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Förord/Vision 
 

Ängelholms kommun står, liksom Sveriges kommuner generellt, inför ett osäkert 
ekonomiskt underlag inför de kommande åren. Med ökande utanförskap och fler 

äldre kan vi förvänta ett uttunnat skatteunderlag på sikt. Samtidigt ger en 

kraftig befolkningstillväxt, trots födelseunderskott, ökande behov av ny 

infrastruktur och fler tjänster inom t.ex skola och omsorg. Vår kommun har 

dessutom, liksom Sverige och världen i övrigt, drabbats av en pandemi, som 

bl.a märkbart drivit upp arbetslösheten. 

I ett läge där kommunalskatten för Ängelholmarna redan har höjts med 1 kr och 
45 öre och regionskatten med ytterligare 79 öre under de senaste 8 åren, är 

skattetrycket nu mycket högt. Medborgarna frågar sig rättmätigt vad politiker 

och samhälle gör för deras skattepengar och varför pengarna inte längre räcker 

till. 

Politiken för Sverige som helhet påverkar kommunerna. Ett ökat antal äldre och 

en oansvarig invandringspolitik inklusive dess konsekvenser, erbjuder 2 
väsentliga delar av svaret på frågan. För att långsiktigt rädda välfärden behöver 

vi arbeta för en djupare förståelse av den problematik vi står inför, utan 

skygglappar. Vi behöver omsätta insikter till klok politik för riket, regionerna och 

kommunerna. 

I ett läge med högt skattetryck ökar vikten av en ansvarsfull politik ytterligare. 

Rätt prioriteringar blir ännu viktigare. Kostnader som kan undvikas, utan att 
tumma på kvaliteten i verksamheterna, måste till varje pris undvikas. Vi måste 

trots kärva tider våga göra satsningar som långsiktigt minskar trycket på 

skattemedel och/eller ökar livskvaliteten för medborgarna. 

Sverigedemokraternas budgetförslag för Ängelholms kommun innebär ingen 

trollstav som i ett slag löser alla problem. Däremot innehåller det några förslag 

på hur kommunen kan prioritera klokt, spara skattemedel och avsätta tillräckliga 

medel för den höga investeringstakt vi kan förvänta framöver. Våra förslag 
skulle ge effekt i synnerhet fr.o.m planåren 2023-2024. Sverigedemokraternas 

budget ger ett alternativ till att lita på statliga anslag som kanske aldrig kommer 

och ger ett alternativ som förbättrar möjligheterna att med en rimlig skattenivå 

behålla en hög kvalitet i kommunens kärnverksamheter 

 

Patrik Ohlsson 
Gruppledare SD Ängelholm 
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Disposition och övergripande 
 

Sverigedemokraternas förslag till driftbudget och investeringsbudget finns i sin 

helhet i bilaga 1. Siffrorna i dessa dokument förhåller sig till den blågröna 

majoritetens förslag. Våra förslag på uppdrag finns i bilaga 2.  

 

Inledningsvis behandlas Sverigedemokraternas syn på kommunala 
utvecklingsmål. De besparingar och satsningar som avviker från majoritetens 

förslag sammanfattas sedan per nämnd, i form av besparingens/satsningens 

storlek och tankarna bakom. Investeringsbudget behandlas sammantaget i ett 

separat avsnitt. Slutord och skattesats behandlas i ett avslutande avsnitt. 

 

Sverigedemokraternas budgetförslag är ett komplett budgetförslag för 

Ängelholms kommun för år 2022 samt för planåren 2023-2024. Förslaget är 

uppbyggt på ändringsförslag gentemot majoritetens budgetförslag. Där ej annat 

anges, t.ex vad gäller taxor, avgifter och exploateringsbudget, sammanfaller 

Sverigedemokraternas budgetförslag med majoritetens. 
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Utvecklingsmål 
 

Sverigedemokraterna delar syn med majoriteten vad gäller de flesta 

utvecklingsmålen för kommunfullmäktige och nämnderna. Vi noterar också att 

majoriteten närmat sig Sverigedemokraterna i synen på utvecklingsmålen 

jämfört med förra året. 

 
Målet om att kommunens befolkning ska öka är borttaget ur majoritetens 

budgetförslag. Detta är mycket positivt och innebär ett steg i rätt riktning mot 

en långsiktigt hållbar kommun, med en pragmatisk syn på befolkningsutveckling 

och markresurser. 

