Budget för 2022

Förord
Pandemin
Pandemin har ändrat vår världsbild. Det har visat sig att vi inte kan leva utan varandra, att vi är
beroende av varandras beslut och varandras hjälp. Ensam är inte alltid stark. Vi måste förhålla oss
till gemensamma regler för att stoppa smittan, för att inte riskera varandras liv. Att vaccinera sig är
en del av det samhällskontrakt vi alla har att förhålla oss till. För att stoppa sjukdomen och minska
vårdkostnader är vaccin ett bra sätt att visa solidaritet med övriga i samhället samtidigt som vi
måste acceptera att andra åsikter finns. Vissa kan av medicinska skäl inte vaccinera sig. Covid 19 är
något vi lär få leva med tills vidare.
Bronsåldern
En skatt är funnen. Att vi alla har en historisk bakgrund är fakta och detta visade sig tydligt när en
alingsåsare fann gömda bronsföremål i skogen. Denna skatt är vårt gemensamma minne och bör
ställas ut i vår kommun. Alingsås har en rik historia. Det är viktigt att vara stolt över sitt arv, att
veta sin härkomst och sin plats i olika sammanhang. Känslan av att vara behövd. Kunskapen om att
man är en länk i en kedja som sträcker sig genom historien. Kärlek och omtanke, förståelse och
förlåtande. Trygghet och tradition är avgörande för hur vi hanterar vardagens bekymmer.
Framtiden
I Alingsås kommun vill vi bo, här vill vi leva och här vill vi dö. Livsresan är viktig och
allomfattande. Från spädbarnsåldern genom barnomsorg, förskola och skola. Att vara barn är att
präglas. Vår framtida uppväxt tar avstamp i tidig ålder. Det är otroligt viktigt att vi låter våra barn få
en sådan start att de blir starka nog att klara livets olika prövningar. Skolan skall utbilda och
förbereda våra unga inför vuxenlivet. Även om vi utvecklas olika får ingen lämnas efter. Alla måste
känna att man är behövd och har möjligheter. Efter ett strävsamt liv är det också viktigt att känna
sig trygg i att åldras. Sjukvård och omsorg skall vara tillgänglig för alla. Äldrevården skall inte
kännas skrämmande utan välkomnande. Ingen vet vilka vägar livet tar så därför är det bra att vara
förberedd på det oväntade. Alingsås ekonomi måste ta höjd för planerade och oplanerade
utmaningar. Att ständigt se över hur vi använder skattepengarna är att respektera invånarna.
Sverigedemokraterna har visat att vi är här för att stanna, att vi är att lita på och att vi klarar av att ta
ansvar för vårt samhälle. Låt 2022 bli ett gott år med ett rättvist val.
Boris Jernskiegg. Gruppledare SD Alingsås
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Inledning.
Ekonomin är avgörande för de åtaganden som kommunen har att förvalta. Utan medel, ingen
verksamhet. Detta är den verklighet vi alla lever i.
Det är viktigt att den verksamhet som vi finansierar med skattemedel bedrivs så effektivt som
möjligt.
Vi förväntar oss en god barnomsorg, en fungerande infrastruktur, bra skolor, bra vård, bra
omhändertagande vid behov, osv. Det är av yttersta vikt att samhällets invånare betalar skatt i
förhållande till sin förmåga. Sverigedemokraterna bedriver en hållbar ekonomisk politik, där
siffrorna går ihop.
Vår kommun skiljer sig något från genomsnittssamhället i Sverige. Vi har många yngre och många
äldre som belastar ekonomin. Det innebär att vi har framtidstro och att vi lever länge!
Utmaningen ligger i ekvationen om resurserna.
Sverigedemokraterna vill att samhället skall utvecklas i samklang med dess invånare. Det är en
självklarhet att vi skall växa som kommun men tillväxttakten får inte skena iväg utan vara i en takt
där invånarna känner sig delaktiga. Vi vill satsa på kvalitet före kvantitet.
Sverigedemokraternas politiska målsättning är att skapa bästa möjliga förutsättningar för
återskapandet och upprätthållandet av ett tidsenligt svenskt folkhem. I vårt Alingsås skall
medborgarna känna sig trygga i vetskapen att kommunens resurser i första hand prioriterar
verksamheter inom kärnområdena såsom skola, vård- och omsorg samt att kommunen ser och hör
såväl våra äldre som våra yngre. Ibland kan det dock vara förenligt med invånarnas väl att säkra
långsiktiga positioner i andra allmännyttiga intressen såsom bostäder, infrastruktur och
kollektivtrafik.
Centralt för oss är också att värna och stärka sammanhållningen, den svenska kulturen, identiteten
och gemenskapen. I vårt samhälle ser man till varandras likheter, oavsett sexuell läggning, kön,
härkomst eller etnisk tillhörighet. Tillsammans bygger vi samhället på samma sätt som myrorna
släpar barr till stacken.

