Sverigedemokraternas budget för
Örkelljunga kommun
2017
samt flerårsplan 2018 – 2019

Vi arbetar för ett tryggare Örkelljunga!
(På bilden saknas Blagoveska Poulsen, Ulf Nilsson och Mogens Poulsen)

Vår vision
Vi är ett parti som eftersträvar en hög grad av gemenskap och samhörighet i samhället. Vi
eftersträvar ett varmare samhälle där människor känner trygghet och visar omtanke genom att
ta ansvar för varandra. En förutsättning för en gemensamt finansierad välfärdspolitik, låg
brottslighet och en fungerande arbetsmarknad är den gemenskapen.
Specifikt för Örkelljunga så vill vi bygga vidare på bilden av Örkelljunga som en trevlig
lantlig by. Sverigedemokraterna vill att Örkelljunga kommun utvecklas mer mot en
landsbygdsidyll där vi satsar på de styrkor som kommunen redan har. Örkelljungas
småskalighet och närheten mellan kommunen och medborgarna är för oss något positivt. Det
finns många sätt som man kan förstärka bilden av Örkelljunga som ett tryggt och familjärt
samhälle. Genom att skolorna, äldrevården och barnomsorgen präglas av småskalighet, närhet
och familjär känsla så tror vi att det går att skapa ett tryggare samhälle.

Vad skiljer SDs budget mot 7-klöverns budget?
Något förvånande är avsaknaden av visioner i den gemensamma budget som 7-klövern väljer
att lägga fram. Det finns inga egentliga mål eller inriktningar för kommunen som fastslås,
utan budgeten från 7-klövern är ett rent ekonomiskt förslag för de kommande åren.
Sverigedemokraterna väljer att istället lägga en budget där vi framhåller våra visioner som
viktigare än de mer eller mindre exakta siffror som redovisas.
Vi ser dock mycket positivt på att 7-klövern valt att i år göra mycket av det som vi föreslog i
budgeten förra året. Under året har till exempel svenskt kött och närodlade råvaror i
kommunens kök äntligen blivit verklighet. Tockarp ska enligt uppgift få en förskola och
grundskolan får mer resurser i den kommande budgeten. Socialförvaltningen har skärpt upp
sina ledande och styrande funktioner under året. Beredningen för integration ska upphöra och
snart kommer utskicken till kommunens politiker att skickas ut som PDF-fil istället för med
post. Allt detta och mycket mer fanns med i Sverigedemokraternas budget redan föregående
år.

OBS! Alla våra yrkande finns samlade
på de sista sidorna i dokumentet!

Skatten i kommunen
Skattesats

19,06

Sverigedemokraterna ser inget utrymme att sänka skatten under 2017 men hoppas att under
kommande år kunna återkomma med en återgång till 18,76. För tillfället är skolans dåliga
resultat något som måste prioriteras framför skattesänkningar.
(Alla siffror i tusen kronor, om inget annat anges)

Överblick:

Summering av budgetförändringar

2017 2018 2019

Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Utbildningsnämnden
Socialnämnden
Överförmyndarnämnd

-1940
-1430
1621
3386
2430
100

Totalt fördelat, drift

4167 4067 4321

-1740
-1580
1621
3236
2430
100

-1940
-1580
1375
4936
1430
100

Investeringar
Enligt 7-klövern

Se förslag från 7-klövern

Investering som avviker från övriga partier.
SD: Skateparker, mindre orter

1000 300

Kommunstyrelsen
Driftsbudget:
Beredning för integration
Folkhälsoutvecklare 100%
Valnämnd
Söderåsens miljöförbund
Räddningstjänst Skåne Nv
Korrigering internränta

2017 2018 2019
-100 -100 -100
250 250 250
200
60
60
60
150 150 150
-2000 -2000 -2000

Ytterligare förändringar från SD:
Halverat mandatstöd
Styrgrupp integration slopas

-150
-150

Totalt drift:

-1940 -1740 -1940

Investeringsbudget:
(Ingen ändring av 7-klöverns förslag)
Datautrustning
Bredbandsstrategi
Inköpsmodul
Effektivisering raindance

350
500

Totalt investering:

1150 1380 900

-150
-150

350
500
530

-150
-150

400
500

300

Vision för vår landsbygd
Vi vill att hela kommunen ska leva. En förutsättning för en levande landsbygd är att de
produkter som produceras där har hög efterfrågan och därmed inbringar en inkomst till den
som producerar. Därför var det också vi som tryckte på och drev igenom att allt kött som
serveras i kommunens kök numera ska vara svenskt. Även grönsaker ska om möjligt vara
närodlat. Detta genomfördes trots att både Moderaterna och Centerpartiet röstade emot denna
förändring.