 

Majoriteten talar nu liksom Sverigedemokraterna om ”hållbar inkludering” istället 

för som tidigare om ”hållbar integration”. Det är positivt eftersom ”integration” 

är ett delvis problematiskt begrepp, medan ”inkludering” är mer entydigt och 

lättbegripligt. 

 

I förra årets budgetförslag från majoriteten fanns målet ”Erbjuda fler 

medarbetare möjligheten att arbeta heltid.” i 2 av nämndernas förslag. 
Sverigedemokraterna påpekade då att målet borde vara nämndsövergripande. I 

år har majoriteten tyvärr tagit bort det helt ur sitt förslag. 

 

Sverigedemokraterna önskar också, liksom förra året, en något annorlunda 

formulering vad gäller målet om sjukfrånvaron. 

 

Mot bakgrund av ovanstående samtycker Sverigedemokraterna med samtliga 

utvecklingsmål i majoritetens budgetförslag, med följande ändringar: 

 

 ”Erbjuda fler medarbetare möjligheten att arbeta heltid.”  

skall vara ett nämndsövergripande mål för hela verksamheten. 

 

 ”Sjukfrånvaron uttryckt i procent av den totala arbetstiden ska minska.”  
ändras till 

”Sjukfrånvaron uttryckt i procent av den totala arbetstiden ska vara låg.” 
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Kommunfullmäktige / Kommunstyrelse 
 

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Förenklat kan det 

kallas för "kommunens riksdag". Det är här de principiella och budgetpåverkande 

besluten för den kommunala verksamheten fattas. 

 

Kommunstyrelsen ansvarar för verkställandet av de beslut som fattas i 

kommunfullmäktige och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. 
 

Besparingar 

                                                                                                                   

 Fasta arvoden. 800 tkr för 2022 och för planåren. 

Detta motsvarar ca 15% av det totala beloppet avsatt för politikers fasta 

arvoden. Vi tänker oss en jämnt fördelad besparing över samtliga sådana 

arvoden. 
                                                                                                                   

 Gruppledararvoden. 100 tkr för 2022 och för planåren. 

Denna besparing tänker vi oss enligt samma princip som ovan och även här 

gäller det ca 15%. I båda fallen kan noteras att besparingen riktar sig enbart 

mot ledande politiker, medan Sverigedemokraterna vill låta fritidspolitikernas 

timarvoden vara oförändrade. 

 

 Införande av etableringslån. 750 tkr för planåren. 

Utöver en direkt besparing så är signalvärdet viktigt i att istället för bidrag ge lån 

som skall återbetalas genom lön via arbete. 

 

 Dämpad kostnad, boende för nyanlända. 150 tkr för planåren. 
Vi vill att Staffanstorpsmodellan införs även i Ängelholms kommun. Skulle 

trycket av nyanlända öka så kan besparingen givetvis bli större. 

 

 Effekt av uppdrag: Minskning av konsulter och inhyrda tjänster, 3000 tkr för 

2022 och 6000 tkr för 2023. 

Det uppdrag vi lägger om att undersöka hur detta kan genomföras förväntar vi 

kommer ge frukt under planåren. 

 

 Stopp för inköp av ekologiska livsmedel. 1500 tkr för planåren. 

Ekologiska livsmedel är avsevärt dyrare än vanliga livsmedel. Även om vissa 

miljömässiga fördelar ev kan uppnås, så motiverar de inte fördyringen. 

Ekologiska livsmedel bidrar heller inte till t.ex minskade klimatutsläpp. 

 
 Mångfaldsåtgärder. 600 tkr för 2022 och för planåren. 

Vi avsätter 200 tkr medan majoriteten avsätter ca 800 tkr. Vi tänker oss att den 

återstod som satsas främst skall riktas mot äldre- och funktionshindrade. 
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Satsningar 

 

 Ökad kameraövervakning på utsatta platser. 150 tkr för planåren. 

Ny lagstiftning ger ökade möjligheter till kameraövervakning och på vissa platser 

i kommunen skulle kameraövervakning kunna leda till ökad trygghet, både 
upplevd och verklig. 
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Familje- och utbildningsnämnden 
 

Familje- och utbildningsnämnden ansvarar för all skolverksamhet, d.v.s förskola, 

grundskola samt gymnasium (förutom Komvux). Vidare ansvarar nämnden för 

individ- och familjeomsorg (exklusive försörjningsstöd), familjerådgivning, 
familjecentraler, familjerätt och psykiatri. Syftet med att nämnden har ansvar 

för både utbildnings- och sociala frågor är att skapa en helhetssyn för 

medborgarnas bästa och att stöd till individ och familj finns samlat. 

