Sverigedemokraternas budget för
Örkelljunga kommun
SKUGGBUDGET SD ÖRKELLJUNGA
2018
samt flerårsplan 2019 – 2020

”Stirra dig inte blind på en stängd
dörr. Det kan finnas en öppen bredvid”
-

ur Nalle Puh av A A Milne -
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Vi arbetar för ett tryggare Örkelljunga!
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.
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Sammanställning av Sverigedemokraternas samtliga yrkande till
förändring i budgeten:
(Punkt 3 och 4 bifölls helt eller delvis i Kommunstyrelsen, därför är dessa
kursiverade.)
Våra förslag, kommunstyrelsen:
1. Att ta bort utbildningsbidraget till partierna i kommunfullmäktige.
2. Att halvera partistödet.

Våra förslag, utbildningsnämnden
3. Att medel avsatta för särskilda satsningar i Utbildningsnämnden ska
användas för avsett ändamål.
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 stängda för icke behöriga personer.
11. Att besökare på skolan ska vara anmäld och bära synlig besöksbricka.
12. Att införa förbättrad kommunikation mellan skolan och hemmet.
13. Att lära eleverna mer om lärande genom att särskilt lyfta studieteknik.
14. Att införa s.k. ”jourskola” där elever som tillfälligt inte klarar av att
tillgodogöra sig kunskaper på lektionstid placeras för att få extra stöd.
15. Att hos Region Skåne kräva att tandvården för kommunens barn och unga
löses inom kommunen, så att frånvaron från skolan kan minimeras.
16. Att utreda behov och möjlighet att bygga en ny grundskola i Örkelljunga.
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Våra förslag, Socialförvaltningen:
17. Att omedelbart avveckla det frivilliga mottagandet av flyktingar till
Örkelljunga.
18. Att asylsökande som fått åldern uppskriven till över 18 år ska räknas som
vuxen och inte belasta resurser avsedda för barn.
19. Att vid renoveringar, nybyggnation och arbetstidsförändringar utgå från
önskemålet att ge alla på kommunens äldreboende rätt till utomhusvistelse.
20. Att införa en parboendegaranti på riktigt.

Våra förslag, överförmyndarnämnden
21. Att asylsökande som fått åldern uppskriven till över 18 år ska behandlas som
vuxen och inte belasta resurser avsedda för barn.

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

Våra förslag, samhällsbyggnadsnämnden:
24. Att tillsätta en utredning för hur ”ny teknik” kan användas för att
effektivisera arbetsuppgifter inom samhällsbyggnadsförvaltningen och därmed
sänka kostnaderna för kommunen.
25. Att införa motprestation för att få försörjningsstöd i ett samarbete mellan
Socialförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen.
26. Att uppföra skateparker med hjälp av flyttbara konsoler i våra mindre
tätorter, Skånes Fagerhult, Åsljunga, Tockarp och Eket.
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Sverigedemokraternas budgetförslag för Örkelljunga kommun
2018-2020

Skatten i kommunen
Skattesats (19,06)
Sverigedemokraterna hoppas att under kommande år kunna återgå till
skattesatsen 18,76. Detta kräver dock att framförallt skolan, men även
äldrevården stadigt fungerar bättre än idag. För skolans del är kanske inte pengar
det mest avgörande utan en annan inställning där ordning och reda är ledord. Det
befintliga engagemanget hos skolans personal, elever och föräldrar motarbetas
dock av 7-klöverns politiker i dagsläget.
Överblick:
Skillnad i tusen kronor gentemot majoritetsbudgeten i kommunen:

Kommunstyrelsen:
Samhällsbyggnadsnämnden:
Kultur- och fritidsnämnden:
Utbildningsnämnden:
Socialnämnden:
Överförmyndarnämnd

2018
-300
0
0
100
200
20

2019
-300
0
0
100
200
20

2020
-300
0
0
100
200
20

Investeringsbudget
Inga yrkande i summor, men SD ser följande kommande investeringsbehov:
Skateparker, mindre orter
Ny grundskola i centrala Örkelljunga
Ny förskola Tockarp
Satsning i Tockarp på fritidsaktivitet/idrottsanläggning (öppna för lämpligt
förslag)
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Kommunstyrelsen
Halverat mandatstöd
Sverigedemokraterna vill halvera mandatstödet till alla politiska partier i
Örkelljunga. SD anser att stödet är alltför väl tilltaget och att de politiska
partierna har tillräckligt med medel till både valkampanjer och opinionsbildning
även om stödet halveras.
Totalt beräknar vi att vi kan spara 300 000kr på ovanstående åtgärder.

Utbildningsnämnden
SD:s vision för våra barn
SD är ett parti som värnar om familjens rätt att själv styra och välja sina barns
omsorg. 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 familjers valfrihet och möjlighet att själv styra sina liv är centralt för
SD ser vi gärna att kommunen anställer fler dagmammor samt att det skall
finnas en förskola i varje ort. Närmast 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.

