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Ansvarsfull ekonomisk politik investeringar för jobb inga
varsel och uppsägningar som beror på det ekonomiska läget
2009
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att upphäva kommunstyrelsens beslut 2009-04-22 § 39 Budgetuppföljning
Vårprognos

2009 -

att fastställa budgetdirektiv för 2010 enligt kommunstyrelsens beslut 2009-02-04 § 1
Budget 2010 direktiv, alternativ B
att inte varsla eller säga upp tillsvidareanställda från kommunen under 2009 med
anledning av det ekonomiska läget.
Socialnämnden får i uppdrag att utöka antalet sommarjobb för ungdomar i hela
Upplands-Bro kommunkoncern.
Kommundirektören får i uppdrag att projektera och upphandla samt återkomma med
förslag till genomförande och finansiering av följande investeringar: Fotbollshallen i
Bro, Kungsängens nya idrottsplats, föreningshus i Kungsängen, och Kulturhus i
Kungsängen.
Kommundirektören ska regelbundet redovisa uppföljning av budget 2009, de
ekonomiska förutsättningarna samt hur arbetet med budget 2010 fortlöper till
kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Den finansiella krisen har utvecklats till en lågkonjunktur som drabbar hela landet och
med kraftigt stigande arbetslöshet också i vår kommun. Det försvagar kommunens
ekonomi genom minskade skatteintäkter och ökade kostnader för ekonomiskt bistånd.
I det läget är det viktigt med en långsiktigt ansvarsfull ekonomisk politik.
Med anledning av att kommundirektören redovisade kraftigt försämrad ekonomiska
förutsättningar inför arbetet med budget 2010 beslutade kommunstyrelsen den 22 april
att ändra direktiven inför budget 2010.
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har därefter redovisat en ny prognos som
innebär att kommunens ekonomiska förutsättningar för 2010 förbättras med
sammanlagt 16,9 miljoner kronor.
De förbättrade ekonomiska förutsättningarna innebär att inga akuta åtgärder behöver
vidtas nu. Budgetarbetet för 2010 kan därför bedrivas enligt normal tidsplanering som
kommunstyrelsen beslutade 2009-02-04 § 1. Mot den bakgrunden föreslås att
kommunstyrelsens beslut 2009-04-22 § 39 upphävs.

