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Motion till Kommunfullmäktige i Karlskoga
Inför tioåriga investeringsplaner i kommunkoncernen
Bakgrund
Planeringshorisonten för investeringar i Karlskoga är allt för kortsiktig.
Behov av större investeringsprojekt, som inte finns med i planeringen har
flaggats upp, exempelvis behov av nytt äldreboende och fler
hyresbostäder. Vi vet sedan tidigare att framförhållningen har varit allt för
kort för att göra nödvändiga politiska prioriteringar.
Under budgetprocessen har dessutom risken för skattehöjning flaggats
upp och majoriteten har lagt en budget som innebär att ett av de
finansiella målen inte uppnås 2019 då investeringsutgiften överstiger
avskrivningsnivån för året.
Syftet med en tioårsplan är att få ett bättre underlag för prioritering av
investeringarna och en tydligare plan för finansiering av investeringarna.
Här ser vi en möjlighet med fler privata aktörer i den kommunala
nämndorganisationen som är villiga att investera i och bedriva
kärnverksamhet. Visserligen finns inga krav på en längre
planeringshorisont än tre år enligt Kommunallagen, 8 kap.§5, däremot
finns det ett behov i praktiken.
En svårighet med en så lång planeringshorisont är givetvis de antaganden
som måste ske. Samtidigt är det just dessa antaganden som är väsentliga
i sammanhanget. Exempelvis pågår ett arbete inom Energi & Miljö med en
tioårig utblick där investeringsplanen är en viktig del i framtidsplaneringen.
Planen ger en bild av hur framtiden ter sig för verksamheterna när det
gäller omvärldsförändringar, efterfrågan och behov samt förändringar av
dem, prisbildning, ny teknik et cetera. Utifrån en längre planeringshorisont
underlättas strategiska ställningstaganden som politiker måste göra.

Förslag
Förslaget innebär att i kommande budgetarbete implementera en tioårig
investeringsplan för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen nämnder, och
bolagen. Samtidigt ska möjligheten att involvera fler privata aktörer
prövas, som är beredda att investera i och bedriva kärnverksamhet.
KARLS".~G/\ I(C);,

Z017 -06- 1 6

~moderaterna
Yrkande
Med anledning av ovanstående föreslår jag kommunfullmäktige besluta:

att i kommande budgetprocess införa en tioårig investeringsplan för
hela kommunkoncernen,

att undersöka möjligheten till fler privata aktörer som vill investera
och bedriva kärnverksamhet i Karlskoga kommun.
Karlskoga den 16 juni 2017
Pia Renman (M)

