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Vänsterpartiets budgetförslag satsar på 

vanliga människor. Vi behöver inte göra det 

omöjliga möjligt för att skapa ett Ängelholm 

för alla. Vi behöver inga dyra visioner eller 

fina ord för att uppnå en rättvis budget som 

respekterar folkets vilja och som ger välfärd, 

trygghet och jämlikhet för alla oss 

ängelholmare.  

 

Vänsterpartiet har slopat onödiga 

investeringsprojekt och byggandet av dyra 

monument för att istället satsa på vård, skola 

och omsorg. Vänsterpartiet är ett parti som 

står vid sitt ord. Det syns i vår budget.  

 

  



Pyttebron 
 

- Alla ska kunna lita på sina politiker och i 
stället för att riva stadens vackra bro 
väljer Vänsterpartiet att satsa pengar på 
en yttre ringled. Vänsterpartiet vill värna 
om den stadsnära naturen som 
Ängelholm är så rik på och samtidigt 
hålla trafiken borta från centrum. Att 
utveckla en yttre ringled är bra för både 
miljö, människa och det förtroende ni har 
gett oss politiker. 
 

  



Skolovskort 

 

- Alla ska ha lov på samma villkor och 

därför väljer Vänsterpartiet att satsa 

pengar på att skapa förutsättningar för 

ett jämlikt lov. Ett skollovskort ger 

kommunens alla ungdomar möjlighet 

att nyttja både kollektivtrafiken och 

kommunens anläggningar kostnadsfritt 

under skollov. Det är inte dina 

föräldrars inkomst, eller det kvarter du 

bor i som ska avgöra ifall du kan ha ett 

bra lov eller inte. 

  



Hyreskostnader 
 

- Alla ska ha råd att bo och därför 

väljer Vänsterpartiet att satsa pengar 

på särskilt utsatta grupper. Visste du 

att en person som hyr en särskilt 

anpassad bostad i Ängelholm betalar 

mer pengar än en person som hyr på 

den reguljära hyresmarknaden? Detta 

trots att personen har mindre pengar 

och mindre möjlighet att betala den 

höga hyran. Detta tycker Vänsterpartiet 

inte är rättvist, och vill därför minska 

klyftorna genom att satsa pengar på en 

sjystare hyra. 

  



6h arbetsdag 
 

- Alla ska ha tid att leva och därför 

väljer Vänsterpartiet att satsa pengar 

på det som betyder mest. 

Vänsterpartiet vill att alla ska känna att 

de räcker till, att de hinner med och att 

vardagen är guldkanten och där 

semestern är till för att njuta, inte för att 

överleva.  Mindre stress leder 

dessutom till färre sjukskrivningar och 

6 timmars arbetsdag löser deltidsfällan 

vilket ger fler möjlighet till arbete.  
  



Förslag driftbudget (tkr)    
    
    

Skattefinansierad verksamhet       
        
 2022 2023 2024 

Verksamhetens intäkter 589313 599893 610586 

Skatteintekter 2150046 2238883 2332873 

Generella statsbidrag och utjämning 570262 576518 602882 

SA Intäkter             3 309 621                3 415 294            3 546 341     

Verksamhetens kostnader -          3 161 068     -          3 252 270     -     3 397 843     

        

        

Kommunfullmäktige                            -                                 -                             -       

        

SA Kommunfullmäktige                            -                                 -                             -       

        

Kommunstyrelsen       

Bidrag Flygplatsen utgår                        300                        5 200                    5 200     

Elitsponsring                     2 000                        2 000                    2 000     

Kallbadhus                        300                        1 800       

Utredningskostnader Pyttebroleden                     1 000                        4 500       

Avskaffa delade turer  -  -                  2 500       

Heltidsarbete som norm -                  2 000     -                  2 500       

Låglönelyft/timanställda   -                  4 800       

Försök 6-timars arbetstid  -   -  -             5 000     

Skollovskort  -  -                  5 000     -             5 000     

        

SA Kommunstyrelsen                     1 600     -                  1 300                    7 200     

        

Nämnden för omsorg och stöd       

Personlig assistans -                      600                               -       -                 400     

Gruppboenden   -                  1 300     -             1 300     

Externa placeringar -                  2 000     -                  2 000     -             2 000     

Hyreskostnader LSS  -  -                  1 500     -             1 500     

        

SA Nämnden för omsorg och stöd -                  2 600     -                  3 300     -             5 200     

        

Familje- och utbildningsnämnden       

Besparing på Individ och familj -                      736     -                     736     -                 736     

Elevhälsan -                  1 000     -                  1 000     -             1 000     

Elvassistenter -                  2 300     -                  1 700      1-1700  

Ökad Lärartäthet -                15 000     -               15 000     -           15 000     

Socialtjändens underskott -                13 000         

        

SA Familje- och utbildningsnämnden -                32 036     -               18 436     -           16 736     



        

Överförmyndarnämnden       

        

        

SA Överförmyndarnämnden                            -                                 -                             -       

        

        

Samhällsbyggnadsnämnden       

Pyttebroleden                    25 000       

Frukost skolan -                  2 500     -                  5 800     -             5 800     

Kollektivtraffik -                      800     -                     800     -                 800     

        

SA Samhällsbyggnadsnämnden -                  3 300                      18 400     -             6 600     

        

Miljö- och tillståndsnämnden       

        

        

SA Miljö- och tillståndsnämnden                            -                                 -                             -       

        

Nämnden för kultur-, idrott- och fritid       

Kulturskola projektering   -                  5 000       

        

SA Nämnden för kultur-, idrott- och fritid                            -       -                  5 000                           -       

        

Valnämnden                            -                                 -                             -       

        

        

S A Valnämnden                            -                                 -                             -       

        

        

Avskrivningar -                91 591     -               96 325     -         103 625     

        

SA Kostnader -          3 288 995     -          3 358 231     -     3 522 804     

Verksamhetens resultat 
                  20 
626     

                 57 063                  23 537     

Finansiella intäkter 
                  27 
784     

                 27 784                  27 784     

Finansiella kostnader -                  5 412     -                  5 765     -             6 073     

Extraordinärna poster       

Årets Resultat  
                  42 
998     

                 79 082                  45 248     

       

Ytterligare statliga medel till äldreomsorgen 2022 2023 2021 

Äldreomsorgslyftet (totalt)       

Äldreomsorgssatsning 
                     20 
194  

                    20 
194  

                20 
194  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vänsterpartiet Ängelholm 
Kallenbergsgatan 9C 

 

 


