
 
 
 
 

 

EngelholmsPartiet är ett oberoende parti som bildades 2010.  

Partiets ledord är:  

Kommunens Bästa – Vi älskar Ängelholms kommun 

EngelholmsPartiet arbetar för: 

Kommunens bästa - De flestas bästa -Den enskildes bästa 

EngelholmsPartiets värdegrunder: 

Frihet under ansvar – ett öppet sinne – en sund livsstil 

EngelholmsPartiet tar ställning i varje enskild fråga, oavsett om det är vår egen, eller andras 

idé. Goda tankar och frågeställningar ska alltid bejakas utifrån samhällsnytta och ekonomi. 

Målet med vår politik är att göra Ängelholms kommun till en bättre plats att leva, bo, arbeta, 

åldras och vistas i.  

EngelholmsPartiet vill att vår Kommun skall fortsätta vara en av de bästa Kommunerna man 

kan bo och verka i. Vi vill att vår Kommun skall drivas på ett kvalitativt sätt – både på kort- 

och lång sikt. Vi vill att vår Kommun skall vara en välmående kommun, med bra kontroll över 

såväl ekonomi som verksamheter. Vi vill att vår Kommun minst skall kunna bibehålla nivån i 

välfärden – men även utvecklas och drivas på ett utvecklande sätt, både kort- och långsiktigt. 

Vi vill satsa på våra barn, ge våra äldre och andra behövande den sociala omsorg man 

behöver, vårda vår infrastruktur, vårda och bevara våra grönområden och vidta erforderliga 

åtgärder för att skydda våra stränder. Satsningar på kultur, idrott och fritid, turism och 

företagande är också viktiga för oss.  

EngelholmsPartiet kommer inte att medverka till nedskärningar inom välfärd och skola. 

EngelholmsPartiet för en konsekvent kommunal politik och vi vill leva upp till det vi framför i 

vårt Handlingsprogram. 

Kommunens medborgare ska vara delaktiga i beslut som rör deras närhet och vardag. 

Enda möjligheten att för kommunens bästa arbeta framåt är med realistiska mål som har 

tillförts erforderliga ekonomiska resurser. 

Ängelholms kommuns ekonomi ska vara hållbara över tid. 

En förbättrad helhetssyn kommer att förbättra samhällsutvecklingen och därigenom 

välfärden. 
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FÖRSLAG TILL BUDGET ÅR 2022 SAMT FÖR PLANÅREN 2023/2024 

Motiveringar: 

EngelholmsPartiet yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till budget med följande förslag 

till ändringar: 

1) Oförändrad skattesats. Kommunens resultat minskas därmed till 1 % av lagstadgat 

krav motsvarande 22,5 miljoner kronor. 

2) Gratifikation.  Pågående pandemi har inneburit hård belastning för kommunens 

anställda inom skola och vård/omsorg, framför allt den personal som träffar brukarna 

och våra barn i klassrummet.  

A) Vi föreslår att 15 miljoner kronor sätts av till skolpersonal enligt ovan.  

B) Vi föreslår att 15 miljoner kronor sätts av till personal inom vård/omsorg enligt 

ovan.  

Totalt 30 miljoner kronor. 

3) Undervisande skolpersonal. Vi föreslår att 12,5 miljoner kronor sätts av för 

anställande av mer undervisande personal i kommunens egna grund- och 

gymnasieskolor. 

4) Fler händer. Vi föreslår att 12,5 miljoner kronor sätts av för anställande av fler ” 

träffa-brukarna-personal ” inom vård-omsorg. 

5) Utredning. Utredning om Klippanvägens förlängning kontra anläggande av Västra 

Länken/ Ringled. Eftersom det är vår uppfattning att båda vägarna behövs i ett 

framtida perspektiv ska utredningen omfatta, miljökonsekvensanalys även 

innehållande en CO2 analys och trafikflödesanalys. Analysen ska omfatta ett 25 – 30 

års perspektiv i frågan och jämförelse mellan de båda alternativen. Kostnad 0,8 

miljoner kronor. 

