Planeringsunderlag för budget och övergripande mål
2019-2021
Vi föreslår:
- oförändrad skatt 2019
- överskottsmål 2019: 2,0 %, 2020: 2,5 %, 2021: 3 %
Driftsbudgeten 2019
Kommunbidragsförstärkningar (tkr):1
KF
KS
REV.
BN
KFN
BUN
SN
TN
MN

100
470
40
270
0
6500
700
200
0

Summa kommunbidragsförstärkningar:
Avsätts till budgetreserv:
Återstår:
Sparåtgärder, effektivisering:2
(uppnås genom utgiftsminskningar och effektivisering
i nämndernas verksamhet)

8280
5510
2210
3000

Återstår för egna satsningar:
(ronderande väktare, Önnebo, sänkta måltidspriser,
webbsända KF-sammanträden, ställplatser för husbilar,
ungdomsbrandkår)

5210

Investeringsbudgeten 2019-2021
Ändringar i liggande förslag avseende 2019:
Ny förskola (Kastanjegården)
Landsbygdsskolorna (10 mkr/år)
Museet

? mkr
10
2

Vision, mål och styrning
När det gäller kommunens Vision, mål och styrning är det Sverigedemokraternas
uppfattning att en genomgripande omarbetning av texten är nödvändig. Det är möjligt
att texten svarar mot de styrande politikernas bild av Hörby kommuns möjligheter,
men vi tror inte att det gäller för medborgaren i gemen, som hyser en mera
verklighetsförankrad och jordnära föreställning om sin egen hemort.
Yrkande:
MEDBORGARE:
- att hela inledningstexten under rubriken stryks.
- att ett trygghetsmål definieras baserat på polisens trygghetsmätning.
- att målvärdena ska lyda: "en förbättring jämfört med senast uppnådda målvärde".
UTVECKLING:
- att hela inledningstexten under rubriken stryks.
- Att första målet utgår (Hörby kommun ska vara en attraktiv boendekommun med
goda förutsättningar för företagsamhet), då det inte innebär någon förändring över tid.
- att följande text och tillhörande målvärde stryks: "Automatisering av processer, i
egen regi och i samarbete med andra kommuner"
MEDARBETARE:
- att målvärdena ska lyda: "en förbättring jämfört med senast uppnådda målvärde".
EKONOMI:
- oförändrad
- nytt mål: att nettokostnaden per invånare ska vara lägre än genomsnittet i
jämförbara kommuner vid lika eller bättre kvalitet i den kommunala verksamheten
Sverigedemokraterna Hörby, 18-06-17

Noter:
1

Följande poster i S-förslaget har utgått:
KS 5. säkerhet och trygghet
BN 3. planarkitekttjänst 100%
KFN 4. bibliotek, ökade driftskostnader
BUN 12. kulturskola, avgift och kö
SN 6. AME. Projekt Oden
16. Två fältassistenter/trygghetsvärdar

300
260
150
200
300
1000
Tot: 2210 tkr

2

Vi vill att kommunen ska besinna sig på sina kärnuppgifter och ser möjligheter att
minska kostnaderna på sikt genom att sänka utgifterna på andra områden. Samtidigt
kan en ökad kostnadseffektivitet uppnås inom kärnområdena, vård, skola, omsorg.
För att uppnå dessa mål måste ett långsiktigt arbete utföras som kan påbörjas tidigast
2019. Vårt mål är att under nästa mandatperiod uppnå samma kostnadseffektivitet
som Sjöbo kommun, vilket motsvarar minskade kostnader om 26 miljoner kr (2017).
För 2019 lägger vi ribban lågt och räknar med att minska kostnaderna med 3 mkr. Vi
vill minska kommunens utgifter för bl.a.:
1. Politik och partistöd
2. Bostadsanskaffning för migranter
3. Marknadsföring, annonsering och kommunikation
4. Ensamkommande över 18 år
5. Modersmålsundervisningen
6. Översiktsplanearbete
7. Energi- och klimatstrategin
8. Barn i behov av särskilt stöd från andra kommuner
9. Försörjningsstödet
Vi är väl medvetna om att Hörby kommun nu tvingas ta över kostnaderna för den
ansvarslösa invandringspolitiken i form av en kraftigt fördyrad verksamhet, främst
inom skolan och på det sociala området. Vi inser också att kommunen har mycket
stora behov av reinvesteringar i fastigheter under flera år framöver. Därför anser vi att
ett överskottsmål på 3 % ska uppnås innan det kan bli tal om att sänka den
kommunala skatteutdebiteringen. Dock menar vi att det målet är fullt möjligt att
uppnå år 2021 och att därefter varje ytterligare överskott ska återföras till
skattekollektivet genom att sänka skattesatsen.
Vi menar dessutom att en långsiktig förstärkning av kommunens ekonomi även
kräver en ökad inflyttning av skattebetalande personer som själva kan bekosta sitt
boende. För att uppnå detta krävs att kommunens bostadspolitik anpassas därefter och
gör det möjligt att tillskapa attraktiva tomter och boenden för denna grupp i första
hand.

