Förändr
Förändring
- på riktigt!
Sverigedemokraternas förslag till
budget för 2022

Budget 2022
Vi har under mandatperioden upplevt en osäkerhet i prognoserna som gått upp och ner inom samma
år, ibland har det gjorts akutbesparingar vilket i efterhand visar sig inte behövts. Detta har oroat och så
klart fått negativa följder för invånare i form av till exempel indragna resurser i skolan. Sverigedemokra
terna har historiskt i varje budget som lagts prioriterat förstärkningar i verksamheterna främst. I år gör
vi förmodligen den största satsningen på välfärden i vår kommun. Vi öronmärker 10,5 miljoner till mer
personal inom den befintliga äldreomsorgen, skolan och förskolan. Vi satsar ytterligare 7,7 miljoner inom
utbildningsväsendet som går till bland annat den nya särskolan och gymnasiet.
Vi tar dessutom bort besparingskravet på 4 miljoner kronor som ligger som förslag till utbildningsnämn
den. Besparingskravet har väckt oro bland föräldrar och skarp kritik har riktats mot det av bland annat
Lärarförbundet. Att ta bort besparingskravet, och dessutom skjuta till mer medel, kommer att ge verk
samheterna lugn och ro - går vår budget igenom så kan vi lova att det kommer att märkas i positiv
bemärkelse!
Istället för att lägga tid på att planera nedskärningar och sämre kvalitet, ger vi förutsättningar för att för
bättra och satsa. De extra 10,5 miljonerna som vi avsätter till mer personal motsvarar ca 21 heltidstjäns
ter, hur vi sedan vill fördela resurserna redovisas i avsnittet politiska prioriteringar.
Vi vill med satsningen skapa tryggare barn och öka deras chanser att lyckas senare i livet markant. Vi
vill höja levnadsstandarden för de äldre och ge dem en bättre vård genom att personalen får mer tid.
Personalen kommer att må bättre, de skall aldrig behöva känna att de inte hinner med sina förpliktelser,
nyckeln till detta är i huvudsak personalförstärkningar.
Kommunen har under de senaste åren nått ett stort överskott, för 2021 prognostiseras ett överskott på
30 miljoner över vad som budgeterats. I jämförelse med närliggande kommuner så har Bollebygd en
hög kommunalskatt. Vi anser därför att det är befogat med en skattesänkning och budgeterar därför för
en sänkning av kommunalskatten med 10 öre.
I kontakt med invånarna i ytterområdena har vi upplevt en frustration över att ingenting görs i dessa
områden och det kan vi delvis hålla med om. Vi vill därför avsätta vardera 2 miljoner kronor i investe
ringsbudgeten till Töllsjö och Olsfors/Hultafors och vill att man genom medborgardialoger i områdena
undersöker vad invånarna saknar eller kanske vill upprusta. Vi ser också byggnationer av nya skolor och
förskolor som extremt viktiga för att möta befolkningstillväxten, detta måste prioriteras högt.
Sverigedemokraterna anser att en årlig befolkningstillväxt på 1 % och ett ekonomiskt resultat på 2,5%
över tid är en bra nivå för att uppnå en god ekonomisk hushållning, samtidigt som en god och värdig
välfärdsservice uppnås. Över tid skall minst 40% av kommunens investeringar och exploateringar finan
sieras med egna medel.
Sverigedemokraterna ställer sig bakom de tre redan beslutade övergripande målen som är:
1. Arbete och företagande

1.1. Det ska vara enkelt att bedriva näringsverksamhet i Bollebygd
1.2. Kommunen ska vara en attraktiv och bra arbetsgivare
1.3. Delaktighet

2. Trygghet, uppväxt och åldrande

2.1. Invånarna i kommunen ska uppskatta att bo i hela kommunen
2.2. Invånarna ska känna förtroende för kommunens samhällsservice
2.3. Eleverna i Bollebygds kommun ska ha uppnått fullföljda studier (fullgjorda gymnasiestudier).