Halverat mandatstöd
Sverigedemokraterna vill halvera mandatstödet till alla politiska partier i Örkelljunga. Detta
då vi anser att stödet är alltför väl tilltaget och de politiska partierna har tillräckligt för att
kunna driva valkampanj och bilda opinion även om stödet halveras.

Avskaffa olagliga och ej beslutade styrgrupper
Trots att inga beslut finns så har det bildats så kallade styrgrupper i kommunen, där det
betalas ut både arvoden och förlorad arbetsinkomst till deltagarna. Sverigedemokraterna anser
att de frågor som nu ska behandlas av dessa nya styrgrupper borde behandlas av den normala
nämndstrukturen. Vi beräknar, utifrån de ersättningar vi vet har betalats ut, att dessa
”styrgrupper” orsakar onödiga kostnader för kommunen på minst 150 000kr.

Kommunfullmäktigehandlingar via internet
Föregående år föreslog Sverigedemokraterna att alla handlingar skulle skickas ut via internet
istället för vanlig post. Vi fick då inget gehör från 7-klövern men kan nu konstatera att det är
på gång. Vi ser framemot att detta införs och hoppas att det kan skapa en besparing för
kommunen även om det inte införts någon besparing i budgeten just nu.

Våra förslag, kommunstyrelsen:
Att ta bort utbildningsbidraget till partierna i kommunfullmäktige.
Att halvera partistödet.
Att avskaffa styrgrupper som bildats utan korrekta beslut.

Överförmyndarnämnd
Korrigering Gode män

2017 2018 2019
100 100 100

Utbildningsnämnden
2017 2018 2019
Driftsbudget:
Förändring ram vårdnadsbidrag
Utökade lokalkostnader SFI
Minskade städkostnader
Utökning spec. lärare Kungs
Elevassistent särskolan
Utökad lärartjänst särskolan
Utökad ledningsresurs

-400
306
-500
600
400
600
630

-700
306
-500
600
400
600
630

306
-500
600
400
600
630

Ytterligare förändringar från SD:
Satsning för höjda betyg
1750 1900 1900
Vårdnadsbidrag
1000
Driftsbudget ändring nivå:

3386 3236 4,936

Investeringsbudget:
(Ingen ändring av 7-klöverns förslag)
Inventarier förskola, skola & UBC 1450 1450 1450
Elevdatorer
650 650 650
Inventarier ny förskola Högkullen
300
Ytterligare förändringar från SD:
Ny Förskola Tockarp
Investeringsbudget nivå:

2100 2400 2100

Vår vision för våra barn
Vi är ett parti som värnar om familjens rätt att själv styra och välja sina barns omsorg. Tyvärr
har övriga partier beslutat att begränsa familjers möjlighet att själva välja genom att ta bort
möjligheten att införa ett vårdnadsbidrag. Vi har tidigare stridit för att få ett kraftigt höjt
vårdnadsbidrag men efter att Liberalerna och Centerpartiet i riksdagen röstat för ett
totalförbud mot vårdnadsbidrag i kommunerna så är det inte längre möjligt att genomföra. Vi
kommer dock att bevaka utvecklingen och avser att snarast införa ett nytt och bättre
vårdnadsbidrag.
Eftersom valfrihet och möjlighet att själv styra är centralt för oss så ser vi gärna att
kommunen har fler dagmammor för dem som inte vill lämna på förskolan. Att vi ska ha en
förskola i varje ort är också något vi eftersträvar och därför vill vi snarast se en ny förskola i
Tockarp. Kostnaden för denna förskola är inte större än det är att bygga ut förskolorna i
centrala Örkelljunga och den avlastar barnomsorgen med lika många platser som tillförs.

Vår vision för skolan
Sverigedemokraterna vill ha en skola med ordning och reda, där kunskap och lärande är i
fokus. Vår skola bygger på forskning och kända faktorer för att skapa en bra skolmiljö, där
alla elever kan känna sig trygga och lära sig på sina egna villkor. Vår skola uppmuntrar
eleverna i deras studier, utan de begränsande strukturer som idag finns.

Förbättra skolan
Örkelljungas skolor i tätorten har under senare år presterat allt sämre och eleverna har fått
med sig allt mindre kunskap. Denna utveckling måste vändas. När övriga partier har valt att
blunda för de ökande problemen i skolan så har Sverigedemokraterna varit det parti som
föreslagit lösningar och kommit med visioner om hur vi kan återskapa en fungerande skola
där eleverna trivs och där de kan få de kunskaper de har rätt till.
All forskning pekar på tre saker som är avgörande för hur en skolas elever presterar. Det
handlar om engagemanget hos läraren, engagemang hos föräldrarna och engagemang hos
eleven.
Idag tenderar framförallt Örkelljungas skola för klass 7 till 9, Kungsskolan, att misslyckas på
samtliga tre punkter. Den skolkultur som nämnden har förmedlat, har tyvärr bidragit med mer
negativt än positivt till skolan.
Lärarna på skolorna känner inte att de har tillgång till verktygslådan de behöver för att göra
ett bra jobb samtidigt som de saknar stödet från nämnden och ledningen. Därmed blir det
svårt för lärarna att engagera sig på det sätt som de kanske själv vill. Istället för fokus på
kunskaper och studiehjälp blir fokus på att lösa konflikter och skapa ordning i ett pågående
kaos.
Här behöver varje lärare känna att de har ledningens förtroende och mandat att leda sin
undervisning på ett bra sätt, samt att det finns tillgång till en ”verktygslåda” när den behövs.

