
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socialdemokraternas tilläggsbudget för 2022 samt 

planåren 2023-2024 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Skola för alla 

 

Ängelholm har bra skolor som klarar sig bra i ranking, samtidigt är kostnaden låg. Det är 

viktigt att skattemedel används ansvarsfullt men det är orimligt att tro att det går att betala 

mindre än vad det bör kosta.  

Det är för oss Socialdemokrater oacceptabelt att elever inte når kunskapsmålen. Det krävs 

fler vuxna i skolan för att kunna ge individuellt stöd till eleverna och för att ingen ska behöva 

stå tillbaka i undervisningen.  

 

Vi vill också göra en stor satsning på skolornas inne- och utemiljö. En god arbetsmiljö är 

enormt viktigt för både lärare och elever. Det skapar en studiemotiverande miljö. 

Skolgårdarna ska utvecklas med multisportarenor för att främja fysisk aktivitet under och 

efter skoltid Utemiljön på skolorna ska även fortsätta utvecklas för att skapa en lugn, trygg 

och trivsam miljö. Skolgårdarna ska erbjuda en god och stimulerande miljö för alla elever. 

Innemiljön ska vara trivsam på alla våra skolor med hänsyn till elevernas önskemål och 

behov av en utvecklande studiemiljö. 

 

Socialdemokraterna kan aldrig acceptera vinstdrivande friskolor. Det innebär en ekonomisk 

urholkning av den kommunala skolan. Det försvårar en god ekonomisk planering och det 

finns inget som pekar på att kvaliteten blir bättre. Det finns en överhängande risk för 

kostnadsdrivande effekter om ett generellt lokalstöd införs.  

 

Därför vill vi Socialdemokrater: 

 

● Investera i skolornas inne- och utemiljö, 5000 tkr per år 2022-2024. 

● Ge ett uppdrag för att hantera att den befintliga satsningen på personal inom skolan 

syftar till att stärka personaltätheten inom hela den kommunala grundskolan. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Äldreomsorg 

 

De senaste åren har vi sett en ökning av privatiseringar av den kommunala verksamheten 

inom äldreomsorgen. Avsaknaden av investeringar i modernisering och nybyggnation har 

tvingat fram en privatisering. Privatiseringen blir ett resursslöseri som innebär en låsning av 

kostnader och försvårar kvalitetsstyrningen som blir bunden av kontrakt och avtalsperioder. 

Det skapar en oro för personal som får förändrade anställningsvillkor samtidigt som vi 

riskerar att förlora kompetent personal. Det skapar också högre inneboende kostnader då 

styrningen av resurserna begränsas till en mindre verksamhet i egen regi samtidigt som 

kraven genom huvudansvaret växer.  

 

Socialdemokraterna har en tilltro till den kommunala verksamheten, att kunna använda 

resurserna på ett så effektivt sätt som möjligt och det innebär att skillnaden mellan 

företagens vinst och vår effektivitet bli resurser som går tillbaka till verksamheten. 

   

Kommunen ska bygga och driva alla kommunens särskilda boenden. I planeringen av 

kommande särskilda boenden ska hänsyn tas till befolkningstillväxt och demografi i våra 

tätorter. 

 

Inom Ängelholms kommun ska vi satsa på undersköterskorna. Det innebär även att den som 

har blivit undersköterska genom kunskapslyft eller eget initiativ, ska kunna fortsätta 

utvecklas för att berika verksamheten och utveckla kvaliteten. För detta krävs en möjlighet 

för fler att bli specialistundersköterskor. 

 

Ersättning till privata utförare ska aldrig kunna motsvara eller överstiga den kommunala 

kostnaden om de privata utförarnas verksamhet har en bemanning eller en kvalitet som 

understiger den kommunala. Egenkontroll är viktigt men likaså måste vi säkerställa en god 

granskning av befintliga avtal. Det är kommunen som är kund, inte de enskilda brukarna, 

och då är det också kommunens ansvar att de privata utförarna följer avtalen. 