3. Miljösmart kommun

3.1. Kommunen ska efterleva av kommunen uppsatta miljö- och hållbarhetsmål
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Ekonomi
Intäkter under planperioden 2022-2024
Skatter och generella statsbidrag 2022‐2024
År
Invånare, 1 nov föregående år
Utveckling skatteunderlag %

2022

Prognos

Prognos

2023

2024

9 503
1,03%

9 548
1,02%

9 593
1,03%

Förvärvsinkomster, skattekronor , tkr
Skattesats
Skatteintäkter, tkr

2 367
21,49
509 044

2 465
21,49
530 144

2 547
21,49
547 772

Inkomstutjämning, tkr
Kostnadsutjämning, tkr
Regleringsbidrag/‐avgift, tkr
Införandebidrag, tkr
LSS‐utjämning, tkr
Slutavräkning 2021, tkr
Fastighetsavgift, tkr
Del av välfärdsmiljarder, tkr
SUMMA SKATTER OCH STATSBIDRAG

65 757
‐277
24 024
210
‐2 070
1 805
21 188
0
619 682

68 484
‐278
17 149
0
‐2 079
0
21 188
0
634 608

70 757
‐279
17 033
0
‐2 089
0
21 188
0
654 382

Driftbudgetramar
Aktuell budget
Den budgetram som nämnden tilldelades för 2021 är den grund som budgetmodellen startar vid.

Effekt fattade beslut / justeringar
Kostnaderna under effekt av fattade beslut avser de kostnadsförändringar som är fattade efter det att
föregående års budgetram beslutades i kommunfullmäktige.

Indexering
Kommunbidraget, tilldelat till de olika nämnderna, bygger på de förutsättningar som den ekonomiska
utvecklingen ger. Ramarnas höjning grundar sig på en kompensation för lönekostnadsökningar samt
övriga kostnader med 2,1 procent.
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Befolkningsförändringar
I och med att Bollebygd får fler invånare ställs verksamheterna under förvaltningarna inför en högre ef
terfrågan. Detta leder till att verksamheterna måste anpassas efter underlaget för att kunna tillgodose en
god välfärd för samtliga medborgare i Bollebygds kommun. Som en konsekvens av befolkningstillväxten
tillförs därmed nämnderna mer medel.

Politiska prioriteringar
Utöver tilldelade resurser för volymökningar, indexering och tidigare fattade beslut så tillförs de olika
nämnderna resurser i ett steg att öka ambitionen och förstärka välfärden. Ett uppdrag tillämpas på
samtliga områden inom Bollebygds kommun - minskade politiska arvoden med 500 tkr. På detta sätt
uppdras politiker och andra förtroendevalda att solidariskt stötta de kommunala verksamheterna.
Kommunstyrelsen
d Ekonom/målsamordning, 800 tkr
d Miljö och hållbarhetsstrategi 200 tkr
d Besöksnäring, 200 tkr
d Lokalstrateg, 250 tkr
Utbildningsnämnden
d Mer personal och minskade barngrupper i förskolan, 2 500 tkr
d Mer personal i skolan, 4 000 tkr
d Grundsärskola, 3 300 tkr
d Gymnasiesärskola/gymnasiet 3 000 tkr
d Vuxenutbildning, 800 tkr
d Förutsättningar för chefer 250 tkr
d Investeringsstöd föreningar 402 tkr
Socialnämnden
d Personalförstärkningar inom äldreomsorg, 4 000 tkr
d Övergripande organisation, 300 tkr
d Samverkan SF/UF, 90 tkr
d Digitalisering, 700 tkr
d Vaktmästartjänst, 300 tkr
d Anhörigstöd, 500 tkr
Samhällsbyggnadsnämnden
d Projektledare VA och gata, 650 tkr
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Förändringsuppdrag
Förändringsuppdraget innebär att nämnderna har ett besparingskrav på sina verksamheter. Kravet
innebär inte att samtliga verksamheter berörs i lika omfattning, utan nämnden kan bedöma differentie
rat och därmed påverka verksamheterna i olika grad.

Lönerörelse
Bollebygds kommun har reserverade medel avsatta centralt för kommande lönerörelse. Kommunstyrel
sens arbetsutskott äger rätt att fördela resurserna, där särskilda yrkesgrupper med hög personalomsätt
ning ska prioriteras. Inför 2022 uppgår löneökningsmedlen till 8 900 tkr.