Verktygslådan ska innehålla allt från jourskola till kvarsittning, samtidigt som det är viktigt
att en del av verktygen upplevs positiva av eleven. Det ska alltså även finnas verktyg för att
uppmärksamma positivt beteende.
Elevernas engagemang är givetvis till stor del beroende av att det finns engagerande lärare
och att det finns en miljö som i övrigt inbjuder till lärande och kunskapsinhämtning. Tyvärr
finns det en rådande kultur på skolorna där man försöker samla alla elevers lärande efter
samma mall. Det kan till exempel yttra sig genom att en elev som är bra på matematik får
räkna i en gammal bok som inte längre används, när eleven anses ha kommit för långt fram i
boken. Detta gör givetvis att eleven snabbt tröttnar och känner att den snarast blir bestraffad
för att den arbetat på bra. Ett effektivt sätt att få elever att öka sitt engagemang är genom att
lära dem hur deras inlärning fungerar, för att de på så sätt ska kunna lära sig snabbare och
bättre. Det kallas studieteknik och pratas väldigt lite om idag. Vi föreslog i en motion att
studieteknik skulle lyftas ut och fokuseras på. Dock var utbildningsnämnden i vanlig ordning
ointresserade av någon form av förändring.
Föräldrarnas engagemang är beroende av rätt och konkret information från skolan. Något som
skolan har dåliga rutiner för och ofta brister i. Vi skulle helst se att skolan hade muntlig
kontakt med varje elevs föräldrar åtminstone en gång per månad och då kort informerade om
elevens utveckling. Det finns friskolor som lyckats mycket bra med sin kommunikation med
föräldrarna, genom att ha just månadssamtal. Något som också höjer föräldrarnas engagemang
i sina barns lärande.

Utbildningsnämnden
Utbildningsnämndens arbetssätt är att avslå alla förslag som kommer från ”fel” parti samtidigt
som alla förslag från de egna styrande partierna alltid bifalls men oftast utan att genomföras
och utan egentlig konsekvensanalys. Till det ska läggas att man utestänger vissa företrädare
genom att lägga allt mer av diskussioner och närvaro på enbart presidiet, istället för att ha ett
öppet och inbjudande arbetssätt där allas erfarenheter och kunskaper kan komma till gagn för
skolans organisatoriska utveckling.
Det absolut största problemet är dock ändå att man så fullständigt har misslyckas med
att bygga vad som närmast kan benämnas för en fungerande ”skolkultur” i
Örkelljunga.
Med ”skolkultur” menar vi då det långsiktiga byggandet av en organisation där dess
grundläggande anda och värderingar går igenom till alla funktioner i skolan. Om man vill
skapa en skola med ordning och reda, där fokus på lärande och utveckling av elevernas
kunskaper står i centrum så krävs det att man hela tiden har detta med sig i alla beslut som
fattas. Här handlar det om att skapa en organisation som vet vad nämnden vill att den ska göra
och som vet att nämnden står bakom och stöttar arbetssättet som används. Som exempel ska
en rektor som anställs veta ungefär vad den kommer till för typ av arbetsplats och vad som
förväntas av rektorn.
Örkelljungas skolorganisation är idag, kort sagt, att allt är rektorernas ansvar och sedan ska
rektorerna ”ställas till svars” när skolan inte presterar så bra som nämnden hoppats. Dock utan
att nämnden varit tydlig med vad som förväntas av skolan.

