening ska ges möjlighet att nyttja
fastigheten Hammaren 4 som kommunen idag hyr av Svensk
Husproduktion AB. Detta under förutsättning att Svensk Husproduktion AB
godkänner detta.
Eric Berntsson (SD): Uppdrag ska ges till förvaltningen att undersöka
förslaget samt ta fram förslag på andra lämpliga platser som kommunen kan
erbjuda Bromölla Motorförening.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt sitt eget yrkande.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning.
Ja-röst för bifall till Eric Berntssons yrkande.
Nej-röst för bifall till Stig Gerdins yrkande.

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2020-06-22

Kommunstyrelsen

Omröstningsresultat
14 ja-röster och 1 nej-röst enligt följande:
Ledamot
Jenny Önnevik (S)
Susanne Bäckman (L)
Stig Gerdin (Alt)
Sten-Yngve Södergren (M)
Peter L-E Svensson (S)
Gudrun Bengtsson (SD)
Peter A.W. Svensson (S)
Stefan Sturesson (M)
Lennie Håkansson (S)
Linda Väbro (SD)
Marianne Francke (S)
Ola Lorentzson (SD)
Filip Persson (SD)
Bengt Joelsson (C)
Eric Berntsson (SD)

Ja
X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att uppdrag ska ges till
förvaltningen att undersöka förslaget samt ta fram förslag på andra lämpliga
platser som man kan erbjuda Bromölla Motorförening.
Protokollsanteckning
Jenny Önnevik (S) lämnar anteckning till protokollet.
Reservation
Stig Gerdin (Alt).
______

Exp
Marie Wäppling, kommunchef

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande
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Protokollsanteckning Kommunstyrelsen 2020-06-22
Gällande övrigt ärende väckt av Stig Gerdin (Alt)

Vi socialdemokrater tycker föreningslivet är viktigt i kommunen och att man bör satsa på det. Dock
behöver ärendet beredas. Om beredningen inte visar på några hinder så tycker vi att det är ett bra
förslag att hyra ut en oanvänd yta och byggnad till en förening i behov av detta.

För den Socialdemokratiska KS-gruppen

Jenny Önnevik

Peter Svensson
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2020-06-22

Kommunstyrelsen

KS § 138

Dnr 2020/421

Ekonomiska åtgärder 2020
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att följande besparingsåtgärder ska vidtas:












Generell sänkning av politiska sammanträdesarvoden, 200 000 kronor
Halvering av föreningsbidrag, 550 000 kronor
Avskaffande av pedagogiska luncher, 400 000 kronor
Flytta årskurs 4-6 från Gualövs skola till centralorten, 665 000 kronor
Lärarassistenter, 1 500 000 kronor
Minska bidrag till föreningar för evenemang, 80 000 kronor
Energioptimering i det offentliga rummet, 100 000 kronor
Inför taxor avseende administrativa avgifter, 300 000 kronor
Försäljning av Västanå samlingslokal, 121 000 kronor
Försäljning av Valje samlingslokal, 102 000 kronor
Försäljning av Näsums idrottshall, 730 000 kronor

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att följande besparingsåtgärder ska vidtas:










Minskning av hälsofrämjande insatser, 550 000 kronor
Minskning av det individuella friskvårdsbidraget, 125 000 kronor
Slopat ungdomsråd, 75 000 kronor
Slopa kultursamordnare i förskolan (20 %), 120 000 kronor
Omvandla fler förskollärare till barnskötare, 360 000 kronor
Öka sammanslagningen inom förskolan på sommaren till 4 v, 100 000 kronor
Stänga nattis på storhelger, 50 000 kronor
Säga upp hyresavtal med fritidsgården i Nymölla, 172 000 kronor
Minska slagning av högt gräs för att öka biologiskt mångfald, 50 000 kronor

Uppdrag ges till förvaltningen att genomföra utredningsuppdrag som redovisas i
dokument med besparingsåtgärder från sverigedemokraterna, enligt bilaga till
protokollet.