Driftbudgetramar 2021‐2022 (tkr)

Nämnd

Kommunfullmäktige
Jävsnämnd
Revision
Valnämnd

Tilläggs‐ Effekt av
tidigare
anslag
fattade
2021
beslut

Aktuell
budget
2021
‐1 417
‐50
‐766
‐180

Befolk‐
nings‐
förändring

Politiska Förändrings‐
uppdrag
priori‐
teringar

‐183

Budget 2022

‐1 600
‐50
‐766
‐180

Överförmyndare
Kommunstyrelsen
Utbildningsnämnden
Socialnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden

‐780
‐60 173
‐289 858
‐185 754
‐37 129

Summa nämnder

‐576 107

Ofördelad budget
Heltid som norm
Lönerörelse

‐3000
4

‐8 900

Finansförvaltning

‐8 300

‐8 300

Minskade politiska arvoden

0

2246
‐723
‐527
‐225
588

‐195
‐3162

‐1450
‐14252
‐6390
‐650

2678
513

‐780
‐58 576
‐305 028
‐193 155
‐37 491

‐3357

‐22742

3992

‐597 626

801

500

Summa centralt

‐16 700

SUMMA KOSTNADER

587 403

‐614 326

Skatteintäkter, generella
statsbidrag och utjämning
Årets resultat

592 001

619 682

4 598

5 356
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Resultaträkning 2022

Belopp i tkr

Budget Prognos Prognos
2022
2023
2024

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Jämförelsestörande poster
Verksamhetens nettokostnader

86 700
‐673 526
‐27 500
0
‐614 326

Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning

509 044
110 638

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter skatteintäkter och finansnetto
Extraordinära poster
Årets resultat
Årets resultat/skatte‐ och bidragsintäkter, %

0
0
619 682
0
5 356
0,8%

Balansbudget 2022
Belopp i tkr
TILLGÅNGAR

Budget
2022

Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

473 400
155 956

SuMMA TILLGÅNGAR

629 356

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital vid årets början
Ändrad redovisningsprincip
Årets resultat
Summa eget kapital

370 900
0
5 356
376 256

Avsättningar
Avsättningar för pensioner
Summa avsättningar

44 000
44 000

Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder

101 500
107 600
209 100

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER
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629 356

Prognos
2023

Prognos
2024

Finanseringsbudget 2022

Belopp i tkr
LÖPANDE VERKSAMHET
Årets resultat
Justering för av‐ och nedskrivningar
Justering för gjorda avsättningar
Justering för ej likviditetspåverkande poster
Medel från verksamheten före förändring av
rörelsekapital

Budget
2022

Prognos
2023

Prognos
2024

5 356
27 500
0
0
32 856

Förändring av rörelsekapital
Förändring kortfristiga fodringar
Förändring förråd och lager
Förändring kortfristiga skulder
Förändring av rörelsekapital
Kassaflöden från den löpande verksamheten

32 856

INVESTERINGSVERKSAMHET
Köp av materiella tillgångar
Försäljning av materiella tillgångar
Köp av finansiella tillgångar
Försäljning av finansiella tillgångar
Kassaflöden från investeringsverksamheten

‐87 950
0
0
0
‐87 950

FINANSIERINGSVERKSAMHET
Förändring av långfristiga skulder
Förändring av långfristiga fodringar
Kassaflöden från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde

56 770
0
56 770
‐31 180

Likvida medel vid årets start
Likvida medel vid årets slut

74 900
43 720

0
0
0
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Kommunstyrelsen
Vision
Kommunstyrelsen ska vara en ledande och samordnande nämnd. I dess arbete ingår bland annat att
kontrollera att de inriktningsmål och budgetramar som fastställts av kommunfullmäktige efterlevs. Le
damöterna ska hela tiden ha en överblick över kommunens verksamhet. Kommunstyrelsens arbete ska
präglas av transparens och öppenhet, kommunstyrelsens arbetsutskotts handlingar måste vara öppna.
Kontakten med invånarna ska vara god genom att kontinuerliga medborgardialoger förs. Kommunsty
relsen ska bereda alla ärenden till kommunfullmäktige, motioner ska beredas så effektivt och snabbt
som möjligt.
Kommunstyrelsen ansvarar dessutom för kommungemensam administration och information, närings
livsfrågor, folkhälsoarbete samt kris- och säkerhetsarbete.
Kommunens brottsförebyggande arbete ska prioriteras och ske i samverkan med polisen, lokala nä
ringslivet, ideella föreningar och skolan. Kommunstyrelsen ska också arbeta för bättre kollektivtrafik för
alla grupper och underlätta för företagandet i Bollebygd.
Bollebygd är en växande kommun, vilket innebär stora utmaningar för den kommunala servicen och för
ekonomin. Vi förespråkar därför en mer kontrollerad tillväxt, där skolor, äldreboenden med mera finns
inplanerat i ett tidigt stadium för att möta befolkningsökningen.