SD vill satsa mer på grundskolan
Sverigedemokraterna vill tillskjuta cirka 3,4 miljoner extra till skolan 2017. Utöver det övriga
sju partier ställer sig bakom vill vi tillskjuta närmare 2 miljoner för att komma tillrätta med de
sjunkande betygen. Satsningen är tänkt att även komma de till del som redan idag klarar
kraven och som därför får mycket lite stöd för att bli ännu bättre. Det kan ske genom att
anställa fler lärare och minska klassernas storlek, men också genom andra sätt att göra
undervisningen mer intressant. Något som alla vet är att inspirerade elever lär sig både mer
och snabbare. Det är också viktigt att resurser till extra stöd finns när det behövs. Under
senare år har betygen i högstadiet varit en återkommande sorglig läsning. Runt hälften av
eleverna i vissa klasser har inte fått godkända betyg i alla ämnen. Rektorer och lärare klagar
på ständig resursbrist. Det är redan i senaste laget men vi måste tillskjuta resurser snarast om
vi vill att eleverna ska få den utbildning och de kunskaper de har rätt till.
Sedan är det inte bara de elever som presterar sämst som kan behöva stöd. Det är idag tyvärr
så att den som klarar grundkraven men som skulle kunna bli riktigt bra med lite extra hjälp,
får inte den hjälpen. Resurserna för det saknas helt enkelt. Två miljoner är kanske inte så
mycket utspritt per elev, men det är en grundplåt som går att göra något med. Vi styr inte
heller exakt vad som pengarna ska användas till, utan förlitar oss på att skolans organisation
är bättre lämpade att veta vad som behövs för att höja alla elevers kunskapsnivå och höja
betygen i grundskolan.

Förskola i Tockarp
Sverigedemokraterna vill snarast att det startas upp en förskola i anslutning till skolan i
Tockarp. Denna fråga utreddes som hastigast tidigare, men lades till handlingarna utan någon
djupare utredning efter ett yrkande av Theresa Lindahl (m) i utbildningsnämnden 2014-09-25.
Trots att inga nya beslut finns och endast SD har yrkat på att starta en förskola i Tockarp
under budgeten 2016, så ska det numera finnas planer på att genomföra detta, enligt uppgifter
som framkom under budgetberedningen. SD ser positivt på införandet av en förskola i
Tockarp men är som vanligt undrande över beslutsgången i kommunen. Vi tror det blir bättre
i slutändan om utbildningsnämnden och framförallt dess förvaltning får vara med och ge sin
syn på saken i denna typ av frågor.

Återinfört vårdnadsbidraget
Vårdnadsbidraget försvann som möjlighet för kommunerna sedan Alliansen gjort gemensam
sak med regeringen och valt att inte rösta emot förslaget. Sverigedemokraterna stod kvar som
ensamma motståndare till slopandet och vi hoppas på sikt kunna riva upp beslutet. Efter valet
2018 räknar vi med att kommunerna ska få tillbaka självstyret även på denna punkt. Därför
lägger vi in i budgeten ett återinförande av vårdnadsbidraget från årsskiftet 2018-2019.

Närodlad mat och svenskt kött
Sverigedemokraterna har under lång tid drivit på för att få mer närodlad mat och kött som
lever upp till svenska krav på djurhållning. I tidigare budgetar har vi yrkat för detta. Under
våren 2016 så fick vi slutligen gehör för detta i Utbildningsnämnden och vårt yrkande om
svenskt kött och närodlade råvaror bifölls av nämnden. Detta infördes i kostpolicyn för hela
kommunen. Motståndare till införandet av svenskt kött och närodlade råvaror var
Centerpartiet och Moderaterna.

Förslag utbildningsnämnden:
Våra förslag barn/förskola:
Att vårdnadsbidrag införs så snart det lagligen är möjligt.
Att snarast anlägga en ny förskola i anslutning till Tockarps skola.
Våra förslag skola/gymnasium:
Att Örkelljunga ska eftersträva en skolkultur som bygger på lärande och
”ordning och reda”.
Att införa kvarsittning som redskap.
Att införa skriftliga uppförande-meddelande som redskap.
Att förbjuda mobiltelefoner under skoltid.
Att alla skolor ska vara avstängda från icke behöriga personer.
Att besökare på skolan ska vara anmäld och bära synlig information.
Att införa förbättrad kommunikation mellan skolan och hemmet.
Att lära eleverna mer om sitt eget lärande genom särskilt lyfta studieteknik.
Att införa möjlighet till så kallad ”jourskola” där elever som tillfälligt inte klarar
av att tillgodogöra sig kunskaperna på lektionstiden placeras.

Socialnämnden
Driftsbudget:

2017 2018 2019

Nytt LSS boende
Verksamhetschef
LSS ärende
Ny tjänst uppföljning LSS, IFO Soc. Psyk
Fortsatt satsning delade turer/höjd Sys.

900
420
1000
610
500

900
420
1000
610
500

900
420
1000
610
500

Nollavtal för flyktingar
0
0
-1000
Ålderstesta flyktingbarnen enligt mig.v. -1000 -1000 -1000

Budgetnivå ändrad

2430 2430 1430

Investeringsbudget:
(Ingen ändring av 7-klöverns förslag)
Investeringar

600

600

600

Investeringsbudget

600

600

600

Vision för våra äldre
Vi vill skapa ett tryggt samhälle för de äldre i kommunen, med flera trygghetsboende och
möjlighet att bo centralt med närhet till viktiga funktioner som tandläkare och vårdcentral.
Det ska också finnas en väl utbyggd service på landsbygden, om man som äldre vill bo kvar i
sitt hus utanför kommunens tätorter. Problem som kan uppstå på grund av att man inte längre
kan köra bil eller får olika typer av funktionshinder, ska överbryggas genom personligt
anpassade lösningar som sätter individen i centrum.

