Budgetförslag för 2018
Sverigedemokraterna i Hörby föreslår kommunfullmäktige att anta följande budget för 2018:
- att sänka skatteutdebiteringen med 25 öre till 20,83 kr.
- att höja överskottsmålet 2018 till 2,0 %
- att överskottsmålet 2019 och 2020 är 2,0 %

Starka finanser behövs
Sverigedemokraterna ser med oro på utvecklingen för Hörby kommun. Invandringen från främst
Mellersta Östern och Nordafrika fortsätter i mycket hög takt samtidigt som staten övervältrar
kostnaderna för invandringen på kommunerna i allt högre grad. Den bidragsberoende andelen av
Hörbys befolkning kommer att växa i rask takt under de närmaste åren, utan att någon förbättring är
att vänta ens på lång sikt. Redan i år kommer mer än 50 personer att ha övergått från det statliga
systemet med etableringsbidrag till att bli fall för det kommunala försörjningsansvaret. Under nästa
år lär det bli många fler än så. Dessutom medför den stora invandringen snabbt ökande kostnader
inom förskola, grundskola och utbildning, samtidigt som Hörby kommuns skolresultat i rask takt
närmar sig den absoluta botten bland Sveriges kommuner. Mot bakgrund av att den mycket
långvariga högkonjunkturen nu närmar sig sitt slut menar vi sverigedemokrater att den kommunala
kärnverksamheten ska ha högsta prioritet. För säkerställa en god ekonomisk hushållning vill vi att
överskottsmålet för 2018 sätts till 2,0 %, vilket motsvarar 17,0 mkr. Sverigedemokraterna vill se en
snabb upprustning av det kommunägda fastighetsbeståndet och snabbt satsa på åtgärder för att öka
tryggheten i Hörby.