 

Besparingar 

 

 Minskat anslag till modersmålsundervisning med 50%. 3200 tkr för 2022 och för 
planåren. 

Sverigedemokraterna ser negativt på modersmålsundervisning och anser att den 

förstärker segrerering. Undersökningar i bl.a Danmark visar att det inte bidrar till 

något positivt, varför det avskaffats där. Modersmålsundervisning är lagstadgad 

och kan därför inte avskaffas helt på kommunal nivå, men den är också 

förknippad med krav på sökande. Därutöver kan fjärrundervisning, större klasser 

och restriktiv inställning från kommunen bidra till att bringa ner kostnaderna. 

 

 Minskat anslag till studiehandledning på modersmål med ca 30%. 1300 tkr för 

2022 och för planåren. 

Sverigedemokraterna menar att studiehandledning på modersmål är en 

grundläggande felprioritering och att lärande av svenska språket måste ha 
högsta prioritet. Istället menar vi att förberedelseklasser skall prioriteras, så att 

behovet av studiehandledning på modersmål snabbare försvinner. Det finns 

lagstiftning som fastslår rättigheter kring studiehandledning, men som även 

ställer krav på sökande. Med en mer restriktiv inställning vid prövningar och en 

mer noggrann uppföljning av att krav uppfylls av sökande för att få detta stöd, 

menar vi att föreslagen besparing vore genomförbar. 

 

 HBTQ-certifiering. 10 tkr för 2022 och för planåren. 

HBTQ-certifieringar sker med jämna mellanrum av kommunens familjecentraler. 

Vi ser sådan certifiering som onödig och särbehandlande. Vi är övertygade om 

att familjecentralerna kan hantera HBTQ-personer, liksom alla andra, på ett 

professionellt sätt även utan denna certifiering. 

 
 En dator per elev – avveckla i årskurs 1-3. 1200 tkr för planåren. 

Vi saknar belägg för att en dator per elev på lågstadiet ger bättre studieresultat 

eller förutsättningar för elevers lärande. Vi känner till flera kommuner där 

undervisningen i dessa årskurser fungerar mycket bra, trots att elever inte har 

egna datorer via skolans försorg. Däremot ser vi successivt förbättrad nytta med 

en dator per elev i riktning mot högre årskurser. 
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Satsningar 

 

 2 extra tjänster för barn i behov av särskilt stöd. 1200 tkr för 2022 och för 

planåren. 
Den ökande psykiska ohälsan bland barn och unga och det ökande antalet 

hemmasittare ökar behovet av insatser från skolans sida.  

 

 Jourhavande skolkurator under skoltid. 500 tkr för 2022 och för planåren. 

Psykisk ohälsa är inte schemalagd. Då borde heller inte hjälpen vara det. 

 

 Återförande av besparing på 0,8 SYV-tjänst som drogs in 2020. 400 tkr för 2022 

och för planåren. 

Kommuner är enligt lag skyldiga att tillhandahålla en god studievägledning. Att 

kunna vägleda elever mot högre utbildningar och mot yrkeslivet ser vi som 

kritiskt viktigt både för den enskilda människan och för samhället i stort. 

 

 Utbilda skolpersonal i religiöst förtryck och hedersproblematik. 200 tkr för 
planåren. 

Hedersproblematik är ett växande problem i samhället, och det har som regel 

förtecken i religiös fanatism. Flickor är värst utsatta, men även pojkar drabbas. 

T.ex lever i Malmö var femte elev under någon form av hedersförtryck. 

 

 Satsning mot bidragsfusk försörjningsstöd. 400 tkr för 2022 och för planåren. 

Ökade insatser mot bidragsfusk skulle kunna motivera en deltidstjänst eller att 

man på annat sätt ökar insatserna. Det belopp vi anslår räknar vi med kommer 

bli minst självfinansierande fr.o.m första planåret, eftersom det kommer minska 

fusket. 
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Nämnden för omsorg och stöd 
 

Nämnden för omsorg och stöd ansvarar för en bra kommunal hälso- och sjukvård, 

omsorg om funktionsnedsatta samt verksamhet enligt lagen om stöd och service 

(LSS). I nämndens ansvarsområde ingår att ansvara för hemtjänsten, särskilda 

boenden och personlig assistans. 