”Vi är lyhörda för invånarnas åsikter.
Vi tar avstånd ifrån alla former av diskriminering och mobbing.
Vi bemöter andra såsom vi själva vill bli bemötta.
Oavsett var du är född, om du är folkbokförd i Alingsås kommun verkar vi för dig.”

Agenda 2030
Agenda 2030 är ett program från FN med 17 punkter som skall göra vår värld till en bättre plats att
leva på.
Punkterna är i olika delar applicerbara på det arbete vi gör i Alingsås kommun. Dessa mål skall
beaktas i de beslut som fattas.

Jämlikhet
Vi Sverigedemokrater vill ha ett Alingsås som strävar åt allas lika värde. Vi vill att alla som är
skrivna i kommunen skall ha samma rättigheter och skyldigheter oavsett hudfärg, ursprung, kön,
sexuell läggning mm. Detta innebär att ingen skall ha förtur i bostadskön eller att vi har
könsseparerade badtider. Vi måste värna vår öppna, jämställda kultur.
Denna punkt knyter vi till mål 5 & 10 i AGENDA 2030

Vision 2040
”Alingsås är Västsveriges vackraste kulturstad i en levande bygd.
Genom nytänkande, engagemang och tillgänglighet skapar vi livskvalitet för alla”
De fem fokusområdena i visionen är:
Vackra miljöer
Livskvalitet
Experimentlust
Omställning
Tillsammans

