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Vänsterpartiet Laxås 
budgetförslag 2020 

År 2020 kommer att bli ett tufft år för Laxå kommun. Stödet från staten har minskat. 
Verksamheterna inom SON och BUN är mitt i ett omställningsarbete samtidigt som de 
måste jobba in underskott från tidigare år och hitta sätt att minska verksamheternas 
kostnader för att komma i ram. Vänsterpartiet Laxå vill permanent öka driftramarna för 
BUN och SON samt genomföra en tillfällig satsning 2020 och 2021 för att ge 
verksamheterna möjlighet att förändras i lagom takt och inte tvingas tvärbromsa.

Ökad finansiering 
För att öka kommunens intäkter och permanent öka driftramarna för BUN och SON 
föreslår Vänsterpartiet Laxå en skattehöjning med 50 öre vilket ger ca 5 900 000 kr. 

Vänsterpartiet Laxå föreslår också att fikat plockas bort från alla politiska mötena. När 
verksamheterna tvingas vända på varje krona är det inte rimligt att lägga pengar på fika 
till politiker. Fikapengen ger ca 25 000 kr extra till verksamheterna inom BUN och SON.

Som en tillfällig satsning vill vi sänka resultatmålet för 2020 till 1% och för 2021 till 
1,5%. Det ger för 2020 ca 3 650 000 kr extra till BUN och SON. 
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Extra satsningar inom SON 
SON står inför omorganisering och förändrade arbetssätt. Personalen är den viktigaste 
resursen inom SONs verksamheter. Om Laxå kommun ska lyckas behålla personal och 
vid behov rekrytera ny personal måste verksamheterna inom SON ges möjlighet att bli 
riktigt bra arbetsplatser. Personalen måste också ges möjlighet till utveckling och 
fortbildning.

I vänsterpartiet Laxås budgetförslag ges SON en tillfällig satsning på 1 825 000 kr som 
ska användas för att underlätta omorganiseringen. 

Den permanenta utökningen av driftramen vill vänsterpartiet använda till:
• Behålla korttidsplatserna på Solhöjden (2 700 000 kr).
• Satsningar på personalen, bland annat fortbildning och en utredning om 6-timmars 

arbetsdag (1 225 000 kr).

Extra satsningar inom BUN 
I Laxå har valet gjorts att ha fler mindre istället för få större enheter inom skola och 
förskola. Detta ger närhet för elever och föräldrar, men det kostar mer. Inom BUN pågår 
omställning och införande av nya arbetssätt. Detta kan leda till billigare drift, men under 
tiden som det nya arbetssättet införs måste vi säkra stödet för alla elever. Precis som inom 
SON är personalen den viktigaste resursen inom BUN. Personalen måste ges möjlighet 
till utveckling och fortbildning. BUNs verksamheter måste vara riktigt bra arbetsplatser 
för att kommunen ska lyckas behålla, och vid behov rekrytera, personal.

I vänsterpartiet Laxås budgetförslag ges BUN en tillfällig satsning på 1 825 000 kr som 
ska användas för att säkra stödet för alla elever under tiden nya arbetssätt införs. 

Den permanenta utökningen av driftramen vill vänsterpartiet använda till:
• Satsningar på personalen, bland annat fortbildning (2 000 000 kr).  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Driftbudget 2020 2021 2022
Ram BUN −94 335 −92 280 −92 944

Utökad ram BUN −2 000 −2 000 −2 000

Ram SON −139 618 −135 318 −136 022

Utökad ram SON −3 925 −3 925 −3 925

Ram KS −98 230 −99 527 −100 841

Ram KN −11 134 −11 261 −11 391

Miljönämnd −1 399 −1 413 −1 426

Summa −350 641 −345 724 −342 647

Löneökning inklusive PO-pålägg 2019-2022 −6 308 −12 575 −18 275

Pensionskostnader −13 000 −14 000 −14 500

Planeringsreserv/pol priort

Korttidsplatser Nya Ramundergårder, 2mnkr i ram i ram i ram

Skolsatsning omfördelade 2017-2020, 3,6 
mnkr

i ram 0 0

Tillfällig omställningssatsning BUN −1 825 −929 0

Tillfällig omställningssatsning SON −1 826 −930 0

Planeringsreserv −2 682 −3 000 −3 000

Resultatmål −3 651 −5 576 −7 610

Finansiella intäkter 2 500 3 000 3 000

Finansiella kostnader −500 −300 −150

Summa kostnader −377 933 −380 034 −389 082

Finansiering 365 078 371 756 380 497

Skattehöjning 50 öre 5 900 5 900 5 900

Extra välfärdsmedel 6 955 4 000 4 000

Ofördelade medel (prel) 0 −1 622 −1 315

Total finansiering 377 933 381 656 390 397

Totalt fördelade medel −377 933 −381 656 −390 397