 

Besparingar 

 

Sverigedemokraterna saknar besparingar på nämndens område, relativt 

majoritetens budgetförslag. Dock kräver vi en utvärdering av språkombuden som 

visar att dessa ger önskad effekt, för att vi ska fortsätta finansiera dem i våra 

budgetförslag framledes. 
 

Satsningar 

  

 Satsning på att all personal inom Ängelholms kommunala äldreomsorg skall tala 

och skriva på god svenska. 500 tkr för 2022 och för planåren. 

Vi tanker oss att dessa medel används för att bekosta utbildning i svenska för 

nyanställd personal med bristfälliga kunskaper i svenska, och att dessa anställs 

med provanställning. Förlängd anställning bör sedan villkoras med att anställd 

tillgodogjort sig denna utbildning på ett bra sätt. 

 
 Satsa på att motverka ensamhet bland äldre, t.ex genom att införa en 

aktivitetssamordnare inom hemtjänstverksamheten. 500 tkr för 2022 och 1 milj 

kr vardera för planåren. 
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Samhällsbyggnadsnämnden 
 

Samhällsbyggnadsnämnden har ansvar för kommunens infrastruktur, byggande, 

trafikfrågor och är den nämnd som arbetar fram förslag till detaljplaner. 

Samhällsbyggnadsnämnden har ett brett ansvar för frågor om nybyggnation, 

samhällsbyggande och fysisk planering i Ängelholms kommun. Detta innebär allt 

från att ta fram förslag till detaljplaner och fatta beslut om bygglov, till att sköta 
kommunens gator, vatten- och avloppsledningar, parker och stränder. 

 

Besparingar 

 

Sverigedemokraterna saknar besparingar på nämndens område, relativt 

majoritetens budgetförslag. 
 

Satsningar 

  

 Åtgärder mot vandalisering och klotter. 250 tkr för för planåren. 

Kommunfullmäktige har antagit Sverigedemokraternas motion om att införa en 

policy mot olaga klotter och affischering och detta följs upp med en rimlig satsning 

för 2022. Dock saknas en satsning för planåren i majoritetens förslag, motiverat 

av att man tror det ska kunna finansieras på annat sätt. Vi bejakar från 

Sverigedemokraternas sida alla sådana försök, men väljer ändå att finansiera med 

250 tkr även för planåren, för det fall annan finansiering inte kan lösas. 
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Nämnden för kultur- idrott och fritid 
 

Nämnden för kultur, idrott och fritid ansvarar för kommunens bibliotek, 

idrottsanläggningar, föreningsbidrag, kulturskola, namngivning av gator och torg 

samt kommunens evenemang som Ljusfesten och nyårsfirandet. 
 

Besparingar 

 

 Sverigedemokraterna saknar besparingar på nämndens område, relativt 

majoritetens budgetförslag 

 

Satsningar  

 

 Sverigedemokraterna saknar satsningar på nämndens område, relativt 

majoritetens budgetförslag 
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Miljö- och tillståndsnämnden 
 

Miljö- och tillståndsnämnden ansvarar för natur-, miljö- och hälsofrågor i 

kommunen. Detta innebär ansvar för tillsyn och kontroller av till exempel 

livsmedelshantering, alkoholservering och tobaksförsäljning. Nämnden ska också 

genomföra och följa upp kommunens miljöplan och naturvårdsprogram. 

 

Besparingar 

 

 Sverigedemokraterna saknar besparingar på nämndens område, relativt 

majoritetens budgetförslag 

 

Satsningar 

  

 Sverigedemokraterna saknar satsningar på nämndens område, relativt 

majoritetens budgetförslag 
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Överförmyndarnämnden 
 

Överförmyndarnämndens uppgift är att utöva tillsyn över tre olika slags 

ställföreträdarskap: 

 Godmanskap 

 Förvaltarskap 

 Förmyndarskap 

 

Besparingar 

 

 Sverigedemokraterna saknar besparingar på nämndens område, relativt 

majoritetens budgetförslag 
 

Satsningar 

  

 Sverigedemokraterna saknar satsningar på nämndens område, relativt 

majoritetens budgetförslag 
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Investeringbudget 
 

Sverigedemokraterna har några omprioriteringar i investeringsbudget gentemot 

majoritetens förslag, enligt följande: 

 

Besparingar 

 

 Vi halverar anslaget för fossilfria transportmedel 2022 och planåren till 1000 tkr 

per år. 

 

 Vi halverar anslaget vad gäller laddstolpar för 2022 och planåren till 500 tkr per 

år. 

 

 Vi halverar anslagen för konstinköp för 2022 samt planåren till 100 tkr per år. 
 

