Anförande, budgetdebatten i kommunfullmäktige 17.10.30
Som förhoppningsvis alla vet lever vi i en värld med begränsade resurser. Och politikens uppgift är
att prioritera hur resurserna används. Det kan också uttryckas som att politik handlar om att ställa
grupp mot grupp. Detsamma gäller för Hörby kommun. Det förslag till budget för 2018 som vi
sverigedemokrater här lägger fram prioriterar de grupper som är viktigast för oss. De grupper som
vi menar ska ha en större del av den gemensamma kakan är framför allt våra äldre, de som har
byggt upp landet vi fick ärva. Och de, som i sin tur ska ärva det land vi lämnar efter oss, våra barn.
Vi sverigedemokrater åser med sorg hur dessa grupper drabbas av den politik som förs, i Hörby
kommun lika väl som i hela landet. Antalet fattigpensionärer växer för varje dag; när räkningarna är
betalda återstår kanske bara korvören till mat. Antalet platser på äldreboenden minskar hela tiden,
även i Hörby som redan hör till de kommuner som har lägst antal i landet. Nu ska det sista boendet
på landsbygden, Önnebo, läggas ned. Samtidigt vet vi med säkerhet att inom några år kommer
antalet personer som är äldre än 80 år, varav många lider av demenssjukdomar, att explodera. När
det gäller våra barn, som det åligger kommunen att ge en trygg och god skolgång, så ser läget inte
bättre ut. Skolresultaten sjunker som en sten och har snart nått botten bland landets kommuner.
Problem i skolan medför att föräldrar som har möjlighet väljer att sätta sina barn i andra kommuners
skolor. Och de skolor som har minst problem och som kan erbjuda den tryggaste skolgången,
landsbygdsskolorna, vill ni i majoriteteten skära ned på, om än inte före valet. Men inte bara
landsbygden lider av era prioriteringar, även tätorten drabbas hårt, genom att många upplever en
snabbt ökande otrygghet, främst kvinnor. Kriminella gäng, öppen knarkhandel på gator och torg –
tidningsrubrikerna har gjort Hörby ökänt i hela landet. Vi sverigedemokrater har hela tiden varnat
för konsekvenserna av en alltför ohämmad befolkningsökning dominerad av män från tredje
världen. Man har inte lyssnat till oss utan istället lagt mångmiljonbelopp på inköp och inhyrning av
bostäder till nyanlända och stödboenden för ensamkommande män. Konsekvenserna av denna
politik kan man läsa om i tidningarna.
Vi sverigedemokrater sätter prioriteringarna annorlunda. I vårt förslag till budget reserverar vi, trots
att vi vill sänka skatten med 25 öre, vilket motsvarar 1250 kr för ett normalt hushåll, hela 5350 tkr
för olika satsningar. Vi har inte glömt vårt löfte från 2014, om att återställa måltidspriserna för de av
våra äldre som har behov av kommunalt tillagad mat. Vi vill skjuta till 4600 tkr till skolan för att
möta det ökande antalet elever. Vi vill återinföra PRAO på högstadiet. Vi avsätter pengar för barn i
behov av särskilt stöd. När det gäller tryggheten på Hörbys gator och torg vill vi avsätta 1,5 mkr för
att påbörja vårt program för ökad trygghet. Vi vill utreda hur ett mångkulturellt bokslut skulle kunna
tas fram för hela Hörby kommun, för att sätta pris på den invandringsskuld som Hörby kommuns
invånare nu påbördas, i likhet med den pensionsskuld som kommunen måste redovisa i
balansräkningen f.o.m. 2019. Vidare vill vi satsa på trafiksäkerhetsåtgärder, ställplatser för husbilar
i tätorten samt webbsända fullmäktigesammanträden.
Hur ska då allt detta finansieras? Vi vill ju sänka skatteutdebiteringen med 25 öre dessutom, vilket
kostar 7,5 mkr. Jo, genom att vi prioriterar annorlunda än ni i koalitionen. Vi anser att om man, som
ni tänker göra, bryter samhällskontraktet om att hela kommunen ska leva och ha tillgång till
kommunal service och lägger ned det sista äldreboendet på landsbygden, då ska pengarna gå
tillbaka till skattekollektivet. Skattebetalarna får inte den service man har beställt, och därför ska
man ha pengarna tillbaka. Därför minskar vi socialnämndens ram med 4,6 mkr, vilket motsvarar
den kostnad man har haft för driften av Önnebo och som bortfaller 2018 – om ni nu inte ändrar er i
sista stund förstås och bestämmer er för att driva boendet vidare. I så fall är vi beredda att ompröva
vår skattesänkning. Därutöver vill vi minska socialnämndens ram genom att åldersuppskrivna
ensamkommande män inte längre ska få stanna i kommunen utan omedelbart efter beskedet om
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uppskrivningen återsändas till migrationsverket och till statens ansvar. Genom ett sådant förfarande,
och genom att alla åldersuppskrivna polisanmäls på misstanken om brott mot bidragsbrottslagen,
menar vi att socialnämnden kan reducera sina kostnader med 5 mkr. Även när det gäller
modersmålsundervisningen ser vi att kostnaderna kan minskas. Det gäller i första hand
undervisningen i förskolan som vi anser att kommunen inte ska tillhandahålla. Totalt vill vi ålägga
Barn- och utbildningsnämnden att reducera kostnaderna för modersmålsundervisningen med 1 mkr.
När det gäller kommunens översiktsplanering vill vi i förhållande till koalitionens förslag minska
kostnaderna med sammanlagt 800 tkr, då vi menar att den Översiktsplan 2030, som antogs av
fullmäktige förra året, fyller behovet under lång tid framöver. Att sedan ni i den styrande
majoriteten bara månader efter att översiktsplanen antagits struntar fullständigt i den, gör det förstås
ännu märkligare att ni vill lägga så stora belopp på fortsatt översiktsplanering.
Sverigedemokraterna pekar med denna driftsbudget ut en framtid som Hörby behöver och förtjänar.
Vi visar att skattepengar som inte används i enlighet med samhällskontraktets intentioner ska
återföras till skattekollektivet. Vi bygger vidare på en god ekonomisk hushållning genom att höja
överskottsmålet till 2,0 % och har som målsättning att behålla denna under 2019-20. Vi vill satsa på
åtgärder som åter kan göra Hörby till en trygg ort för de invånare som själva valt att slå rot här och
bli en del av vårt samhälle, ung som gammal, så att vård, skola och äldreomsorg åter kan bli något
Hörbys invånare och skattebetalare kan känna stolthet över.
Med detta sagt yrkar jag bifall till Sverigedemokraternas förslag till skatteutdebitering om 20,83 kr
för 2018 och att överskottsmålet ska sättas till 2,0 % för perioden 2018-2020. Jag yrkar vidare bifall
till Sverigedemokraternas förslag till justering av kommunbidragsramar för 2018.
Stefan Borg (SD), ledamot kommunfullmäktige
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