SD:s vision för skolan
Sverigedemokraterna vill ha en skola med ordning och reda där kunskap och
lärande är i fokus. Vår vision om skolan 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.
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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.
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 engagemang hos läraren, engagemang hos föräldrarna
och engagemang hos eleven.
Vi vill att varje lärare ska känna att de har ledningens förtroende och mandat att
leda sin undervisning på ett bra sätt, samt att det finns tillgång till en
”verktygslåda” som ska innehålla såväl innehålla allt från jourskola till
kvarsittning. Det ska även finnas verktyg för att belöna 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. Ett effektivt sätt för att få elever att öka sitt
engagemang är genom att lära dem hur inlärning fungerar, för att de på så sätt
ska kunna lära sig snabbare och bättre. SD föreslog i en motion att studieteknik
skulle lyftas ut och fokuseras på. Utbildningsnämnden var emellertid inte
intresserade av någon förändring.
Föräldrarnas engagemang är beroende av rätt och konkret information från
skolan. Idag är skolans rutiner för detta bristfälliga. SD föreslår att skolan har
muntlig kontakt med varje elevs föräldrar (motsv,) minst en gång per månad och
då kort informerar om elevens utveckling. Denna modell finns vid många
friskolor och det har visat sig att månadssamtalen höjer föräldrarnas
engagemang i sina barns lärande.
Det största problemet är dock avsaknaden av en fungerande ”skolkultur” i
Örkelljunga. Med ”skolkultur” avses den långsiktiga uppbyggandet av en
organisation vars grundläggande anda och värderingar genomsyrar alla
funktioner i skolan. Vill man skapa en skola med ordning och reda, med fokus
på lärande och utveckling av eleverna så krävs det att man hela tiden har detta
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med sig i alla beslut som fattas. Man måste skapa en organisation som, till
skillnad mot idag, har ett tydligt uppdrag från utbildningsnämnden och därför i
alla lägen vet vad som förväntas av den och som vet att nämnden står bakom
och stöttar arbetssättet som används.
SD vill satsa mer på grundskolan
Sverigedemokraterna vill tillskjuta 2,1 miljoner extra till grundskolan under de
kommande åren, utöver det som övriga sju partier ställts sig bakom. Satsningen
skall inte enbart vara till för de elever som inte uppnår målen och därför behöver
extra stöd, utan skall även komma dem till del som redan idag klarar kraven och
som tyvärr får mycket lite stöd för att utvecklas vidare. Medlen kan användas till
att anställa fler lärare, minska antalet elever per klass, men också till andra sätt
att göra undervisningen mer intressant.
Runt hälften av eleverna i vissa klasser på högstadiet har inte fått godkända
betyg i alla ämnen. I detta läge väljer 7-klövern att öronmärka 2 miljoner till
gymnasiet. Dessa pengar tror SDi gör mer nytta i skolan som helhet och vill
därför ta bort den riktade satsningen, för att istället lägga resurserna på
framförallt vår grundskola. Här behövs insatser för att nå målet, att alla elever
ska vara godkända i alla ämnen när de lämnar grundskolan.
SD vill inte peka ut exakt vad pengarna ska användas till, utan förlitar sig på att
skolans organisation är bättre lämpade att peka på vad som behövs för att höja
alla elevers kunskapsnivå och höja betygen i grundskolan.
Förskola i Tockarp
Sverigedemokraterna vill att det snarast startas en förskola i anslutning till
skolan i Tockarp. Den som idag bor i närheten av Tockarp och redan har placerat
ett eller flera barn på en annan förskola, kommer givetvis vara måttligt
intresserad av att byta, men på sikt ser vi det som avgörande för om Tockarps
skola ska finnas kvar i framtiden.
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Återinfört vårdnadsbidrag
Vårdnadsbidraget försvann som möjlighet för kommunerna sedan Alliansen
gjort gemensam sak med regeringen. Sverigedemokraterna stod därmed kvar
som enda motståndare till slopandet men hoppas på sikt kunna riva upp beslutet.
Efter valet 2018 räknar vi med att kommunerna ska få tillbaka självstyret även
på denna punkt. Vi föreslår därför att vårdnadsbidraget snarast införs, när detta
blivit möjligt.
Stöd till skolan istället för gymnasiet
De 2 miljoner som nu är avsatta till gymnasiet, ska istället användas till
framförallt grundskolan. Dessa medel tillsammans med 100 000 kr omfördelat
från kommunstyrelsen, ger skolan totalt 2,1 miljoner som ska användas där
behoven finns med syfte att höja kvalitén på skolan totalt sett.
Totalt tillförs grundskolan 2,1 miljoner mer, årligen, än majoritetsförslaget.