 Vi tar bort anslaget för Hälsohotellet för 2024, a 500 tkr. 

 

Total besparing gentemot majoritetens förslag: 5300 tkr. 

 

Satsningar 

  
 Vi satsar 400 tkr extra på översvämningsåtgärder för 2022 och planåren. 

 

 Vi satser 400 tkr extra på upprustning av badstränder för 2022 och planåren. 

 

Total satsning gentemot majoritetens förslag: 2400 tkr. 

 

 

Sammanlagt är alltså investeringstrycket 2900 tkr lägre i Sverigedemokraternas 

budgetförslag, jämfört med i majoritetens. 
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Slutord, yrkande och skattesats 
 

Ängelholms kommun är en fantastisk plats att bo i. Kommunen erbjuder 

medborgarna service och välfärd, som trots en del problem ofta fungerar mycket 

bra för flertalet. Vi inser att vi har mycket att vara rädda om och värna, särskilt i 

tider av högt skattetryck, pandemi och vikande konjunktur. 

 
Sverigedemokraternas budgetförslag är framtaget med fokus på att slå vakt om 

kärnverksamheter och andra verksamheter som bär ett tydligt mervärde för 

medborgarnas livskvalitet och kommunens långsiktigt starka ekonomi.  

 

Skatten har höjts kraftigt i Ängelholms kommun under de senaste 8 åren. På sikt 

befarar vi att nya skattehöjningar kan bli aktuella med tanke på att utanförskap 

och arbetslöshet ökar, och att staten lastar över alltmer ansvar på kommunerna. 

Kanske kommer staten skjuta till medel som i viss mån motsvarar de kostnader 

som regeringens politik åsamkar Sveriges kommuner inklusive Ängelholm, men 

det är inget vi vet säkert. Det finns dock ljuspunkter. Det ekonomiska läget inför 

budget ser bättre ut nu än förra året och med ett regeringsskifte 2022 kan vi på 

sikt förvänta en ljusare ekonomisk utveckling för Sveriges kommuner. 
 

Vår ambition kommer fortsatt att vara en trygg kommun med budget i balans, 

att jaga onödiga kostnader och att medborgarna skall erbjudas mesta möjliga 

nytta för minsta möjliga skattepeng. 

 

Sverigedemokraternas budgetförslag ger utrymme för att återställa skattesatsen 

till 2018 års nivå, d.v.s. till 20,24%. Detta motsvarar 25 öres skattesänkning. 

 

Sverigedemokraterna yrkar  

                                                                                                                   

 Att Sverigedemokraternas budgetförslag antas i sin helhet, inklusive en 

skattesänkning med 25 öre till skattesatsen 20,24%. 

 

Bilagor 

 

Bilaga 1: Sverigedemokraternas förslag på driftsbudget och investeringsbudget 

 

Bilaga 2: Sverigedemokraternas förslag på uppdrag 

 



Bilaga 1

Driftbudget

Förslag förändringar, 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 25 öre 26 131-            27 316-            28 464-            

Ny resultatnivå 63 426 73 117 61 584

Ytterligare föreslagna förändringar från majoriteten, summering -10304 -11715 -23464

Ytterligare föreslagna förändringar SD:

Kommunfullmäktige

Generell besparing fasta arvoden 800 800 800

Familje- och utbildningsnämnden

Minskning anslag modersmål 50% 3 200 3 200 3 200

Minskning anslag studiehandledning på modersmål ca 30% 1 300 1 300 1 300

Utbilda skolpersonal i religiöst förtryck och hedersproblematik -200 -200

SYV 0,8 tjänst (återförande) -400 -400 -400

HBTQ-certifiering - indragen 10 10 10

En dator per elev - avveckla på lågstadiet 1 200 1 200

Skolkurator under skoltid -500 -500 -500

2 nya tjänster för elever med särskilda behov -1 200 -1 200 -1 200

Satsning mot bidragsfusk försörjningsstöd -400 -400 -400

Intäkt p.g.a satsning mot bidragsfusk försörjningsstöd 200 400 400

Nämnden för omsorg och stöd

Motverka ensamhet bland äldre -500 -1 000 -1 000

All personal inom äldreomsorgen skall tala och skriva på god svenska -500 -500 -500

Samhällsbyggnadsnämnden

Åtgärder mot vandalisering och klotter -250 -250

Kommunstyrelsen

Införande av etableringslån 750 750

Dämpad kostnad mottagning/boende nyanlända 150 150

Ökad kameraövervakning på utsatta platser -150 -150

Effekt av uppdrag: Minska utnyttjande av konsulter och inhyrda tjänster 3 000 6 000