Trygghet
Vi Sverigedemokrater vill ha ett Alingsås där man känner sig trygg på alla platser och vid alla
tillfällen.
Det samhälle vi lever i har blivit hårdare, med grymmare våld och kriminella grupper. Detta är inget
vi tycker om. Vi förespråkar säkerhetskameror på väl valda platser som i ett led att minska
kriminaliteten. Att montera upp kameror är bara en liten del av de åtgärder som behöver göras.
Trygghetshöjande belysning är en annan del. Information och utbildning är andra kuggar i
maskineriet. Förebyggande arbete och riskanalyser är viktigt. Med systematik i säkerhetsarbetet
identifierar och åskådliggörs brister i samhället. Vi har en säkerhetsavdelning som gör ett fantastiskt
arbete och samarbetet med andra myndigheter bäddar för en säkrare framtid. Vi Sverigedemokrater
sänker aldrig garden. Kriminalitet, pandemier, miljö och klimathot samt allt annat som kan skada
vårt samhälle och dess invånare står alltid högt på agendan. Kampen mot droger måste vara
prioriterat. Vi föreslår att alla kommunanställda och politiker drogtestas rutinmässigt.
Vänorter
Alingsås har vänorter på flera platser i världen. Vi Sverigedemokrater anser att dessa
samarbetsprojekt skall avslutas så fort som möjligt.
Försäljning av kommunala tillgångar.
Vi sverigedemokrater är av princip emot försäljning av våra gemensamma tillgångar men om vi
måste minska ägandet för att klara framtida investeringar och minska låneskulden måste detta ske
med försiktighet. Hyreslägenheter behövs som ett komplement till eget boende. Alla har inte
ekonomiska möjligheter att köpa sin bostad även om detta är att föredra. Vid försäljning av byggbar
mark är det viktigt att vi återinvesterar i råmark för framtida expandering. Att köpa mark för att
sedan kunna göra denna byggbar genom planarbete och detaljplaner är god ekonomi.
Turismen
Denna industri är viktig för vår kommun. Vi har stor potential att bli en magnet för turister om vi
utvecklar och vårdar vår kommun. Vi har idag två campingplatser som har otroligt viktig del i att
locka turister jämte hotell och annat boende. Att utöka antalet boendeplatser gynnar hela
kommunen. Väg 190, Gräfsnäs, Nolhaga, stadskärnan, naturen med alla vackra sjöar, ja det är inte
konstigt att vi trivs här. Låt fler upptäcka vår fantastiska kommun.
Migration
Migration är en fråga som hanteras på riksnivå, och inte i kommunen. Den politik som förs i
riksdagen blir dock kommunernas huvudvärk. Vi sverigedemokrater anser att de som kommer till
Alingsås skall integreras. Vi måste ställa hårda krav på de som kommer och att de snarast blir
självförsörjande. Migrationens kostnader skall redovisas så att det blir tydligt vad
flyktingmottagandet kostar och vilken insats som är mest effektiv. Alingsås kommun lägger ca två
miljoner på tolktjänster per år. Tolktjänster är bra i ett inledande skede bland annat för integrationen
men det måste finnas en bortre gräns. Om man inte anpassar sig och lär sig vårt språk skall man
bekosta tolktjänster själv.

En misslyckad integration blir ekonomiskt kostsamt för samhället men även kostsamt för de
familjer som hamnar i utanförskap. Även om de allra flesta anpassar sig i samhället och blir nya
svenskar finns det stora problem med en oansvarig och allt för generös flyktingpolitik. Vi måste
hjälpa till med återvandring där det är möjligt.
Nationaldagsfirande
Vi skall vara stolta över det land vi lever i och att fira
nationaldagen skall vara en självklarhet.
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens främsta uppgift är att på ett effektivt sätt
styra kommunen. Kommunstyrelsen skall vara mycket
återhållsam när det gäller kommuninvånarnas pengar och en ordentlig översyn behövs gällande de
uppdrag man bekostar och vilken nyttan det ger invånarna. Alla utgifter måste ses i relation till
kärnverksamheternas behov.
Vi anser att kunskap och kompetens skall vara avgörande för vem som får ett arbete inom
kommunens olika verksamheter, varken positiv eller negativ särbehandling ska förekomma.
Kommunens personal ska bestå av de personer som har högsta tillgängliga kompetens oavsett kön,
etnicitet eller andra ovidkommande skäl.
Digitalisering
Vi ser en stor potential i digitaliseringen men det handlar också om att integrera detta varsamt. Det
måste finnas en plan för hur de nya digitala redskapen ska användas. En digitalisering skall
underlätta för invånarna och utformas på ett pedagogiskt sätt. Formulär skall vara enkla att använda.
Hemsidan som är en portal till kommunen skall vara attraktiv samtidigt som den skall vara logisk
utan labyrinter av knapptryckningar. På samma sätt som våra infartsvägar via bil och tåg skall vara
inbjudande är även det digitala formspråket avgörande för hur kommunen upplevs. Digitaliseringen
har framtiden för sig, allt ifrån hur vi hittar lediga parkeringsplatser, hur vi kommunicerar, hur
hemtjänsten skall arbeta med de äldre. Det finns idag inga gränser för den teknik som finns men vi
får inte glömma vikten av personliga möten. Vikten av att träffas, att hålla om och se varandra i
ögonen. Pandemin har varit smärtsam för många. Hemarbete som många drömt om, har för vissa
blivit en mardröm. Närhet löses inte digitalt.
Barn och ungdomsnämnden
Barnomsorg
Sverigedemokraterna vill främja en utveckling som ger familjerna självständighet och valfrihet.
Alla barn är olika och har olika behov. Ett stort utbud av barnomsorgsformer, inklusive goda
möjligheter för föräldrarna att få vara hemma med barnen under de tidiga åren ska därför
eftersträvas.
Forskning visar att anknytning till en vårdnadshavare före 2 års ålder är oerhört viktig för
människans utveckling. En förskola med alltför stora grupper har svårt att fylla denna funktion.
Anknytningsproblem som skapas i tidiga år kan leda till psykisk ohälsa senare i livet.