Kärnverksamheten och nämnderna
Sverigedemokraternas uppfattning är att en av den kommunala kärnverksamhetens viktigaste
uppgifter handlar om att våra äldre ska vara garanterade en trygg ålderdom, med ett boende efter
behov. En "skälig" levnadsstandard är inte nog, enligt vårt förmenande. Äldreboenden ska erbjudas
dem som har behov och önskemål om detta. Även andra slag av trygghets- och serviceboenden bör
tillskapas. Detta menar vi är en del av det samhällskontrakt som motiverar medborgarna att betala
bland världens högsta skatter. När därför kommunen frångår detta samhällskontrakt och, som man
säger sig ha för avsikt, tänker lägga ned äldreboendet Önnebo i Önneköp redan till den 1 januari
2018, då menar vi att de 4,6 mkr som driften hitintills kostar och som frigörs i och med
nedläggningen ska återföras till skattekollektivet genom en skattesänkning.
Däremot anser vi inte att s.k. ensamkommande flyktingbarn som fått sin ålder uppskriven av
Rättsmedicinalverket till minst 20 år och som överklagat åldersuppskrivningen ska komma i
åtnjutande av fortsatt kommunal omvårdnad. Vi vill att kommunen låter ålderstesta alla
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ensamkommande, och att de som får sin ålder uppskriven polisanmäls och snarast återförvisas till
Migrationsverkets boende. Genom ett sådant förfarande bedömer vi att kommunens kostnader kan
minskas med 5 mkr under 2018.
En viktig uppgift i den kommunala kärnverksamheten är att våra barn ska ha rätt till en trygg och
lärorik skolgång, även på landsbygden. Det ökande antalet elever i främst tätortens skolor fordrar ett
ekonomiskt tillskott till verksamhet vilket vi vill tillskjuta med beloppet 4,6 mkr. Därutöver vill vi
ålägga barn- och utbildningsförvaltningen att minska kostnaderna för modersmålsundervisning
med 1,0 mkr. Att erbjuda modersmålsundervisning i förskolan ser vi inte som meningsfullt.
Dessutom ska modersmålsundervisningen i grundskolan enbart bedrivas med därför behöriga lärare
och utanför ordinarie skoltid.
För kommunstyrelsen vill vi tilldela 200 tkr för inrättande av ett E-arkiveringssystem samt 175 tkr
för kostnader relaterade till bilparken. Kommunen antog förra året en översiktsplan för perioden
fram till 2030. Men bara några månader efter att planen antogs i kommunfullmäktige frångick
kommunen samma plan gällande Stattena Östra där planen anger max 50 bostäder men den styrande
koalitionen vill låta bygga upp till 200, utan att fullmäktige tillfrågats. Eftersom kommunen
uppenbarligen betraktar en översiktsplan som något man kan glömma när det passar menar vi
sverigedemokrater att det inte finns någon anledning att kommunstyrelsens kommunbidrag för
översiktsplanering om 500 tkr ska behållas utan föreslår att detta stryks.
För Kultur och Fritidsnämnden vill vi utöka bidragsramen med 395 tkr för organisering av och
information kring olika evenemang i Hörby.
För Tekniska nämnden vill vi utöka bidragsramen med 500 tkr för inventering av återstående
deponier i kommunen.
Mindre belopp tilldelas även kommunfullmäktige och kommunrevisionen för kostnadsökningar i
enlighet med kommunstyrelsens förslag.
I likhet med förslaget från kommunstyrelsen vill vi reservera 6,9 mkr i en s.k. budgetreserv för
tillkommande kostnader som ännu inte kan läggas fast, avseende ett nytt Hälso- och sjukvårdsavtal
med region Skåne; utredning och genomförande av Lagen om valfrihet i hemtjänsten; nytt
färdtjänstavtal; kostnader för elever "i behov av särskilt stöd" och en höjning av
habiliteringsersättningen.
Vi reserverar även medel för egna prioriteringar och motioner som vi redan lagt. I första hand vill vi
förstås att Önnebo drivs vidare efter årsskiftet, men eftersom den politiska viljan i den styrande
koalitionen saknas räknar vi inte med den möjligheten. Vi vill återställa måltidsavgiften för
matdistributionen till biståndsbehövande pensionärer till 2015 års nivå och införa webbsända
kommunfullmäktigesammanträden. Vi vill inrätta ställplatser nära Hörby centrum för husbilar.
Vi vill också sjösätta vårt program för ökad trygghet i centrala Hörby. Dessutom vill vi låta utreda
hur ett mångkulturellt bokslut för Hörby kommun kan upprättas. Vi vill återinföra PRAO i
skolan f.o.m. hösten 2018 och utreda diverse trafiksäkerhetsåtgärder. För dessa satsningar reserverar
vi sammanlagt 5350 tkr. Se detaljerad tabell under driftsbudgeten nedan.
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Förslag till driftsbudget 2018
Sverigedemokraterna vill höja det finansiella överskottsmålet för 2018 till 2,0 %. Vidare vill vi
sänka den kommunala utdebiteringen av löneskatten från 21,08 idag till 20,83 f.o.m. 2018, det vill
säga 25 öre per intjänad hundralapp. I minskade intäkter för kommunen motsvarar skattesänkningen
ca 7,5 mkr.
Därutöver vill vi i enlighet med kommunstyrelsens förslag reservera 6,9 mkr för finansiering av i
dagsläget oklara kostnadsökningar under 2018.
Vi vill göra följande ramjusteringar av styrelsens och nämndernas driftsbudgetar (alla belopp i tkr):
Kommunfullmäktige
Sammanträdesarvode mm.

+85

Kommunrevisionen
Utökad mötestid; granskning‚ utbildn.

+70

Kommunstyrelsen
E-arkiv, drift +200
fordonshantering +175
översiktsplanering -500

-125

Byggnadsnämnden

0

Barn- o. utbildningsnämnden
Volym o. index +5600
modersmålsundervisning -1000

+4600

Kultur o. fritidsnämnden
genomförande av större evenemang

+395

Tekniska nämnden
f.d. deponier, åtgärder

+500

Miljönämnden

0

Socialnämnden
Önnebo -4600
åldersuppskrivna ensamkommande -5000

-9600

Budgetreserv
färdtjänstavtal; Hälso- och sjukvårdsavtal; införande LOV;
grundskola; habiliteringsersättning

+6900

Utrymme för egna satsningar efter ramjusteringar

+5350
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Matdistributionen till biståndsbehövande
pensionärer

780

Trygghetsskapande åtgärder,
kameraövervakning, bevakning, brottsofferstöd

1500

Ställplatser, husbilar

200

Mångkulturellt bokslut, utredning

270

Webbsända fullmäktigesammanträden

100

Trafiksäkerhet, avskrivning, kapitalkostnad

500

Prao, administration

2000

Totalt

5350

Investeringsbudget 2018, planer 2019, 2020
I likhet med vårt tidigare framförda yrkande vill vi att Stationssamhälle 2.0 ska utgå ur
investeringsbudgeten och att dessa medel istället ska tillföras Killhult skola för upprustning.

Sammanfattning
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 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.
Sverigedemokraterna, Hörby 2017.10.22
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