Besparing stoppade inköp av ekologiska livsmedel 1 500 1 500

Besparing mångfaldsåtgärder (75%) 600 600 600

Politiska sekreterare (ca 15% lägre arvoden) 100 100 100

Ny resultatnivå 55 832 69 812 49 530

Resultat 2,07% 2,50% 1,70%



Förslag investeringsbudget (tkr)

Föreslagna förändringar gentemot Kommunfullmäktiges budgetdirektiv

Skattefinansierad verksamhet

2022 2023 2024

Investeringsramar enligt budgetdirektiven 159 000       183 650       188 700       

Samhällsbyggnadsnämnden

Justeringar mellan åren enligt SBN:s förslag 300 -             300              

Tillägg för laddstolpar till elbilar på kommunens egna fastigheter/parkeringar 500              500              500              

Tillägg för tillgänglighetsåtgärder i samband med andra projekt 200              200              200              

Projekt 99984 Hälsohotellet 500 -             

Projekt 97100 Konstinköp 100 -             100 -             100 -             

Projekt 91104 Fossilfria transportmedel 1 000 -          1 000 -          1 000 -          

Projekt 92015 Översvämningsåtgärder 400              400              400              

Projekt 92000 Badstränder, upprustning 400              400              400              

Summa 159 100       184 350       188 600       

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         



Bilaga 2

Uppdrag till nämnderna

Sverigedemokraterna kompletterar de 3 uppdrag som de blågröna har i sitt budgetförslag med några ytterligare förslag enligt 
nedan:

Kommunstyrelsen

Uppdrag att ta fram en analys av hur den kommunala ekonomin utvecklats sedan 2012. Analysen skall ge övergripande svar, 
fattbart för den vanligen medborgaren, kring hur det ekonomiska läget kan vara så kärvt i kommunen trots högkonjunktur, trots
pressat resultat och trots att kommunalskatten höjts med hela 1,45 procentenheter under perioden sammanlagt. Återrapporteras
senast 2022-09-30. 

Uppdrag att se över utnyttjandet av inhyrda tjänster och konsulter i kommunen och lämna förslag på effektiviseringar. Uppdraget 
ska återrapporteras till berörd nämnd senast 2022-08-31.

Uppdrag att inleda planering för att inför kommande mandatperiod införa av ny förvaltning med tillhörande politiskt tillsatt 
nämnd kallad arbetsmarknadsförvaltningen samt arbetsmarknadsnämnden. Arbetsmarknadsnämnden skall ansvara för 
ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadsfrågor, vuxenutbildning så som komvux, SFI och yrkeshögskolan, samt övriga uppgifter som 
åligger enligt reglemente och delegationsordning. Syftet skall vara att ta ett samlat grepp om arbetsmarknaden och möjligheterna
till att få invånarna i arbete och på så sett minska arbetslösheten och även de ekonomiska biståndet. Uppdraget ska 
återrapporteras till berörd nämnd senast 2022-12-31.

Familje- och utbildningsnämnden

Uppdrag att utreda hur parkering av elevers transportmedel vid skolor kan göras säkrare, med avseende på stöld och vandalism.
Återrapporteras senast 2022-06-30.

Uppdrag att ta fram en policy med riktlinjer för erbjudandet av modersmålsundervisning. Uppdraget ska redovisas till berörd 
nämnd senast den 2022-09-30

Uppdrag att uppmuntra skolorna att införa inslag av kort daglig motion i form av pulshöjande rörelser, t.ex i samband med 
lektionsstart, för att på så sätt stimulera hälsa och lärande. Uppdraget ska redovisas till berörd nämnd senast den 2022-04-30.

Uppdrag att utreda och presentera vilka fördelar och nackdelar som erfarits i kommunens skolverksamhet med ”En dator per 
elev”, samt vilken förändring av studieresultaten som åstadkommits. Utredningen tar med fördel in åsikter inte enbart från 
rektorer utan även från ämneslärare och annan personal, och särskiljer redovisningen för de högre respektive lägre årskurserna. 
Uppdraget ska redovisas till berörd nämnd senast den 2022-09-30.

Nämnden för omsorg och stöd

Uppdrag att ta fram en handlingsplan för hur kommunen kan bli bättre på att arbeta för att motverka ensamhet bland äldre. 
Uppdraget ska återrapporteras till berörd nämnd senast 2022-12-31.