 

Därför vill vi tillsätta en halvtidstjänst som granskar avtalen och verksamheten med de 

privata utförarna och kontinuerligt följer upp kvalitetskrav. Följer man inte avtalen så ska 

man inte heller erhålla kommunal ersättning.  

 

 

 

 



 
 

 

 

Med välfärdstekniken kommer nya möjligheter att stärka individens självständighet. En 

satsning på teknik som hjälper brukare kan också avlasta personal. Det kan minska behov 

av dubbelbemanningar eller personalstöd i vissa moment. Projekt som leder till minskat  

behov av personal eller ger fysisk avlastning och samtidigt stärker brukarens behov behöver 

särskilt prioriteras i olika pilotprojekt. 

 

Därför vill vi Socialdemokrater: 

 

● Att statsstödet går till sitt ändamål och inte till vinster för välfärdsbolagen. Därmed tar 

vi bort överföringen av 5 miljoner kronor från statsstödet till privata utförare och vill 

istället satsa de resurserna på: 

- en satsning på välfärdsteknik som leder till självständighet, 3000 tkr 

- en satsning för kompetensutveckling för specialistundersköterskor, 2000 tkr 

 

● Att en tjänst inrättas för krav- och kvalitetsuppföljning utifrån tecknade avtal med 

privata utförare, 300 tkr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Äga själv - 

kommunens långsiktiga fastighetsförsörjning 
 

Ängelholms kommun växer och så även behovet av verksamhetslokaler. Vi kommer inom de 

närmaste åren behöva fler förskolor, skolor och omsorgsfastigheter i olika delar av 

kommunen för att möta ett ökat behov hos medborgarna. Vi behöver därför ta ställning till 

om kommunen ska hyra eller äga sina kommande fastigheter. 

Att som kommun investera i sitt eget fastighetsbestånd är ansvarsfullt och god hushållning 

med skattemedel. Vår uppfattning är att det finns stora fördelar att äga sina fastigheter, en 

uppfattning som delas av bland annat Kommuninvest. 

Vi kan konstatera att det för en kommun på sikt blir billigare att äga sina fastigheter än att 

hyra dem vilket skulle frigöra resurser till andra viktiga verksamheter eller skattesänkningar. 

 

Förutom den ekonomiska aspekten är en annan fördel att vi inte sitter fast i långa kontrakt 

som försvårar möjligheten till att snabbt anpassa och ställa om verksamheter efter våra 

behov. 

 

Ett ägande ger oss också fler möjligheter till att hitta långsiktiga synergieffekter för mer 

hållbara lösningar gällande till exempel fastighetsdrift och energiförsörjning. 

 

Vi anser det därför motiverat att lånefinansiera kommunens kommande investeringar i 

samhällsfastigheter som omfattar förskola, skola eller omsorg. 

Detta för att kunna leva upp till en långsiktigt hållbar verksamhet och ekonomi. Dessa 

investeringar måste påbörjas så snart som möjligt för att säkerställa kommunens 

välfärdstjänster i egen regi. 

 

Därför vill vi Socialdemokrater: 

 

● Att kommande investeringar inom välfärden ska ske med stöd av lånefinansiering för 

att möjliggöra ett kommunalt ägande till en långsiktigt lägre driftkostnad. Därför ska 

lokalförsörjningsplanen uppdateras för att klara vårt välfärdsuppdrag i egen regi. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Folkhälsofrågor - Folkhälsosamordnare 

 

 

Kommunen saknar en ANDT-samordnare. EN samordning mellan kommunens olika delar 

som arbetar med missbruksfrågor samtidigt som vi vill att rikta arbetet mot det strategiska 

folkhälsoarbetet. Detta är ett viktigt led för att effektivisera det förebyggande arbetet, ett 

arbete som alla erkänner som viktigt men ändå gång på gång försummas. Vi vill stärka 

ANDT-samordnarens roll och koppla ihop tjänsten med folkhälsoarbetet. En 

folkhälsosamordnare med ANDT-ansvar.  