Rätt till utomhusvistelse
Våra äldre bör ha rätt att vistas utomhus åtminstone under en kortare tid varje dag. Vi
Sverigedemokrater vill värna denna rätt och enligt tidigare utredning och förslag i ämnet, så
var det inte främst bristen på pengar som var avgörande, utan boendets fysiska utformning
och personalens arbetstider. När det nu renoveras, byggs nytt och ändras på arbetstider så är
det möjligt att även tänka på de äldres möjlighet att komma utomhus.

Parboendegaranti på riktigt
Sverigedemokraterna föreslog för många år sedan att införa en parboendegaranti för äldre i
kommunen. Detta genomfördes senare, men inte på det sätt som kanske de flesta tänker sig.
Parboendegaranti i Örkelljunga betyder nämligen inte att man garanteras ett boende
tillsammans utan bara i något sånär nära anslutning till den intagna. Vi Sverigedemokrater vill
se att man nu i samband med renoveringar och nybyggnationer även genomför förändringar
av rum så att de tillåter för äldre par att faktiskt fortsätta bo tillsammans och inte bara i samma
byggnad.
Förbättrad ledning och styrning
Enligt en utredning från Jan-Erik Magnusson, september 2015, så har socialförvaltningen en
betydande förbättringspotential om förvaltningen och nämnden genomför den förbättrade
ledning och styrning som rapporten föreslår. Sverigedemokraterna ser positivt på rapportens
förslag till förbättringar inom förvaltningen och ser också hur flera av rapportens förslag har
införlivats i verksamheten under det senaste året.
Nollavtal för flyktingar
En stor andel av det ekonomiska biståndet går till människor som kommit hit via det frivilliga
flyktingmottagande som kommunen har tagit på sig och sedan har flyktingarna tvingats till ett
liv i utanförskap, av Alliansens misslyckade invandrings- och integrationspolitik. Istället för
att skapa ett samhälle byggt på gemenskap så som Sverigedemokraterna vill, där de
människor som kommer hit kan passa in och delta, så har Alliansen gjort det motsatta och
dömer därmed människor till livslångt utanförskap. Detta är inte bara en tragedi för alla
inblandade människor utan också en stor kostnad för kommunen. En kostnad som givetvis
hamnar på skattebetalarna, oavsett om pengarna tas från migrationsverket eller från
socialnämnden. Vi vill därför säga upp nuvarande avtal och istället skriva nollavtal,
åtminstone tills vi kan se att vi har kontroll över situationen och utgifterna för den
misslyckade integrationspolitiken har sjunkit tillbaka till mer acceptabla nivåer. Den största
effekten får denna åtgärd efter två år, då kommunen ska betala försörjning för de 25 flyktingar
som kommunen har avtal att ta emot. Exakt vad dessa 25 personer, som kommunen åtagit sig
att ta emot under 2016, kommer att kosta kommunen är tyvärr omöjligt att säga innan vi vet
vilka personerna är. Det finns vissa normer för hur mycket en person ska ha att leva på osv
framtaget av socialstyrelsen, men dessa är olika beroende på om det är barn eller vuxna och
om man lever i en familj eller ensam. Därtill kommer kostnader för t.ex omhändertagande av
barn eller andra vårdliknande insatser som dessa människor kan behöva. Men om man räknar
att vi tidigare tillskjutit 25 personer till försörjningsstödet varje år och nu slutar med detta,
vilket ger effekt först 2017, så bör besparingen bli minst 1 miljon kronor (ca 3334 kr per
individ/månad).
Genom en minskning av mottagandet av flyktingar så hoppas vi kunna bryta trenden med
kraftigt ökande kostnader för försörjningsstödet. Enligt socialstyrelsen så har Örkelljungas
försörjningsstöd till utrikes födda, ökat kraftigt under de senaste åren. Trots att mängder med
resurser gått till extrainsatser så har andelen utrikes födda som får försörjningsstöd ökat. 2004
redovisade Örkelljunga 35 utrikes födda och 4 flyktingar som mottagare av försörjningsstöd,
till Socialstyrelsen. 2009 redovisades 61 utrikes födda, 24 flyktingar och 126 barn. 2014 var
siffrorna 66 stycken utrikes födda och 22 flyktingar samt 115 barn (varav de flesta bör vara
ensamkommande flyktingbarn). Barn redovisas inte efter födelseland utan alla