Centralt inom alla former av barnomsorg är att barngruppernas storlek skall vara anpassad efter
barnens behov och ålder och att föräldrarna skall erbjudas inflytande över verksamheten. Vidare
måste barnens fantasi och leklust tillvaratas på bästa sätt, samt stress- och bullernivåer reduceras till
ett minimum. Barn skall inte utsättas för experimentell genuspedagogik. Stora barnomsorgsfabriker
är ekonomiskt ur ett kort perspektiv men i det långa loppet tror vi att barnens utveckling mår bäst av
små enheter. Det vi misslyckas med idag får vi i knät imorgon. Kortsiktiga vinster kan bli
långvariga kostnader.
Jourklasser
En mycket viktig aspekt för våra pedagoger och våra barn är arbetsmiljön. Här spelar rektorers och
lärarnas ledarskap stor roll. Vi föreslår jourklasser åt de elever som allra mest behöver särskild
kompetens. Detta skulle avsevärt förbättra förutsättningarna för lärare som idag behöver
punktmarkera ett fåtal elever, medan övriga i klassen får arbeta mer eller mindre självständigt.
Vi vill att man arbetar hårt mot mobbing och hot i kommunens skolor. Här passar jourklasser in där
elever som mobbar eller förstör för andra elever kan få stöd. Sverigedemokraterna anser att trygghet
och studiero skall prioriteras.
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden skall utveckla kommunen med försiktighet men ska bereda möjligheter
för nyetablering och inflyttning. I första hand bör detta ske genom att bygga ut i anslutning till
befintliga företagsområden och bostadsområden. Nya byggnader ska harmonisera med den
befintliga. Att göra om de misstag som gjordes på 50- och 60-talet när man lät uppföra avvikande
byggnadsstil i städerna får inte upprepas. Planerna för ”Centrum-husets” återställande visar att man
kan, om man vill, skapa ett mervärde när man renoverar. Ett gemensamt omtag mellan kommunen
och handeln samt fastighetsägarna i centrum behövs. Vi måste enas om hur vi vill forma staden.
Allt från hur belysning utformas till fasader med dess reklamskyltar. Parkeringsmöjligheter för
besökare och allt annat som gör staden attraktiv måste prioriteras. Vi vill inte att stadskärnan dör ut
som i Kungälv och liknande samhällen. Små förändringar i fel riktning får stora konsekvenser i det
långa loppet. Alingsås som trästaden där träden är högre än husen skall förstärkas och vara norm. Vi
vill att eftertänksamhet råder vid byggnation nära våra infartsvägar. Samhället och dess utveckling
skall styras av folket, folkvalda, och inte av exploatörer som har en annan målsättning med sin
verksamhet.
De skogar kommunen äger skall skötas med miljön i fokus. Vi föreslår att ett hyggesfritt skogsbruk
enligt Lübeckmodellen skall eftersträvas och att hänsyn till friluftslivet ses som en självklarhet.
Miljöskyddsnämnden
Sverigedemokraterna ser människan som en del av naturen och inser att vi är helt
beroende av denna för att kunna fortsätta vår existens på jorden. Försiktighetsprincipen är således
central inom Sverigedemokraternas miljöpolitik. Människan har stor påverkan
på naturen. För att inte riskera kommande generationers behov måste vi ständigt förbättra vårt sätt
att ta hand om vår omgivning och bruka naturresurser med omsorg. Kommunen har ett ansvar att
förmedla hur vi alla kan förändra vår livsstil i en mer hållbar riktning. Vid tillsyn och föreläggande
är kommunikationen viktigt. Det skall vara en positiv erfarenhet när man får besök av kommunens
miljöhandläggare. Miljöarbete skall kännas meningsfullt och naturligt och inte som ett hinder för
invånarna.