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2020-06-22

Kommunstyrelsen

Ärende
I månadsuppföljning för april 2020 redovisas en prognos på 27 miljoner i underskott.
Med anledning av det negativa resultatet så kallas kommunstyrelsen till ett extra
sammanträde den 22 juni för att behandla ärende om vilka ekonomiska åtgärder som
ska vidtas.
Representanter från partier som inte är representerade i allmänna
utskottet har bjudits in till sammanträde den 10 juni för att ges möjlighet att delta i
diskussion om vilka ekonomiska åtgärder som ska vidtas. På sammanträdet redovisas
förslag till besparingsåtgärder från sverigedemokraterna.
På dagens sammanträde överlämnar Stig Gerdin (Alt) alternativets förslag till
besparingsåtgärder.
Ärendets tidigare handläggning
KS § 117/2020
AU § 93/2020
Yrkanden
Eric Berntsson (SD) och Stefan Sturesson (M): Bifall till sverigedemokraternas
förslag med ändring att besparing avseende avskaffande av dietisttjänsten ska tas ort.
Susanne Bäckman (L), Stig Gerdin (Alt), Bengt Joelsson (C): Avslag till förslaget.
Stig Gerdin (Alt): Bifall till alternativets tilläggsförslag.
Eric Berntsson (SD): Avslag till alternativets tilläggsförslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Eric Berntsson och Stefan Sturessons yrkande
samt Susanne Bäckman med fleras avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen
beslutar att bifalla sverigedemokraternas förslag med ändringen att besparing
avseende avskaffande av dietisttjänsten ska tas ort.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning.
Ja-röst för bifall till Eric Berntsson och Stefan Sturessons yrkande.
Nej-röst för avslag till förslaget i sin helhet.

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2020-06-22

Kommunstyrelsen

Omröstningsresultat
7 ja-röster, 3 nej-röst och 5 avstår enligt följande:
Ledamot
Jenny Önnevik (S)
Susanne Bäckman (L)
Stig Gerdin (Alt)
Sten-Yngve Södergren (M)
Peter L-E Svensson (S)
Gudrun Bengtsson (SD)
Peter A.W. Svensson (S)
Stefan Sturesson (M)
Lennie Håkansson (S)
Linda Väbro (SD)
Marianne Francke (S)
Ola Lorentzson (SD)
Filip Persson (SD)
Bengt Joelsson (C)
Eric Berntsson (SD)

Ja

Nej

Avstår
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla sverigedemokraternas
förslag med ändringen att besparing avseende avskaffande av dietisttjänsten ska tas
ort.
Reservation
Susanne Bäckman (L), Stig Gerdin (Alt) och Bengt Joelsson (C).
Propositionsordning
Ordföranden ställer därefter proposition på alternativets tilläggsförslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar att avslå detta.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning.
Ja-röst för bifall till alternativets tilläggsförslag.
Nej-röst för avslag till alternativets tilläggsförslag.

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2020-06-22

Kommunstyrelsen

Omröstningsresultat
1 ja-röster, 7 nej-röst och 7 avstår enligt följande:
Ledamot
Jenny Önnevik (S)
Susanne Bäckman (L)
Stig Gerdin (Alt)
Sten-Yngve Södergren (M)
Peter L-E Svensson (S)
Gudrun Bengtsson (SD)
Peter A.W. Svensson (S)
Stefan Sturesson (M)
Lennie Håkansson (S)
Linda Väbro (SD)
Marianne Francke (S)
Ola Lorentzson (SD)
Filip Persson (SD)
Bengt Joelsson (C)
Eric Berntsson (SD)

Ja

Nej

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå alternativets
tilläggsförslag.
Reservation
Stig Gerdin (Alt).
Protokollsanteckning
Samuel Johansson (V) lämnar anteckning till protokollet.
Jenny Önnevik (S) lämnar anteckning till protokollet.
______

Exp
Marie Wäppling, kommunchef
Johan Ohlsson, ekonomichef
Susanna W Sjöbring, verksamhetschef
Sven Håkansson, verksamhetschef
Agneta Gottberg Henriksson, verksamhetschef

Ordförande

Justerare

Avstår
X
X

Sekreterare

Utdragsbestyrkande
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2020-06-09

Sverigedemokraterna Bromöllas
föreslagna åtgärder för att minska det
ekonomiska underskottet
Kommunstyrelsens allmänna utskott, 2020-06-10
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2020-06-09

1. Gemensam service
Förslag på besparing
Minskning av hälsofrämjande insatser

550 000 kr

Generell sänkning av politiska sammanträdesarvoden

200 000 kr

Minskning av det individuella friskvårdsbidraget

125 000 kr

Slopat ungdomsråd (Löses inom utbildningsverksamhet)

75 000 kr

Halvering av föreningsbidrag

550 000 kr

Summa:

1 500 000 kr

Utredningsuppdrag
-

Generell effektivisering av organisationen:

Vi anser att förvaltningen ska utreda en effektivisering av den kommunala organisationen, och
återkomma till politiken med förslag på effektiviseringar inom områden som inte påverkar
kommunens service gentemot medborgarna i hög utsträckning.
Slutdatum för utredningsuppdraget är 30 oktober 2020.
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2020-06-09

2. Stöd och omsorg
Förslag på besparing
Avstå dietist (Ska lösas inom verksamheten)

450 000 kr

Summa:

450 000 kr

Utredningsuppdrag
-

Effektivisering av Drejarens dagcentral:

Vi avser att göra effektivisering av Drejarens dagcentral med 500 000 kr. Vi föreslår förvaltningen
att utreda samt ta fram förslag till beslut om att effektivisera Drejarens dagcentral och samordna
med andra verksamheter och befintliga lokaler.
Slutdatum för utredningsuppdraget är 30 september 2020.