barn som får försörjningsstöd redovisas i en klump. 2004 särredovisades inte barn alls.
Tidigare redovisades även summan av de utbetalda stöden utifrån födelseland i, eller utanför
Sverige. Enligt källor i kommunen så är summan för utrikes födda betydligt större procentuell
del av totala summan, än vad antalet är i procent. Det beror på att det är fler utrikes födda som
lever helt på försörjningsstödet, utan någon egen inkomst och bland de som är födda i Sverige
är det vanligare att man bara får en mindre del av sin försörjning via försörjningsstödet.
Ålderstesta ensamkommande flyktingbarn
Enligt migrationsverket åligger det kommunerna att ålderstesta ensamkommande
flyktingbarn, då en stor del av dessa uppgivet en ålder som är betydligt lägre än deras verkliga
ålder. Migrationsverket gör, enligt egen uppgift, bara en preliminär bedömning. Därefter är
det placeringskommunens uppgift. Nu utreder regeringen vilka möjligheter som finns till
ålderstester genom migrationsverket men fram tills dessa genomförs bör alla kommuner följa
migrationsverkets rekommendationer och själva införa ålderstester av samtliga
ensamkommande flyktingbarn. Detta för att undvika att resurser avsatta till barn spills på
vuxna människor som saknar samma behov.

Vårt förslag, Socialförvaltningen:
Att omedelbart avveckla mottagandet av flyktingar till Örkelljunga.
Att ålderstesta samtliga flyktingbarn i kommunens försorg.
Att vid renoveringar, nybyggnation och ändrade arbetstider utgå från att vi ska
uppfylla önskemålet om att ge alla intagna på våra äldreboende rätt till
utomhusvistelse.
Att införa en parboendegaranti på riktigt.
Att fortsätta arbetet med förbättringar av ledning och styrning i
socialförvaltningen, enligt rapport från Jan-Erik Magnusson, september 2015.

Kultur- och fritidsnämnden
Driftsbudget
Föreningsutvecklare
Drift Forum
Personal 0,3 tjänst
Evenemang Forum
Kulturskolan 3årig projekt

2017
125
700
150
400
246

2018
125
700
150
400
246

2019
125
700
150
400

Ytterligare förändringar från SD:
Slopat stöd, religiösa & pol. föreningar -100
Höjt stöd idrotts- & ungdomsföreningar 100

-100
100

-100
100

Ändrad budgetnivå
Investeringar:
(Ingen ändring av 7-klöverns förslag)
Övergång RFID
Meröppet
Renovering Klorgas
Byte UV rening
Kemrum flock borttagning
Investeringsbudget

1621 1621 1375

750
550
100
300
100
850

950

0

Slopat stöd till religiös och politiska föreningar
Sverigedemokraterna har sedan tidigare föreslagit (genom en motion) att religiösa och
politiska föreningar inte ska ges stöd via kommunens skattefinansierade bidrag till föreningar.
Detta då vi vill värna religionsfriheten som även bör infatta rätten att inte tvingas stödja en
religiös förening via kommunskatten. Politiska föreningar som driver en politisk sanktionerad
linje, bör vara hänvisad att få stöd via partistödet och de politiska partier som stödjer dem.
Höjt stöd till idrotts- och ungdomsföreningar
Idag nekas eller begränsas alltför ofta våra idrotts- och ungdomsföreningars stöd, eftersom det
saknas resurser i nämnden. Genom att förtydliga att stöden ska gå till idrottsföreningar och
ungdomsföreningar så vill vi skapa bättre förutsättningar för verksamheter runt om i
Örkelljunga. Under det gångna året har bidrag nekats bl.a. till Ekets fotbollsförening, för
upprustning av lokaler, samtidigt som stora summor skänkts till Citykyrkan för bl.a
införskaffande av en kopiator och deras arbete med svenska för invandrare. Vi tycker denna
prioritering är fel och vill använda större del av pengarna till idrotts- och
ungdomsverksamhet.

Våra förslag, kultur- och fritidsnämnden:
Att avskaffa stöd till religiösa och politiska föreningar.
Att öka stödet till idrotts- och ungdomsföreningar.