Yrkanden: 

EngelholmsPartiet föreslår att: 

skattesatsen bibehålls oförändrad på kronor 20.49 

15 miljoner kronor utbetalas som gratifikationer till den personalen inom kommunens egna 

grund- och gymnasieskolor som dagligen har till uppgift att undervisa elever i klassrum 

15 miljoner kronor utbetalas som gratifikationer till kommunens egna vård/omsorgspersonal 

som dagligen har till arbetsuppgift att träffa brukarna  

12,5 miljoner kronor avsätts för anställande av mer behörig undervisningspersonal i 

kommunens egna grund-och gymnasieskolor 
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12.5 miljoner kronor avsätts för anställande av mer personal inom vård och omsorg enligt 

ovan 

0,8 miljoner kronor avsätts för utredning avseende Klippanvägens förlängning kontra Västra 

Länken/ Ringled enligt ovan 

Kommunstyrelsens förslag till investeringsbudget fastställs 

Kommunstyrelsens förslag till avgifter fastställs 

Nedanstående förslag, utöver kommunstyrelsens förslag, för uppdrag till nämnder och 

styrelser fastställs. 

UPPDRAG TILL NÄMNDER OCH STYRELSER, utöver kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktige. 

Att redovisning av kommunfullmäktiges beslut följs upp kvartalsvis. 

Kommunstyrelsen. 

Att redovisning av kommunstyrelsens beslut följs upp varje kvartal. 

Att med utövande av sin uppföljningsplikt följa upp att samtliga nämnder och styrelsers 

beslut genomföres. Bör ske kvartalsvis. 

Att utreda konsekvenserna av en besparing om 2 % av administrativ personal i kommunens 

alla verksamheter. 

Att verksamheten enligt bifallen motion om s.k. Byaforum startas upp. 

Att tillsammans med Familj och utbildningsnämnden utöka samarbetet med den lokala 

polismyndigheten i det förebyggande arbetet mot gängkriminalitet, droger och missbruk. 

Att tillsammans med Region Skåne arbeta för en dygnet-runt-öppen akutmottagning vid 

Ängelholms sjukhus. 

Att tillsammans med Region Skåne arbeta för en dygnet-runt- öppen polisstation i 

Ängelholms kommun. 

Familj och utbildningsnämnden. 

Att införa en Hälso- och aktivitetsbaserad pedagogik i kommunens egna skolor. 

Att utreda behovet av behövliga åtgärder för att säkra kvalitén i bedriven verksamhet. 
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Att tillsammans med nämnden för Kultur-Idrott och Fritid utreda frågan om nya lokaler för 

kulturskolans verksamheter. 

Nämnden för omsorg och stöd. 

Att utreda skillnader och konsekvenser, på lång och kort sikt, som det innebär att bedriva 

vård- och omsorg i kommunal regi jämfört med privat regi. 

Att utreda vilka förutsättningar och uppgifter kommunens trygghetsvärdar ska ha, för att 

deras verksamhet på ett optimalt sätt kommer våra äldre till gagn. 

Att utredda omfattning i kommunala och privata verksamheter, samt ställa krav och planera 

så att aktuell personal har s.k. Silvia-certifiering eller motsvarande. 

Att för att uppnå närhet mellan äldreboende och trygghetsboende utreda möjligheterna till 

s.k. blandboende. 

Att utreda förutsättningarna att kunna LSS-placera kommunens egna barn inom Ängelholms 

kommun. 

Samhällsbyggnadsnämnden. 

Att i samverkan med nämnden för omsorg och stöd utreda status och behov av 

gemensamhetslokaler för kommunens äldre innevånare. 

Nämnden för Kultur-Idrott och Fritid. 

Att utreda och ta fram förslag till flytt av fotbollsarena till ishallsområdet. 

Att utreda och ta fram förslag till uppförande av padelhall vid Ängelholms tennisbanor i 

Havsbadsområdet. 

 Att utreda lämpliga placeringar och utformning för att stimulera s.k. 

spontanidrotter/aktiviteter. 

Att utreda förutsättningarna för ett stadsmuseum inklusive lokaler för lokal idrottshistoria. 

Att utreda behov och möjligheter för att upprätta permanent Idrottsforum. 

Att genom anlitande av konsult ta fram rapport utvisande jämförelse mellan föreningsdriven 

anläggning och kommunalt driven anläggning ur ekonomiskt perspektiv. Rapporten ska 

innehålla jämförande intäkter och kostnader för driften av kommunens samtliga 

idrottsanläggningar, både inomhus-och utomhusanläggningar, i jämförande perspektiv.   

 



 
 
 
 

  5 

Miljö och tillståndsnämnden. 

Att ta fram kommunal folkhälsoplan.     

 

      

 Ängelholm 9 november 2021 

      

 EngelhomsPartiet 

 

 