-

Införa lagen om valfrihet inom hemtjänsten:

Förvaltningen ska återuppta och uppdatera utredningen om att införa lagen om valfrihet inom
hemtjänsten.
Slutdatum för utredningsuppdraget är 30 september 2020.
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2020-06-09

3. Utbildning & förskola
Förslag på besparing
Avskaffande av pedagogiska luncher

400 000 kr

Slopa kultursamordnare i förskolan (20 %)

120 000 kr

Omvandla fler förskollärare till barnskötare (Skånes snitt)

360 000 kr

Öka sammanslagningen inom förskolan på sommaren till fyra veckor

100 000 kr

Stänga nattis på storhelger

50 000 kr

Flytta årskurs 4-6 från Gualövs skola till centralorten

665 000 kr

Lärarassistenter (Ej utnyttjat i tilläggsbudgeten)

1 500 000 kr

Summa:

3 195 000 kr

Utredningsuppdrag
-

Effektivisering av musikskolan:

Vi avser att göra effektivisering av musikskolan med 1 000 000 kr. Vi föreslår förvaltningen att
utreda samt ta fram förslag till beslut om att effektivisera musikskolan.
Slutdatum för utredningsuppdraget är 30 september 2020.

-

Stänga nattis helt:

Vi vill se vilka konsekvenser en eventuell stängning av hela nattis får för kommunen.
Slutdatum för utredningsuppdraget är 30 september 2020.
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2020-06-09

4. Tillväxt och utveckling
Förslag på besparing
Säga upp hyresavtal med fritidsgården i Nymölla

172 000 kr

Minska bidrag till föreningar för evenemang

80 000 kr

Minska slagning av högt gräs för att öka biologisk mångfald

50 000 kr

Energioptimering i det offentliga rummet

100 000 kr

Inför taxor avseende administrativa avgifter

300 000 kr

Försäljning av Västanå samlingslokal

121 000 kr

Försäljning av Valje samlingslokal

102 000 kr

Försäljning av Näsums idrottshall

730 000 kr

Summa:

1 655 000 kr

Utredningsuppdrag
-

Arbetsmarknadsenheten/Bryggan:

Vi avser att göra en effektivisering på 2 000 000 kr inom AME/Bryggan. Vi föreslår förvaltningen
att utreda samt ta fram förslag till beslut på hur Arbetsmarknadsenheten kan effektiviseras eller
samordnas med andra verksamheter och enheter.
Slutdatum för utredningsuppdraget är 30 oktober 2020.

-

Gemensam fastighetsförvaltning:

Vi föreslår förvaltningen att utreda samt ta fram förslag till beslut om en sammanslagning till en
gemensam fastighetsförvaltningarna mellan de kommunala bolagen och Bromölla kommun.
Slutdatum för utredningsuppdraget är 30 september 2020.

-

Försäljning av Bromölla Camping:

Vi föreslår förvaltningen att utreda en försäljning av campingens fastigheter, samt ta fram förslag
till beslut om att förlänga avtalet med 1 år.
Slutdatum för utredningsuppdraget är 30 september 2020.
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2020-06-09

-

Generell effektivisering av Kultur och fritid:

Vi avser att göra effektivisering av enheten Kultur och fritid med 500 000 kr. Vi föreslår
förvaltningen att utreda samt ta fram förslag till beslut om en generell effektivisering av Kultur
och fritidsenheten om 500 000 kr.
Slutdatum för utredningsuppdraget är 30 september 2020.

-

Utredning av simhallen:

Vi ser en eventuell besparingspotential inom simhallen, och vill därför se hur driftsbudgeten
påverkas om simhallen stängs ned helt. Alternativt om simhallen får minskade öppettider,
minskad bemanning och ökade taxor. Vår intention är att uppnå en besparing på 1 000 000 kr.
Slutdatum för utredningsuppdraget är 30 oktober 2020.
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Vänsterpartiet Bromölla