Brottsbekämpning
Kommunen ska inrikta sig på brottsförebyggande arbete genom samverkan med polisen, lokala nä
ringslivet, ideella föreningar och skolan. Särskilt otrygga områden kan bevakas med nattvandrare,
väktare och övervakningskameror. Kommunen ska verka för att kunskap om hur barns, ungdomars
och kvinnors rättigheter effektivt kan överföras till personer som har en brottshistorik eller har flyttat eller
invandrat till Sverige, men som kan antas ha bristande kunskaper och erfarenhet av svensk rättighets
lagstiftning. Samhället tenderar idag att sätta de kriminellas intressen före brottsoffrens, vi vill därför att
kommunen ska ge största möjliga stöd till brottsofferjourer och andra brottsofferstödjande verksamheter.
Uppdrag:
h Kommunen ska uppmuntra civilsamhällets engagemang i trygghetsfrågor.
h Kommunstyrelsen ska koordinera brottsförebyggande arbete inom samtliga förvaltningar		
		 inom kommunen.

Besöksnäring
Vi anser man halkat efter andra kommuner när det gäller besöksnäring och vill stärka detta arbete med
200 tkr.
Uppdrag:
h Kommunstyrelsen ska verka för att besöksnäringen stärks under 2022.

8

Ledningsfunktioner
Vi budgeterar 1 250 tkr till ökade ledningsfunktioner inom ekonomi, målsamordning, miljö och lokalstra
tegi.
Uppdrag:
h Kommunstyrelsen ska fokusera på en bättre prognos och måluppfyllelse under 2022.
h Kommunstyrelsen ska öka ambitionsnivån inom de budgetförstärkta områdena ovan.

Kollektivtrafik
De förändringar som skett till det sämre i våra ytterområden är inget vi ställer oss bakom, vi är medvetna
om att kollektivtrafiken styrs regionalt men tror ändå att man som kommun kan göra en del.
Uppdrag:
h I dialog med Västtrafik förklara vad de indragna linjerna genom Olsfors/Hultafors orsakat samt
		 verka för att återskapa en ökad trafiktäthet i området.
h I dialog med Västtrafik förklara vad det finns för behov av bussförbindelse till Töllsjö och verka för
		 ett ökat utbud av trafikförbindelser till och från Töllsjö.

Företagsklimat
Vi ska också fokusera på att vara en företagsvänlig kommun och på alla sätt hjälpa de befintliga företa
gen, men även verka för nya företagsetableringar.
Uppdrag:
h Kommunstyrelsen ska verka för att företagsklimatet stärks under 2022.

Utbildningsnämnden och socialnämnden
Vision
I vårt Bollebygd ska alla invånare känna sig trygga, ingen ska behöva oroa sig för att de äldre inte får
den vård de förtjänar efter lång och trogen tjänst eller att barnen inte tas om hand på ett tillfredsställan
de sätt på våra skolor och förskolor. Skolorna ska huvudsakligen ägna sig åt kunskapsförmedling, alla
elever ska vara trygga och skolan ska präglas av ordning och reda. Vi vill också ge föräldrar möjlighet att
kunna vara hemma med sina barn i en större utsträckning. Maten inom samtliga verksamheter måste
hålla hög kvalitet och vara näringsrik, i möjligaste mån ekologisk och närodlad, samt tillagas i verksam
heternas närhet. Personalen ska trivas på sin arbetsplats och få de verktyg de behöver för att kunna
utföra sitt jobb på bästa sätt.
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Utbildningsnämnden
Förskola
För att tillgodose barnens behov måste barngrupperna vara små, ur trygghetssynpunkt är det också
viktigt att personalomsättningen är låg. Forskning visar att anknytning är A och O inom förskolans verk
samhet. För att barn ska trivas i förskolan behöver de minst en vuxen person som de kan knyta an till
inom verksamheten, någon som kan trösta och vara en ersättning för föräldern. Vi lägger 2,5 miljoner
på att anställa mer personal till ändamålen.
Uppdrag:
h Minska personalomsättningen.
h Minska barngrupperna i förskolan och anställ mer personal.
h Fokusera på anknytning