Samhällsbyggnadsnämnden
Driftsbudget:
GIS samordnare inom 6K
Korrigerad internränta

2017 2018 2019
120 120 120
-1100 -1100 -1100

Yrkade förändringar från SD:
Ny teknik
Motprestation försörjningsstöd

-150
-300

Ändring budgetnivå

-1430 -1580 -1580

Investeringsbudget Gata/Park
Markundersökning
Gator/vägar asfalt
Lekplatser
Ejdern nordväst
Bruksvägen
Fordon
Tillgänglighetsanpassning
Cykelvägar
Industriområdet Eket
Exploatering Eket
Industriområde Skånes Fagerhult
Industriområde Skåneporten NÖ
Belysning gc väg
Tomtmark Åsljunga
Samhällsbyggnadsförvaltningen
L-stöd gatukontoret
Modernisering gatubelysning
Ejdern Egen
Parkouranläggning Skånes Fagerhult
Motionsslinga Skånes Fagerhult
GIS system

-300
-300

200 200
2500 2500
100 50
300
1000
400 600
100 100
1400 500
3000
1000

-300
-300

200
2500
100
5000
200
100
1500

6000
500
850
500
200
200

5500
2500
200 200
1000
7000

1200
750
200

Totalt:

9150 17150 23550

Yrkande från SD:
Nya skateboardparker

1000 300

Ny nivå:

10150 17450

Investeringar VA:
(Ingen ändring av 7-klöverns förslag)
Åtgärder ledningsnät
Ejdern nordväst
Avloppsreningsverk
Renovering Va-verket
Bruksvägen
Industrimark Skåneporten
Industrimark Skånes Fagerhult
Ökad gasproduktion
Åtgärder för ovidkommande vatten
Tomtmark Åsljunga
Åtgärder reningsverk ventilation
Åtgärder AP stationer
VA-plan kommunövergripande
Extern slammottagning
Stängsel Skånes F. och Eket
Elverk ARV, lämnar 150tkr
Ny centrifug
Renssil Skånes Fagerhult
VA ledning Ånalt – Skåneporten
Ejdern Engen
VA ledning Bruket
Exploatering Eket

2017 2018 2019

Totalt VA:

13300 18400 17900

1500 1500 1500
200
500 500 500
5000 5000
500 2500
500 2500
3000
2200
2000
1000
500
600
500
2500
2000
1000
2700
400
7000
1000
1000

Krav på utnyttjande av ny teknik
Under senare år har mycket hänt vad gäller teknikutveckling för skötsel av både gator och
park. Det kan handla om allt från självgående gräsklippare till förädlade växter som kräver
mindre skötsel. Detta borde kunna utnyttjas för att sänka kostnaderna i kommunen. Dock
kommer knappast några besparingsförslag från samhällsbyggnadsnämnden självmant. Därför
vill vi tillsätta en utredare åt samhällsbyggnadsförvaltningen, för att komma med förslag på
hur ny teknik kan användas för att spara resurser i samhällsbyggnadsförvaltningen. Vi
beräknar att man bör kunna spara in motsvarande minst en halvtidstjänst. Dock kostar
utredningen givetvis en del vilket gör att vi bara räknar med en besparing på 150 000 kr för
2017.

Motprestation mot socialbidrag
Örkelljunga har aldrig haft så många som lever på försörjningsstöd som idag. Det är också en
ny typ av människor som hamnar på försörjningsstöd, då det numera är mer vanliga arbetare
och även ibland högutbildade som på grund av den förda migrationspolitiken slås ut och
hamnar bland bidragstagarna. Det är då rimligt att kommunen kan kräva någon form av
motprestation för att betala ut försörjningsstöd och då vore det lämpligt med ett samarbete
mellan Socialförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen för att på så sätt dra nytta av
de människor som idag får sin försörjning via försörjningsstödet. Det finns också en vinst i att
människor känner sig behövda. Sverigedemokraterna beräknar att ett sådant upplägg, där
socialförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar tillsammans skulle leda till
besparingar på minst en halvtidstjänst.
Nya skateboardparker
Sverigedemokraterna vill att även våra mindre orter ska ha tillgång till skateparker för dem
som inte har möjlighet eller inte vill ta sig till den i centrum. Vi tänker då främst på orterna
Skånes Fagerhult, Åsljunga, Tockarp och Eket. Ett lämpligt och billigt sätt att lösa detta är
genom flyttbara konsoler som placeras ut på hårt underlag. På så sätt kan man även skapa en
löpande förnyelse genom att flytta runt dessa mellan orterna. Sverigedemokraterna avsätter 1
miljon till att skapa hårda ytor och köpa in grundutrustning år 2017 och därefter 300 000kr för
att komplettera med mer flyttbar utrustning 2018.

Våra förslag, samhällsbyggnadsnämnden:
Att tillsätta en utredning för hur mer så kallad ”ny teknik” kan ta över
arbetsuppgifter i samhällsbyggnadsförvaltningen och sänka kostnaderna för
kommunen.
Att införa motprestation för att få försörjningsstöd i ett samarbete mellan
Socialförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Att uppföra skateparker med hjälp av flyttbara konsoler i våra mindre tätorter,
Skånes Fagerhult, Åsljunga, Tockarp och Eket.