PROTOKOLLSANTECKNING KOMMUNSTYRELSENS SAMMANTRÄDE
2020-06-22 ÄRENDE 3. Ekonomiska åtgärder 2020
Vänsterpartiet har länge efterlyst handling från styret både för att adressera de på tok för snåla ramarna som
styrets budget innebar men också för att mildra effekterna av Covid-19. Nu precis innan semestern ligger det ett
förslag på bordet som i huvudsak innehåller kortsiktig nedmontering av välfungerande verksamheter och väldigt
få förslag som bygger kommunen starkare för framtida utmaningar. Det finns ingen möjlighet att nu rädda
innevarande år utan vi måste se längre framåt.
I Vänsterpartiets budget för 2020 så kunde vi med hjälp av skattehöjning och omprioriteringar pumpa in mer än
20 miljoner kronor mer än styret i kommunens verksamheter. Pengar som hade kommit väl till pass i dagens
läge och som hade hjälpt till att bygga upp strukturer för framtiden. Många kommuner kommer att redovisa ett
negativt resultat i år och det är av yttersta vikt att vi gemensamt via SKR sätter press på staten att bidra mer till
kommunernas utmaningar.
Vi måste som kommun och samhällsaktör fortsätter att investera i samhället för att hålla uppe sysselsättningen
och samhällets funktioner i tuffa tider.
Vi ser också att vår politik med inga vinster i välfärden är svaret på många utmaningar för kommunerna då vi
kan se bolag inom välfärdssektorn som plundrar kommunerna på pengar genom t.ex dyra placeringskostnader
på behandlingshem.
Naturligtvis har vi flera förslag som kommunen behöver genomföra och hade vi varit i styrande ställning hade
dessa förslag redan varit under utredning och genomförande men det räcker inte att ett Sverigedemokratiskt
styre genomför våra förslag utan det behöver vara vi som gör det för att få önskad effekt. Utredningarna vi
föreslår borde redan varit gjorda.
•

Avveckla ägandet i flygplatsen

•

Genomlysning av kommunens hyresavtal och andra avtal och konsekvensbeskrivning för eventuella
uppsägningar av dessa

•

Gemensam lokalinventering och lokalförsörjningsplan med de kommunala bolagen

•

Utred rationaliseringar och samordningsvinster vid sammanslagningen av verksamhetsområdena
Tillväxt & Utveckling och Gemensam Service

•

Utred möjligheterna att ta hem individplaceringarna i egen regi eller via samarbeten med andra
kommuner

•

Utred samordning mellan de kommunala bolagens och förvaltningens fastighetsskötsel

•

Utred samordning mellan de kommunala bolagens skötsel för utemiljöer och förvaltningens skötsel av
gata och park

•

Utred rationaliseringar och samordningsvinster vid hemtag av verksamheter som idag ligger inom SBKF

•

Ta fram underlag för satsning på arbetsmarknadsinsatser inom kost och städ för att hjälpa de som
förlorar sina arbeten inom besöksnäringen och för att bygga egen organisation efter SBKFs upphörande
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•

Gör en översyn av storleken på de potter/medel som olika befattningar och organ i kommunens
organisation har att röra sig med

Bromölla 2020-06-22

………………………………………..
Samuel Johansson
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Protokollsanteckning Kommunstyrelsens sammanträde 2020-06-22
Ärende 3. Ekonomiska åtgärder 2020

Kommunens ekonomi är nu i gungning. Sverigedemokraterna har inte gjort det som krävs för att ta
kontroll över situationen i tid och kommer därför nu med en mängd kortsiktiga besparingar som
kommer drabba invånarna på ett negativt sätt.
För oss Socialdemokrater har det alltid varit viktigt att värna om kommunens verksamheter och
ekonomi. Hade vi Socialdemokrater styrt hade vi inte låtit ekonomin skena iväg på detta
okontrollerade sätt. Vi hade satt in åtgärder i ett tidigt skede för att bromsa kostnadsutvecklingen
och slippa dessa negativa besparingar för invånarna.
Vi har under början av 2019 begärt uppföljningar och förslag på åtgärder, men utan någon reaktion
från SD + M styret. Vi har under hela 2019 sedan fortsatt med våra yrkanden på förslag om åtgärder
för att ta kontroll över ekonomin. Detta har inte gett någon reaktion från styret. Vi har till utskotten
med störst kostnadsavvikelse begärt uppföljningar, redovisningar och gett förslag på nya tankar och
eventuella arbetsformer till de ansvariga politikerna för att följa budget. Trots detta har halva 2020
förflutit innan några förslag kommit. När förslagen nu kommer så är det en kortsiktig lösning som på
intet sätt kommer att lösa den akuta ekonomiska situation, som kommunen nu befinner sig i. Förslag
som absolut inte kommunicerats eller diskuterats med oss. Förslag som vi på många områden har
helt olika syn på hur man bör lösa och där man sparar på många punkter som vi kämpat för att införa
eller ha kvar.
Så ja, vi röstade blankt denna gång, men vi står inte bakom SD + M:s besparingar. Eftersom det
handlar om både stora verksamheter och mycket pengar så behöver det tas ett helhetsgrepp. Vi
hade löst det i ett tidigare skede utan stora besparingar som drabbar våra invånare. Detta akuta läge
som SD + M styret nu försatt oss i kräver akuta åtgärder.

För den Socialdemokratiska KS-gruppen

Jenny Önnevik

Peter Svensson
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