Socialnämnden
Vision för våra äldre
SD 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. Samtidigt ska det finnas en väl utbyggd service
på landsbygden så att man kan bo kvar i sitt hus utanför tätorterna. Problem som
uppstår ska överbryggas genom personligt anpassade lösningar med individen i
centrum.
Rätten till utomhusvistelse
Våra äldre ska ha rätt att vistas utomhus åtminstone under en kortare tid varje
dag. Sverigedemokraterna vill värna denna rätt. Enligt tidigare utredning var det
inte främst bristen på pengar som var avgörande, utan boendets fysiska
utformning och personalens arbetstider. När man nu renoverar, bygger nytt och
ändrar på arbetstider så ska äldres möjlighet att komma utomhus alltid beaktas.
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Parboendegaranti på riktigt
Sverigedemokraterna föreslog för många år sedan att införa en parboendegaranti
för äldre i kommunen. Detta genomfördes senare, men parboendegaranti i
Örkelljunga betyder inte att man garanteras ett boende tillsammans utan bara i
nära anslutning. Sverigedemokraterna vill att man i samband med renoveringar
och nybyggnationer genomför förändringar av rum så att de tillåter för äldre par
att fortsätta bo tillsammans och inte bara i samma byggnad.
Nollavtal för flyktingar
Sverigedemokraterna vill skapa ett samhälle byggt på gemenskap där de
människor som kommer hit kan passa in och delta, dock har den av 7-klövern
initierade misslyckade invandrings- och integrationspolitik lett till det motsatta
och människor döms därmed till livslångt utanförskap. Detta är inte bara en
tragedi för alla inblandade människor utan också en stor kostnad för kommunen.
En kostnad som slutligen hamnar hos skattebetalarna, oavsett om pengarna tas
från migrationsverket eller socialnämnden. SD vill därför säga upp nuvarande
avtal och istället skriva nollavtal, tills man har kontroll över situationen och
utgifterna sjunkit tillbaka till mer acceptabla nivåer.
Resurser avsatt till barn ska inte användas av vuxna
När unga asylsökande som uppger att de är barn blir ålderstestade och det visar
sig att de är vuxna, så ska de inte längre få belasta resurser avsedda för barn.
Mindre till flyktingmottagande och mer till äldrevården
Vi beräknar att kunna spara över 2 miljoner genom att avveckla allt frivilligt
flyktingmottagande och effektivisera det mottagande som är obligatoriskt för
kommunen. Dessa pengar, plus 200 000 kr omfördelat från kommunstyrelsen,
ger Socialförvaltningen ett tillskott på totalt 2,2 miljoner som ska användas för
att skapa en långsiktig effektivitetshöjning och utveckling av äldrevården.

Totalt tillförs Socialförvaltningen 2,2 miljoner extra, årligen, för att höja
effektiviteten och utveckla äldrevården.
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Överförmyndarnämnd
Överförmyndarnämnden bekostar så kallad ”God man” även för
ensamkommande som visat sig vara vuxna. Samtliga förmåner avsedda för barn
ska därför omgående dras in. Vi vill också påminna att anmälan om brott mot
bidragslagen skall göras i förekommande fall (2007:612).
Minskad ram med 20 000 kr

Kultur- och fritidsnämnden
Slopat stöd till religiös och politiska föreningar
Sverigedemokraterna har tidigare föreslagit, genom motion, att religiösa och
politiska föreningar inte ska ges stöd via kommunens skattefinansierade bidrag
till föreningar. Vi vill värna religionsfriheten som även bör omfatta rätten att inte
tvingas stödja en religiös förening via kommunskatten. Politiska 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 använda större del av
pengarna till idrotts- och ungdomsföreningar vill SD skapa bättre förutsättningar
för sådana verksamheter i Örkelljunga. SD vill använda en större del av
nämndens medel till idrotts- och ungdomsverksamhet.
Ingen förändring av rambudgeten då fördelningen enbart skett inom
ramen.
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Samhällsbyggnadsnämnden
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. SD vill tillsätta en utredare åt
samhällsbyggnadsförvaltningen, för att arbeta fram förslag på hur ny teknik kan
användas för att spara resurser i samhällsbyggnadsförvaltningen.
Motprestation mot socialbidrag
Sverige befinner sig i en högkonjunktur, där industri och företag går på högvarv.
Trots det får många människor försörjningsstöd från kommunen. Det är rimligt
att kommunen kräver någon form av motprestation för att betala ut försörjningsstöd och det vore lämpligt med ett samarbete mellan Socialförvaltningen och
Samhällsbyggnadsförvaltningen i den frågan. SD tror att ett sådant upplägg, där
social- och samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar tillsammans skulle leda till
en ekonomisk vinst för kommunen förutom den mänskliga i att människor
känner sig behövda.
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.
Ingen förändring av rambudgeten då fördelningen enbart skett inom
ramen.