En långsiktig ansvarsfull ekonomisk politik innebär att rätt åtgärder vidtas vid rätt
tidpunkt och att panikåtgärder undviks. Med detta ärende visar Upplands-Bro kommun
på sin beredskap att fatta snabba beslut baserat på kända fakta.
Ansvarsfull ekonomisk politik - använd kommunens samlade överkott för att
klara några svagare år inga varsel eller uppsägningar 2009 på grund av den
ekonomiska krisen
Alla prognoser pekar mot att lågkonjunkturen leder till kraftigt stigande arbetslöshet
de närmaste åren. Det är yttre omvärldsfaktorer som Upplands-Bro inte själva styr
över, men högre arbetslöshet påverkar Upplands-Bro kommuns möjligheter att bedriva
en bra verksamhet.
Upplands-Bro kommun kan agera strategiskt för att undvika att kommunal personal
varslas eller sägs upp på grund av den ekonomiska krisen. Därför föreslås ett kraftfullt
jobbpaket.
Kommunens främsta tillgång är personalen. Varje dag levererar vår personal service
till hög kvalitet. Den kompetens som all personal besitter är svår att ersätta. Därför
föreslås att ingen tillsvidareanställd i Upplands-Bro kommun varslas eller sägs upp
under 2009 med anledning av den ekonomiska situationen. Ambitionen är att arbetet
med budget 2010 leder till att detta också kan gälla för nästa år.
Huvudskälet till de minskade skatteintäkterna är en stigande arbetslöshet och
förändringar i socialförsäkringssystemen. Det är yttre faktorer som Upplands-Bro
kommun inte kan påverka. Sådana yttre faktorer kan inte tillåtas försämra kvaliteten i
kommunens verksamheter
Upplands-Bro kommun har en välskött ekonomi som gett överskott de senaste tio
åren. Det ger oss nu goda möjligheter att klara några ekonomiskt svagare år. Det är en
sund och ansvarsfull ekonomisk hushållning som tar sikte på att klara kommunens
balanskrav över en konjunkturcykel, vilket är samma krav som staten ställer upp för
sin verksamhet
Ett investeringspaket för jobb
Liksom övriga kommuner är Upplands-Bro kommun en viktig aktör som kan
stimulera ekonomin i en djup lågkonjunktur med ökande arbetslöshet. Genom att
tidigarelägga redan beslutade investeringar bidrar Upplands-Bro kommun till att hålla
sysselsättningen uppe i byggbranschen. Det är bra ur ett samhällsekonomiskt
perspektiv
Att investera för jobb i lågkonjunkturen är bra för Upplands-Bro kommun och dess
invånare. På grund av lågkonjunkturen har byggkostnaderna sjunkit rejält.
Byggkostnaderna är de lägsta på flera år. I ett sådant läge är det långsiktigt bra för
kommunen att göra investeringar. Lägre byggkostnader ger lägre kostnader under
många år framöver. Detta är en ansvarfull ekonomisk politik.
Fotbollshallen i Bro, Kungsängens nya idrottsplats, föreningshus i Kungsängen, och
Kulturhuset är investeringar som är beslutade. Dessa fyra investeringar är prioriterade
under 2009. Därför föreslås att dessa projekteras, upphandlas och påbörjas så fort som
möjligt.
Kommunens behov av investeringar är stort. Både byggnader och andra anläggningar
behöver åtgärdas för att långsiktigt behålla sitt värde. Utan att precisera särskilda

objekt lyfter vi fram exempel på områden i behov av investeringar som vi föreslår
behandlas i det ordinarie budget arbetet för 2010. Det är viktigt att kommunen agerar
långsiktigt när det gäller investeringar. Det innebär att en större investering kan ske
uppdelad i olika etapper.
Exempel på jobbskapande investeringar:
Ombyggnad, upprustning och nybyggnad av äldre- och omsorgsboende.
Ombyggnad, upprustning och nybyggnad av skolor och förskolor.
Ombyggnad, upprustning och nybyggnad av kultur- och fritidsanläggningar
Upprustning av utemiljöer och lekplatser vid skolor, förskolor och offentliga
platser.
Utveckla skötsel av grönytor
Investeringar i vägnät, trafiksäkerhet och skyltning
Investeringar för ökad tillgänglighet.
Förskottering av anslag till vägverket för att bygga Kockbacka-avfarten på
motorvägen
Över tjugofem procent av alla ungdomar under tjugofem år saknar arbete. För att
motverka att ungdomsarbetslösheten ökar ännu mer i sommar föreslås att så många
ungdomar som möjligt bereds tillfälle till sommarjobb i Upplands-Bro
kommunkoncern inklusive bolag och verksamheter som utförs av entreprenörer. Att
erbjuda ungdomar en möjlighet att komma in på arbetsmarknaden är också en form av
investering som lönar sig många år framöver.
Effektiviseringar är ofrånkomliga
Varje år ökar kommunens kostnader av flera olika skäl. Det kan till exempel bero på
allmänna kostnadsökningar, fler barn i skolan eller fler äldre som behöver stöd. Under
år med goda ekonomiska förutsättningar växer ekonomin i takt med att kostnaderna
ökar. När det är lågkonjunktur med stigande arbetslöshet är det tvärt om. Kostnaderna
ökar och kommunens skattintäkter minskar. Det innebär att kommunen måste vidta
nödvändiga effektiviseringar. Nämnderna får därför i uppdrag att redovisa
konsekvenser av effektiviseringar enligt budgetdirektiven för 2010.
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