 

En folkhälsosamordnare kommer ha en självklar roll för att nå målen i Agenda 2030. I detta 

arbete behöver Ängelholm ta ett krafttag. Det behövs en tydlig samordning för att nå de 

sociala och ekonomiska målen i Agenda 2030. 

 

Därför vill vi Socialdemokrater: 

 

● Att en tjänst inrättas som folkhälsosamordnare, 600 tkr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Miljö/klimat 

  

Kommunen har ett stort ansvar i klimatutvecklingen. Vi har den politiska kraften och 

möjligheterna att forma vårt närområde och påverka beteenden. Som en stor arbetsgivare är 

vårt agerande ett föredöme för medarbetare, medborgare och företag. Genom rätt politiska 

beslut blir vi en möjliggörare för innovationer och den nödvändiga gröna omställningen. 

 

Det handlar om vägval. Socialdemokraterna vill inte delta i beslut som leder till ökning av 

utsläpp av växthusgaser. Miljökonsekvensutredningar ska alltid ligga till grund för en 

omvärdering av beslut och det krävs politiskt mod att backa från redan fattade beslut när vi 

inser vidden av miljöpåverkan. 

 

Genom klimatkrav i alla upphandlingar kommer vi bidra till en grön omställning. 

Koldioxidkrav är ett sätt att gynna lokal produktion och i andra fall är det incitament för 

miljövänliga innovationer och framtagandet av ny teknik. Upphandling handlar om bästa pris, 

inte om lägsta pris. För Socialdemokraterna handlar upphandling om att säkerställa en grön 

omställning och att nå klimatmålen. Ängelholms kommun ska ha en hållbar upphandling som 

tar ansvar för klimatomställning och det gör vi genom att utveckla en egen kompetens inom 

upphandlingsenheten gällande grön upphandling. Detta för att tillgodose att varje 

upphandling kopplas mot minst ett mål inom Agenda 2030 och av detta/dessa mål ska det 

vara minst ett mål kopplat till miljö eller klimat. 

 

Samtidigt måste vi börja tänka på ett annat sätt gällande hur vi utnyttjar och utvecklar vår 

infrastruktur.  

Mobility management är ett koncept för att främja hållbara transporter och påverka 

bilanvändningen genom att förändra resenärers attityder och beteenden. För att fortsätta 

driva på arbetet för en omställning även av transporterna räcker inte arbetet med 

infrastruktur, utan det måste kompletteras med åtgärder som påverkar vårt resebeteende 

och vårt val av färdsätt. Mobility management är mjuka åtgärder såsom kampanjer, bilpooler, 

reserådgivning och parkeringsstyrning. Det handlar om att få ut större effekt av ny och 

befintlig fysisk infrastruktur. Bra utförd mobility management kan därför ibland helt eliminera 

behovet av ny infrastruktur. Ett mer offensivt arbete med dessa principer kan därför spara 

stora värden, både för miljön men också för den kommunala ekonomin. 

 

Därför vill vi Socialdemokrater: 

 

● Att en tjänst inrättas för att arbeta med hållbarhetskrav i upphandlingar, 600 tkr 

● Stadsplaneringen får i uppdrag att arbeta med Mobility Management. 

● Att förlängningen av Klippanvägen avslutas.  

 



 
 

 

Kultur 

 

Satsningen på skateparken i Ängelholm har blivit väldigt lyckad. Det är en populär 

mötesplats och har utvecklats till ett aktivitetsområde där generationer kan mötas. Det är 

något vi Socialdemokrater vill vidga över kommunens tätorter. Munka-Ljungby är en 

växande tätort och har ett bra uppsamlingsområde. Genom att förlägga en skatepark i 

Munka-ljungby kommer vi nå många barn och ungdomar, bidra till en meningsfull fritid och 

fysisk aktivitet. 