Socialnämnden
Sverigedemokraterna förordar en generell och solidariskt finansierad välfärdsmodell. Samhället
skall ha skyddsnät för att fånga upp och hjälpa de som behöver hjälp.


Kommunens socialförvaltning ska ha kompetens och beredskap för att kunna möta den
enskilde på ett professionellt sätt när hjälpbehov uppstår och agera snabbt.



Försörjningsstöd (socialhjälp) är en tillfällig lösning på ett akut problem.

Socialförvaltningens verksamhet styrs mycket av lagkrav som påverkar kostnaderna. I spåren av
antalet asylsökande ser vi utmaningar med ökad bostadsbrist och fler utan försörjningsmöjligheter.
Den kompensation kommunen får av staten täcker de två första åren, sedan hamnar kostnaden på
socialnämnden.
Kultur och Utbildningsnämnden
Utbildning
Både för lärlingsutbildningarna och de yrkesinriktade gymnasieprogrammen är det av största vikt
att gymnasieskolan utvecklar ett starkt samarbete med det lokala näringslivet. Gymnasieskolans
uppdelning mellan studieförberedande och yrkesinriktade program kräver dock en väl utbyggd
vuxenutbildning. En person som valt att läsa ett yrkesförberedande program måste ges en reell
möjlighet att läsa in de ämnen som saknas för att kunna sadla om och välja en väg inom högre
utbildning. Komvux är också ett viktigt redskap för att säkerställa att vi har en utbildad befolkning
som motsvarar de krav och önskemål som arbetsgivarna har.


Gymnasiet ska drogtesta elever rutinmässigt. Det skall vara frivilligt att göra drogtest men
om man inte vill göra detta fråntas man sin plats i skolan. Ingen skall behövas stängas av vid
konstaterad droganvändning men tvingande drogprogram skall genomgås. Vid upprepad
droganvändning stängs eleven av. Skolan skall även genomsökas med sökhund rutinmässigt
för att trygga skolan från droger.



Det är av största vikt att gymnasieskolan utvecklar ett gott samarbete med det lokala
näringslivet.
Vi vill ge elever på yrkesprogrammen möjlighet att besöka Yrkes-SM som anordnas vart
annat år någonstans i Sverige.



Kultur-och fritid
Kulturarvet har ett egenvärde genom bland annat de skönhetsvärden och den estetik som det står
för. Att värna om kulturarvet är också att visa respekt för tidigare generationer, att minnas vad de
har åstadkommit. Den absolut viktigaste aspekten är dock att kulturarvet fungerar som ett
sammanhållande kitt. Varje samhälle behöver gemensamma normer och värderingar, kollektiva
minnen, gemensamma myter, gemensamma högtider och traditioner, gemensamma seder och bruk
för att i förlängningen kunna hålla samman. Särskilt viktigt blir detta i en stat som den svenska, med
en solidariskt finansierad välfärdsmodell, eftersom den solidaritet som håller upp systemet i sin tur
baserar sig på identifikation och en stark känsla av gemenskap.



Kulturarvet ska ha en framträdande plats i den offentliga konsten



Nolhagaparken skall utvecklas med konst och statyer



Stadens grundare Gustav II Adolf skall stå staty i centrala staden.



Nolhaga lantgård utvecklas med fler lantraser och bättre övervakning.



Föreningslivet ges den respekt och uppskattning den så väl förtjänar.



Ungdomar som tidigt i livet vill känna på vad det innebär att ha ett arbete ska ges möjlighet
till ett meningsfullt sommarjobb eller feriejobb.