Skola
Ordning och reda måste gälla inom skolan. För att kunna förmedla kunskap krävs en trygg, lugn och
harmonisk arbetsmiljö. Ökad kringpersonal krävs för att lärarna skall kunna ägna all sin tid åt det de är
bäst på. Skolan skall lära ut relevant kunskap, innebörden av demokrati samt kritiskt och självständigt
tänkande, möjligheter, rättigheter samt plikter och skyldigheter. Vi lägger 4 miljoner på att anställa mer
personal inom skolan, vi tar dessutom bort besparingskraven. Detta är efterlängtade satsningar som
kommer att innebära att personal får mer tid till barnen och större möjlighet att lyckas med målen.
Grundsärskolan får 3,3 miljoner extra till sin viktiga verksamhet, även särskolan i gymnasiet och vuxen
skolan får ökade medel.
Uppdrag:
h Personalförstärkning i grundskolan.
h Satsning på särskolan.
h Fokus på traditionell katederundervisning, genom att stärka lärarens ställning.
h Mobbare ska förflyttas.
h Enbart lagstadgad hemspråksundervisning skall bedrivas.
h Språkkrav vid nyanställningar, befintlig personal skall erbjudas kompletterande språkutbildning
		 vid behov.

Föreningsliv
Idrottsrörelsen har stor betydelse för folkhälsan. Föreningar som erhåller bidrag skall garantera att verk
samheten är drogfri. Mötesplatser, föreningar och kommunala verksamheter skall vara öppna för alla
oavsett kön, ursprung, religion, sexuell läggning eller politisk åsikt. Firande av traditionella högtider skall
främjas och det nationella, regionala och lokala kulturarvet skall i möjligaste mån lyftas fram i kommu
nens kulturverksamhet.
Uppdrag:
h Kommunen ska aktivt uppsöka och underhålla samarbeten mellan civilsamhället och den
		 kommunala verksamheten.
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h Civilsamhällets engagemang skall uppmuntras.
h Kommunen skall aktivt stötta föreningarna.

Socialnämnden
Äldreomsorg
Inom äldreomsorgen måste sjukfrånvaron bland personal minska. I rapporter kan vi läsa att fallolyckor
och felmedicineringar ökar och är på en alldeles för hög nivå. Vi vet att detta är resultatet av stress och
ser det som helt nödvändigt att öka bemanningen för att förbättra såväl vårdkvalitet som arbetsmiljö. Vi
lägger därför 4 miljoner på att anställa mer personal, detta kommer att höja kvaliteten i omsorgen och
säkerställa att de äldre får den vård de har rätt till samt minska arbetsbelastningen för personalen som
på flera ställen har en alldeles för hög arbetsbörda. Vi vill också satsa på utökat stöd till anhöriga.
Uppdrag:
h Fler tillsvidareanställda inom äldreomsorgen.
h Ökad bemanning.
h Språkkrav vid nyanställningar, befintlig personal ska erbjudas kompletterande språkutbildning vid
		 behov.

Funktionsnedsättning LSS
Alla ska kunna få den vård och omsorg man är i behov av och leva ett så gott liv som möjligt. Bollebygd
ska arbeta för fler hemmaplanlösningar med bra boendemiljöer, i stället för köp av platser i andra kom
muner. Vår bedömning är att detta blir både billigare och bättre för brukarna. Vi ska arbeta aktivt för att
skapa förutsättningar för samarbete mellan myndigheter, arbetsförmedling, näringsliv samt utbildnings
väsende. Personalen ska ha rätt till fria pedagogiska måltider.
Uppdrag:
h Kommunen ska tillgodose en varierande och tillfredsställande miljö för brukarna.
h Varje brukare ska ha en god, och inte endast skälig, livskvalitet.
h Språkkrav vid nyanställningar, befintlig personal ska erbjudas kompletterande språkutbildning vid
		 behov.