 

För att stärka skolornas arbete med idrott och föreningslivets behov av lokaler för olika typer 

av idrott ska vi utveckla skolornas idrottsutbud i hela kommunen. Det ska finnas 

multisportarenor på alla kommunala skolor som möjliggör för flera typer av idrottsaktiviteter 

med målsättning att berika idrottsundervisningen och föreningslivet. Målsättningen är att ha 

en hög beläggning på våra multisportarenor även under kvällar och helger. 

 

Därför vill vi Socialdemokrater: 

 

● Investera i en skatepark i Munka-Ljungby, 5000 tkr. 

● Investera i multisportarenor på alla kommunala skolgårdar, 2000 tkr 

 

 



Övergripande ramberäkning, skattefinansierad verksamhet (tkr)

2022 2023 2024

Budgeterat resultat (budget 2021) 30 095 11 264 11 264

Tekniska justeringar och resursfördelningar till budgetdirektiven 69 218 86 039 60 949

Ny resultatnivå 99 313 97 303 72 213

Förändringar budgetberedningen våren 2021

ÖFN

Generell förstärkning -250 -500 -500

MTN

Stärka miljöenhetens arbete -660 -660 -660

Handlingsplan för ekologisk hållbarhet -600

NKIF

Kultur- och evenemangssamordning -600 -600 -600

Satsningar nytt stadsbibliotek -1 200 -1 200 -1 200

Indexuppräkning avtal -385 -385 -385

SBN

Möta ökad ärendemängd bygglovsenheten -600 -600 -600

Utveckla bygglov- och planenheterna -600 -600 -600

Uppräkning entreprenadkostnader -640 -640 -640

Måltidsservice, kopplat till NOS renoveringsplan -700   

NOS

LSS, Saftstationen -6 000 -7 500 -7 500

Individärende -5 000 -5 000 -5 000

FUN

Förstärka IFO, barn- och elevhälsan samt förskoleverksamheten -15 000 -15 000 -15 000

KS

Arbetsmarknadsåtgärder -2 000 -2 000

Microsoft 365, licenser -1 700 -1 700 -1 700

Långsiktigt ledarutvecklingsprogram -500 -500 -500

Omdisponera pengar för platsvarumärke till implementering vision

Bidrag RSNV inre ledning -190 -190 -190

Löneökningsutrymme, läggs ut i ramarna

Summa förändringar -34 625 -37 075 -37 075

Resultatnivå budgetdirektiven 64 688 60 228 35 138



2022 2023 2024

Resultatnivå budgetdirektiven 64 688 60 228 35 138

Skatteunderlagsprognos augusti 5 967-              4 733-              4 585-              

Skatteunderlagsprognos september 32 260            43 964            61 737            

Pensionsprognos augusti 1 614-              4 043-              3 207-              

Förändringar nya lokaler 2 122-              2 705              1 347-              

Omräkning kapitalkostnader 2 312              2 312              2 312              

Skattesänkning 20 öre 20 905-            21 853-            22 771-            

Ny resultatnivå 68 652 78 580 67 277

Föreslagna förändringar budgetberedningen hösten 2021:

KF

Reserveringar för regeringens kommande satsningar. -1 500 -14 000

FUN

Öka Individ och familjs arbete och närvaro på skolorna. -1 500 -1 500 -1 500

Extra studietid och utökad lovskola (BP utg.omr. 16 avsnitt 4.6.2) -504 -1 020 -1 032

NOS

Ingen utdelning av statsbidrag till privata utförare 5 000

Välfärdsteknik -3 000

Specialistundersköterskor -2 000

Pausa avvecklingen av trygghetsvärdarna på trygghetsboendena. -425 -750 -750

Evakueringskostnader/Flyttkostnader ssk boenden.* -500 -500

Fast omsorgskontakt hemtjänsten (BP utg.omr. 9 avsnitt 7.5). -1 450 -2 892 -2 926

*gäller enbart 2023 och 2024. Eventuella kostnader utöver avsatt belopp ska finansieras inom ram.