Friluftsliv är både hälsosamt och klimatsmart. Vi vill satsa på cykelbanor, ridvägar,
vandringsleder och promenadstigar.

Vård-och äldreomsorgsnämnden
Våra äldre förtjänar en god äldreomsorg, vilken de med skatt har betalat för. Sverigedemokraterna
kan inte acceptera att äldre dör ensamma, slutar sina liv i social isolering eller att människor känner
stark oro för att bli gamla på grund av brister inom omsorgen. Alla människor ska kunna åldras
med värdighet. De äldre ska ha rätt att kunna bo kvar i sin invanda miljö, ingen ska tvingas till ett
uppbrott från husdjur, vänner och anhöriga annat än då det är nödvändigt för till exempel vård på
sjukhus.
Sverigedemokraterna ser positivt på valfrihet och privata vårdformer, så länge de privata
vårdgivarna lever upp till samtliga ställda kvalitetskrav. Många äldre har idag svårt att finna ett
enklare boende. Vi vill också att kommunen undersöker om privata exploatörer såsom Boviera eller
liknande kan etablera sig i kommunen för att tillgodose olika alternativ för våra äldre.
Rutiner för att sitta vak under någons allra sista timmar i livet ska finnas och vara en självklarhet så
att både vårdtagare och deras anhöriga kan känna sig trygga i att man lämnar livet lika älskad och
omvårdad som när man kom.

FINANSIELL ÖVERSIKT
Vi Sverigedemokrater anser att kommunen tillfälligt bör använda sig av nollbasbudget där vi ser
över all verksamhet i grunden och går igenom vilken verksamhet som krävs, behövs och önskas.
Bara genom att nollställa verksamheten kan alla konton stämmas av med den politiska viljan,
lagkrav och nyttan. Vi behöver trimma kommunen inför framtiden så att vi gör rätt saker på rätt tid
och med rätta medel.
Ett varsamt hanterande av de gemensamma, ekonomiska resurserna är en viktig och naturlig del av
den Sverigedemokratiska förvaltarskapstanken. En ansvarsfull, reglerad marknadsekonomi, byggd
på långsiktigt tänkande är för oss självklar. Tillväxt är nödvändigt för att kunna upprätthålla vår
välfärd, men måste balanseras mot viktiga samhällsvärden såsom folkhälsa, kulturarv, miljö, socialt
kapital och nationellt självbestämmande.
Vi ser arbete som det enda säkra medlet att åstadkomma varaktigt enskilt och allmänt välstånd.
Därför krävs goda villkor för företagande och entreprenörskap.


Överskottsmål på i genomsnitt 4 %



Kommunen skall prioritera kärnverksamheterna.

Vi Sverigedemokrater utgår från en försiktighetsprincip och anser att den kostym kommunen har
idag är allt för stor och vid. Sverigedemokraterna anbefaller ett försiktigt framåtskridande som
baseras på varsamhet, eftertanke och långsiktigt ansvarstagande. Vi bejakar lag och ordning,
gemensamhetsskapande traditioner, samhällsbärande institutioner samt bevisat välfungerande
naturliga gemenskaper i form av familj och nation.
Vi eftersträvar ett demokratiskt, jämställt och miljövänligt samhälle där alla medborgare också
garanteras en hög grundläggande nivå med ekonomisk och social trygghet.
TILLVÄXTPROGRAM
Vår grundtanke är att den byggnadsutvecklingen som sker och kommer att ske i vår kommun skall
vi politiker bestämma över och inte byggbolagen. Vi skall värna om den unika kultur som råder i
vår kommun. Staden där träden är högre än husen. Trästaden osv.
Större projekt
• Stadsskogen
• Mjörnstranden
• Reningsverk Nolhaga
MÅL
MÅL 1 • I Alingsås är det tryggt, säkert och välkomnande
MÅL 2 • I Alingsås finns goda möjligheter till arbete och företagande
MÅL 3 • I Alingsås råder god ekonomisk hushållning grundad på effektiv resursanvändning
MÅL 4 • I Alingsås finns det valfrihet och självbestämmande
MÅL 5 • I Alingsås utvecklas vården och omsorgen efter individens behov
MÅL 6 • I Alingsås ger utbildning kunskaper för en dynamisk framtid
MÅL 7 • I Alingsås har vi ett rikt och stimulerande kultur-, idrotts- och föreningsliv