Kommunfastigheter
Investeringar
(Ingen ändring av 7-klöverns förslag)
Säkerhetsåtgärder
Fastighetstekniskt underhåll
Högkullen nybyggnation
Lekplatser
Markytor
Gatuförråd ventilation
Kungsskolan Aulan
Energibesparande åtgärder
Dusch omklädningsrum Tockarp
Tallgården tilläggsisolering
Kungsskolan fönsterbyte
Kungsskolan nytt ytskikt och el A-hus
Idrottsplats byte staket
Södergården hissar
Södergården ventilation kök
Kommunhuset belysning
Kommunhuset brandlarm
Bokelunda F1-5 samt ventilation
Åsljunga skola tak
Fönsterbyte generellt
Lillhallen ventilation
Kungsskolan takbyte D+C
Estet centrum takbyte
Utbildningcentrum takbyte
Kommunhuset ventilation
Solrosen utbyte värme
Södergården tilläggsisolering
Kungsskolan uppfräschning B+C
Solrosen kök
Reservkraftaggregat
Byte ventilation Solgården
Byte fjärrvärmeväxlare UBC
Gatuförråd renovering omklädning och dusch
Gyllet ny ugn
Idrottshall byte papptak
Idrottshall vikvägg ersätts med jalusivägg
Mården byte papptak
Simhall byte 4 st ventilationsaggregat
Tallgården ommålning mattbyte
Idrottshall projektering
Ombyggnad Gyllet byte ventilation
Tockarps skola ventilation
Investeringsbudget totalt:

2017 2018 2019
250
1000
500
100
200

250
1000 1000
17500
100 100
200 200
1200

1200
100 100
450
160
600
350
250

100

800
650
400
750
3700
850
300
650

400

650
350
150
3000
1000
160
500
300
300
150

2350
450
375
350
475
400
100
200 3800
400
250
300
150
11760 26560 13350

Här kommer en sammanställning av samtliga yrkande till förändring i
budgeten, enligt Sverigedemokraternas förslag till budget:

Våra förslag, kommunstyrelsen:
1. Att ta bort utbildningsbidraget till partierna i kommunfullmäktige.
2. Att halvera partistödet.
3. Att avskaffa styrgrupper som bildats utan korrekta beslut.
Våra förslag, utbildningsnämnden:
4. Att vårdnadsbidrag införs så snart det lagligen är möjligt.
5. Att snarast anlägga en ny förskola i anslutning till Tockarps skola.
6. Att Örkelljunga ska eftersträva en skolkultur som bygger på lärande och
”ordning och reda”.
7. Att införa kvarsittning som redskap.
8. Att införa skriftliga uppförande-meddelande som redskap.
9. Att förbjuda mobiltelefoner under skoltid.
10.Att alla skolor ska vara avstängda från icke behöriga personer.
11.Att besökare på skolan ska vara anmäld och bära synlig information.
12.Att införa förbättrad kommunikation mellan skolan och hemmet.
13.Att lära eleverna mer om sitt eget lärande genom särskilt lyfta
studieteknik.
14.Att införa möjlighet till så kallad ”jourskola” där elever som tillfälligt inte
klarar av att tillgodogöra sig kunskaperna på lektionstiden placeras.
Vårt förslag, Socialförvaltningen:
15.Att omedelbart avveckla mottagandet av flyktingar till Örkelljunga.
16.Att ålderstesta samtliga flyktingbarn i kommunens försorg.
17.Att vid renoveringar, nybyggnation och ändrade arbetstider utgå från att
vi ska uppfylla önskemålet om att ge alla intagna på våra äldreboende rätt
till utomhusvistelse.
18.Att införa en parboendegaranti på riktigt.
19.Att fortsätta arbetet med förbättringar av ledning och styrning i
socialförvaltningen, enligt rapport från Jan-Erik Magnusson, september
2015.

Våra förslag, kultur- och fritidsnämnden:
20.Att avskaffa stöd till religiösa och politiska föreningar.
21.Att öka stödet till idrotts- och ungdomsföreningar.
Våra förslag, samhällsbyggnadsnämnden:
22.Att tillsätta en utredning för hur mer så kallad ”ny teknik” kan ta över
arbetsuppgifter i samhällsbyggnadsförvaltningen och sänka kostnaderna
för kommunen.
23.Att införa motprestation för att få försörjningsstöd i ett samarbete mellan
Socialförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen.
24.Att uppföra skateparker med hjälp av flyttbara konsoler i våra mindre
tätorter, Skånes Fagerhult, Åsljunga, Tockarp och Eket.
Detta är Sverigedemokraternas budgetförslag för Örkelljunga kommun 2017-2019 som
föreslås hösten 2016. Sverigedemokraternas budget brukar sällan ge några direkta
genomslag men förvånansvärt ofta dyker våra förslag upp senare bland andra partier,
som t.ex parboendegaranti för äldre, föräldraengagemang i skolan, närodlad mat,
förskola Tockarp, ökade resurser skolan och slopande av integrationsberedningen.