SBN

Miljö-, natur- och klimatanpassningar. -600 -300 -300

Trafiksäkerhet och hållbart resande vid kommunens skolor. -400

Gröna entréer Kronoskogen. -250

Ny tjänst inom Stadsmiljö - finansieras av investeringsprojekt.

Årliga driftskostnader för Ängeltofta deponi finansieras inom ram.

MTN

Miljö-, klimat-, och naturvårdsåtgärder. -1 000 -1 000 -1 000

Skötselplaner och utveckling av naturreservat. -200 -200 -200

Utökning hållbarhetsstrateg - miljöupphandlingar. -150 -150

NKIF

Införande av Fritidsbank. -1 000 -1 000 -1 000

Operativ chef, flygmuséet. -800 -800

Bidrag unga för unga, projektstöd. -150 -150 -150

Kulturskolan, heltid som norm. -600 -600 -600

Höjt bidrag hembygdsparken -500 -500 -500

Hyrtoaletter, Västersjön och Kullavallen. -200 -100 -100

KS

Folkhälsosamordnare (kan organisatoriskt flyttas till nämnd) -600 -600 -600

Förstärkning upphandlingsenheten -600 -600 -600

Kvalitetsuppföljning av avtal inom vård och omsorg -300 -300 -300

Återstartssatsning efter Covid-19 Ängelholms Näringsliv. -500

Extern Visionsdag år 2022. -100

Visionsfond, för insatser kopplade till visionen. -200 -200 -200

Borttagning av ersättning för MS365, nämnderna bekostar själva. 1 700 1 700 1 700

Tidsbegränsad satsning på arbetsmarknadsåtgärder,  tex ungdomsjobb. -1 500

Validering, nationell struktur  Komvux (BP utg.omr. 16 avsnitt 5.5) -125 -253 -256



Effektiviseringspost från budget 2021 på 5,0 mnkr behålls under ks.

Ny resultatnivå 56 848 65 365 42 313



Förslag investeringsbudget (tkr)

Föreslagna förändringar gentemot Kommunfullmäktiges budgetdirektiv

Skattefinansierad verksamhet

2022 2023 2024

Investeringsramar enligt budgetdirektiven 159 000       183 650       188 700       

Familje- och utbildningsnämnden

Förbättrad inne- och utemiljö på skolor 5 000           5 000           5 000           

Multisportarenor på kommunens skolor 2 000           

Nämnden för kultur-, idrott- och fritid

Skatepark i Munka-Ljungby 5 000           

Samhällsbyggnadsnämnden

Justeringar mellan åren enligt SBN:s förslag. 300 -              300               

Tillägg för laddstolpar till elbilar på kommunens egna fastigheter/parkeringar. 1 000           1 000           1 000           

Tillägg för tillgänglighetsåtgärder i samband med andra projekt. 200               200               200               

Borttagning Klippanvägens förlängning 7 350 -          37 800 -        37 500 -        

Summa 164 550       152 350       157 400       

Avgiftsfinansierad verksamhet

2022 2023 2024

Investeringsramar enligt budgetdirektiven 39 000         59 000         51 500         

Samhällsbyggnadsnämnd

Utökad ram enligt förslag från Samhällsbyggnadsnämnden. 3 000           12 500         

Summa 42 000         71 500         51 500         



Uppdrag till nämnderna

Familje- och utbildningsnämnden
Uppdrag att genom ökningen av medel tillgodose  en ökad personaltäthet inom den kommunala grundskolan.

Nämnden för kultur-, idrott- och fritid
Uppdrag att se över bästa placering av skateparken i Munka Ljungby.

Nämnden för omsorg och stöd 
Uppdrag att ta fram en plan för kostnadsfria trygghetslarm.

Kommunstyrelsen
Stadsplaneringen får uppdrag att arbeta med Mobility Management.

Lokalförsörjningsplanen ska förändras med uppdrag att säkerställa framtagandet av de lokaler som krävs för att klara vård, skola och 
omsorg i egen regi.

Uppdrag att utifrån perspektivet attraktiv arbetsgivare genomlysa medarbetarnas löneutveckling i kommunen. 
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