Hela kommunen skall leva och frodas.
Uppdrag:
Samtliga nämnder har en uppräkning på 100 % av PKV år 2022 och 2023 och 75 % 2024.
Detta innebär en uppräkning på grundkommunbidraget om 2,2 % år 2022, 2,0 % år 2023 och 2,1 %
år 2024.
Full kompensation tilldelas enligt kommunens målgruppsmodell till de nämnder som berörs.

Vård- och omsorgsnämnden Kommunbidraget höjs permanent år 2022, kostavtal, 5 510 tkr.
Kommunbidraget höjs permanent år 2022, LSS-verksamhet, 6 000 tkr.
Socialnämnden Inga justeringar.
Kultur- och utbildningsnämnden Kommunbidraget sänks permanent år 2022, kostavtal, -244 tkr.
Kommunbidraget höjs permanent år 2022, sommarjobb, 1 000 tkr. Kommunbidraget höjs
permanent år 2024, hyra ishall, 10 000 tkr.
Barn- och ungdomsnämnden Kommunbidraget höjs permanent år 2022, kostavtal, 5 106 tkr.
Miljöskyddsnämnden Kommunbidraget sänks permanent år 2022, ramjustering (KS) miljöstrateg,
-747 tkr.
Samhällsbyggnadsnämnden Kommunbidraget höjs permanent år 2022, ramjustering (KS)
offentliga toaletter, 375 tkr. Kommunbidraget höjs permanent år 2022, ökad skötsel och
tillkommande ytor, 1 000 tkr.
Kommunstyrelsen Kommunbidraget höjs permanent år 2022, ramjustering (MN) miljöstrateg, 747
tkr. Kommunbidraget sänks permanent år 2022, ramjustering (ÖFN) samverkan, -301 tkr.
Kommunbidraget sänks permanent år 2022, ramjustering (SBN) offentliga toaletter, -375 tkr.
Kommunbidraget höjs tillfälligt år 2022, valår 2022, 1 000 tkr. Kommunbidraget höjs tillfälligt år
2022-2024, digitalisering, 2 000 tkr per år. Tillfällig höjning 2022 beslutades i Budget 2021-2023.
Kommunbidraget höjs tillfälligt år 2023, utbildning av politiker efter valet, 1 000 tkr.
Exploatering Inga justeringar.
Överförmyndarnämnden kommunbidraget höjs permanent 2022, ramjustering (KS) samverkan,
301 tkr.
Internränta Internräntan för avgiftsfinansierad verksamhet följer kommunens prognostiserade
upplåningsränta och uppgår till 0,51 % år 2022-2023 och 0,61 procent år 2024.
Skatter och bidrag Underlag för budgeterade skatteintäkter och statsbidrag utgår från Sveriges
kommuner och landstings cirkulär 21:31.
Pensioner Budgetering av pensioner bygger på prognos från KPA från augusti 2021. PO-pålägg
PO-pålägget följer Sveriges kommuner och regioner rekommendationer enligt cirkulär 21:35 för år
2022 om 39,75 % samt med ett tillägg för de fackliga företrädarna om 0,55 %. Totalt PO-pålägg är
40,3 %.
Skattesats Kommunalskatten är oförändrad och uppgår till 21,36 %.
Särskilda budgetberedningen Kommunfullmäktiges presidium har rollen att vara
budgetberedning för revisorernas budget. Presidiet har den 17 september 2021, § 1 föreslagit att
kommunfullmäktige anslår 2 080 tkr till revisorerna för år 2022. Särskilda budgetberedningens
förslag är beaktat i beräkningen av kommunstyrelsens kommunbidrag.