Individ- och familjeomsorg (IFO)
Olika omständigheter kan göra att man har behov av ekonomiskt stöd. IFO:s personal ska ha kompe
tens och beredskap för att kunna möta den enskilde på ett professionellt sätt när behov av stöd uppstår.
Försörjningsstöd ska alltid ses som en tillfällig lösning på ett akut problem. Kommunen ska erbjuda
kvalificerad rådgivning i svåra livssituationer. För att förebygga missbruk spelar skola (elevhälsan) och
föreningsliv en stor roll.
Integrationen av nyanlända ska ske mer enligt assimilationsprincipen. Ansvar för anpassning till det
svenska samhället bör vila på den enskilde. Nyanlända ska erbjudas utbildning i svenska, samhällskun
skap samt förmedlas kunskap om vår kultur och våra värderingar. Etnisk kvotering får inte förekomma.
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Uppdrag:
h Assimilation ska ske genom ordinarie verksamhet i form av civilsamhället.
h Nämnden och kommunen ska motsätta sig fördelningstalet vi tilldelats genom
		 bosättningslagen.
h Nämnden måste vara restriktiv i sitt förhållningssätt till sökande.

Samhällsbyggnadsnämnden
Vision
Samhällsbyggnadsnämnden har hand om skötsel av gång- och cykelvägar, gator, parker, fastigheter,
vatten och avlopp samt renhållning. Nämnden ska också fullgöra kommunens uppgifter enligt plan- och
bygglagen samt miljöbalken.
Miljön är framtiden och handlar om omsorg för kommande generationer, jordbruksmark bör bevaras för
framtida matförsörjningsbehov. Kommunen ska sträva efter att vara självförsörjande på livsmedel. Förny
elsebar energi i form av solceller är något vi bör satsa mer på och inte på vindkraft som gör mer skada
än nytta för miljön.
Ett miljömedvetet tänkande ska finnas i samtliga verksamheter. Den miljö som unga växer upp i ska vara
trygg och säker, gång- och cykelvägar ska utvecklas och skötas, giftfria inomhusmiljöer för barn och
unga ska främjas.
Vi ska också ha goda förutsättningar att driva och utveckla företag, det ska finnas attraktiv mark att tillgå
för näringslivsetableringar. Vid beslut om exploateringar ska nämnden ha en planering för att möta de
behov som befolkningsökningen medför, det kan handla om exempelvis en ny förskola.

Miljö
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 för kom
mande generationer.
Livsmedel som odlas och framställs i närområdet bör prioriteras vid upphandling. Andra saker som bör
prioriteras vid upphandling är att produkterna är näringsrika, hälsosamma och har framställts på ett
etiskt försvarbart sätt, genom att uppfylla kraven på god djuromsorg.
Allemansrätten är en världsunik rättighet som innebär att man under givna förutsättningar har rätt att
vistas på annans mark.
Strandskyddet ska värnas på de platser där det är relevant. Det finns platser i kommunen som redan är
förstörda av tågspår och historiskt feletablerad infrastruktur, här bör man kunna göra undantag.
Uppdrag:
h Nämnden ska vårda såväl orörda som övriga naturområden i Bollebygds kommun.
h Nämnden ska värna om strandskyddsområden i Bollebygds kommun.
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Investeringsbudget 2022‐2026

Budget

Nämnd
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen

Projekt
IT‐investeringar
Reinvestering av inventarier
Satsning i ytterområdena
Lokalresursplan

2022
3 000
1 000
4 000
51 000

Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden

Reinvesteringar fastighet/inventarier
GC‐vägar
Gryaab
Rollpack
Park/bad
Returpapper
Beachvolleybollplan

Utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden

Anpassningar tillgänglighet/miljö
Reinvestering av inventarier
Digitalisering

Socialnämnden

Reinvestering av inventarier

Summa investeringar
Varav skattefinansierad

Plan

2025
3 000
1 000

2026
3 000
1 000

91 500

2024
3 000
1 000
5 000
31 000

121 000

144 000

10 000
1 500
50 000

10 000
1 500
50 000

10 000
1 500
50 000

10 000
1 500

500
500
300

500
500

500
500

500
500

500
500

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

77 950
77 850

159 000
109 000

103 500
53 500

188 500
138 500

161 500
161 500

10 000
5 500
350
400
100
300

2023
3 000
1 000

Kommunfullmäktige beslutar om ett investeringsutrymme per nämnd där objekten ska rymmas.
Nämnden har mandat att göra omfördelningar mellan projekt som understiger 5 mnkr
Omfördelning mellan objekt inom lokalresursplanen godkänns av kommunstyrelsen.
Ombudgetering mellan år prövas av kommunfullmäktige i samband med prövning av årsredovnisningen (enligt styrmodellen)
Investeringsutrymme per nämnd
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden
‐varav lokalresursplan
Utbildningsnämnden
Socialnämnden
Summa investeringar

2022
8 000
67 650
51 000
1 300
1 000
77 950

Strategiska markinköp
‐Varav SBN
Exploateringar

10 000
5 000
25 000

Lokalresursplan
Projekt
Olsfors förskola
Gruppbostad autism
Hembygdsvägen, etapp 2
Matsal utbyggnad
Grundsärskola
Lektionspaviljonger
Skollokaler
Förskola
Idrottshall
Idrottshall renovering
Nytt äldreboende
Verksamhetslokaler teknisk service
Gruppbostad
Kontorslokaler för samtliga förvaltningar
Lokaler IFO
Lokaler hemtjänst
Summa

Status
Lokaliseringsutredning
Förstudie
Förstudie
Byggnation
Byggnation
Byggnation
Lokaliseringsutredning
Lokaliseringsutredning
Lokaliseringsutredning
Påbörja förstudie
Lokaliseringsutredning
Förstudie
Lokaliseringsutredning
Lokaliseringsutredning
Lokaliseringsutredning
Lokaliseringsutredning

Investerings‐
beslut
NEJ
NEJ
NEJ
JA
JA
JA
NEJ
NEJ
NEJ
NEJ (KF beslut göra)
NEJ
NEJ
NEJ
NEJ
NEJ
NEJ

2021
Ärendenr

SBN2020/275
SBN2020/275
SBN2020/275

2022

2023

5 000 35 000
500 5 500 19 000
1 000 15 000 15 000
2 000 13 000
4 000
4 100
500 2 500
500
500
500
500
4 000 4 000
1 000 1 000 3 000
2 000 8 000

2024

2025

2026

7 000
4 000
3 000

60 000
25 000
25 000

60 000
30 000
11 000

1 000

10 000

40 000

1 000
3 000
2 000
1 000 2 000 8 000
1 000 2 000 8 000
12 600 51 000 91 500 31 000 121 000 144 000
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Förslag till beslut
~ All makt utgår från folket och därmed från kommunfullmäktige ~
Driftbudgeten anvisar nämnderna ett anslag eller kommunbidrag. Investeringsbudgeten anvisar anslag
projektvis. Investeringsanslag anvisas antingen direkt i budgeten eller genom särskilda fullmäktigebeslut.
Fortsättningsvis ska kommunfullmäktige även fatta särskilda beslut om skattesatsen samt fastställa ett
antal taxor och avgifter.
All upplåning i kommunkoncernen ska inrymmas inom de av kommunfullmäktige beslutade ramarna
och samordnas genom internbanken, som enligt riktlinjerna ska finnas under kommunstyrelsen.
Sverigedemokraterna yrkar kommunfullmäktige besluta

att

fastställa skattesatsen för år 2022 till 21,49

att

investeringsbudgeten ska ligga till grund för kommunens investeringsverksamhet under
perioden 2022

att

bemyndiga kommunstyrelsen att godkänna och besluta om anslag till de projekt som
upptagits i investeringsbudgeten under förutsättningen att utgiften för respektive
projekt inte överstiger vad som ansatts i budgeten

att

bemyndiga kommunstyrelsen att under 2022 ha rätt att omsätta lån, d v s låna upp
belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2022

att

bemyndiga kommunstyrelsen att under 2022 upprätta de lån som budgeten medför

att

anta Sverigedemokraterna Bollebygds upprättade förslag till budget år 2022
i sin helhet.

SVERIGEDEMOKRATERNA BOLLEBYGD
Caroline Nordengrip
Daniel Persson
Caroline Frodin
Lisette Vermeulen
Monika Svensson
Peter Hellberg
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