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§ 134 Finansiella strategier för framtida
investeringar
Dnr SN 2019/648

Ärendebeskrivning
Föreligger ärende om finansiella strategier för framtida investeringar.
Sammanfattning

Svarsyttrande från Socialnämnden avseende dokumentet "Finansiella strategier
for framtida investeringar".
Ärendebeskrivning

Kommunen har gett PWC i uppdrag att ta fram långsiktig finansiell analys.
Analysen löper framtill år 2044. PWC har utarbetat en metodik som flera
kommuner före Trelleborg har använt sig av. Tekniken är således beprövad och ger
en god beskrivning över utvecklingen av centrala ekonomiska parametrar. Med
denna finansiella analys som grund kan därmed nästa steg i den ekonomiska
processen vidtas innebärande framtagande av långsiktig finansieringsstrategi.
Den finansiella strategin skall ge en långsiktig stabil bas för kommunen och bidra
till tydlighet i spridning av riskerna. I dokumentet finns de olika delarna avseende
de finansiella strategier som kommunen behöver vidta för att kunna göra
nyinvesteringar och återinvesteringar.
Nyinvesteringar och återinvesteringar i främst förskolor, skolor, äldreomsorgsinstitutioner och annan kommunal infrastruktur samt i kuststad 2025,
motsvarar ett totalt investeringsbehov om cirka 24 mdkr.

Beredning
Uttalande från presidiet

På sidan 5 framgår det att bedömningen är att högst kostnadstryck framöver
kommer återfinnas inom äldreomsorgen som bedöms öka med 1,8 % vilket är
nästan dubbelt mot den bedömda kostnadsökningen inom övriga nämnder.
Socialnämnden vill med anledning av den särställning vad avser kostnadstrycket
som bedöms ligga på äldreomsorgen betona vikten av att äldreomsorgen även
framöver är en prioriterad verksamhet och med tanke på kostnadstrycket den
verksamhet framöver som har högsta prioritering i kommunen.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att ställa sig bakom dokumentet "Finansiella strategier for framtida investeringar"
med reservation för presidiets uttalande.

usterares signaturer
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att omedelbart justera beslutet.
S deltar inte i beslutet.

Skickas till
Kommunlednings förvaltningen
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Utdragsbestyrkan

