
Budget 2018



Med sikte mot 9/9 2018
• Allians för Ängelholm går till val tillsammans och vill leda 

och utveckla Ängelholms kommun i ett borgerligt 
majoritetsstyre efter valet 2018. 

• Vår gemensamma budget för nästa år utgör startskottet för 
vår valrörelse och är en försmak på vad väljarna kan 
förvänta sig av ett alliansstyre: 

• Samarbete 

• Ansvarstagande  

• Handlingskraft



Förutsättningar

• Oförändrad skatt, 20,24 % 

• Resultatmål, 1 % av skatter och statsbidrag



5 huvudteman

• Freda välfärden! 

• Förstärkningar i välfärdens hjärta 

• Hela Ängelholms kommun ska leva och växa 

• Mer pengar till skötsel och underhåll 

• Alliansen ställer krav på förvaltningen 



Freda välfärden!
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1. Freda välfärden!

• Skjuter till 12 mnkr för att freda skola och individ- och 
familjeomsorg (LSS)



2. Förstärkningar i 
Välfärdens hjärta

• Fysisk aktivitet i skolan, 825 tkr 2018 därefter 1 650 tkr 
årligen 

• Utökning av 1 skolledare 2018 (700 tkr) samt ytterligare 1 
under 2019 (totalt 1 400 tkr)  

• Utökning av barnomsorg på obekväm arbetstid (OB), 100 tkr 

• Ungt lärande, 100 tkr 

• Ung omsorg, 500 tkr 

• Medlemsavgift till Fontänhuset i Båstad, 500 tkr



2. Förstärkningar i 
Välfärdens hjärta

• Utökning med 2 utredningstjänster inom IFO, 1 200 tkr 

• Utökad finansiering FINSAM, 242 tkr 

• Integrationssamordnare, 650 tkr 

• Föreningsdriven fritidsgård i Hjärnarp, 540 tkr 

• Föreningsbidrag till HIK Kick Off, 125 tkr 

• Förstärkning till överförmyndarnämnden, 1 000 tkr år 2018 
därefter 500 tkr årligen



3. Hela Ängelholms 
kommun ska leva och växa

• Landsbygds- och tätorts utveckling i enlighet med 
Beredningen för samhällsbyggnads slutrapport: 
tillväxtplan, marknadsföring, ”byapeng”, bostadsbyggande 
m.m., 500 tkr 

• Landsbygdspott till föreningar på landsbygden, 150 tkr 

• Utsmyckning i tätorterna, 100 tkr



4. Mer pengar till 
skötsel och underhåll

• Utökat drift och underhåll - sammanlagt 3,3 mnkr - enligt 
nedan: 

• Drift och underhåll – gator, vägar, etc., 450 tkr 

• Rönneå – skötsel och underhåll, 150 tkr 

• Broar och tunnlar – skötsel och underhåll, 250 tkr 

• Drift och skötsel av nya träningsplaner och 
friidrottsarena, 2 200 tkr



4. Mer pengar till 
skötsel och underhåll

• Utökad drift och skötsel av befintliga idrottsanläggningar, 
250 tkr 

• Hyra och drift av modulerna vid träningsplanerna, 750 tkr 

• Utökat driftsbidrag till Rögle BK om 2,09 mnkr



5. Alliansen ställer krav 
på förvaltningen

• Uppdrag om effektivisering på 1 % av kommunens 
budgetomslutning 

• Minskning av politikens medel med 300 tkr 

• Försäljning av Parkskolan 

• Försäljning av Åsboskolan



Resultat



Investeringsbudget

• Investeringsram på drygt 89 mnkr 

• Matchar Socialdemokraternas satsningar på digitalisering 

• Satsning på investeringar för giftfri förskola 

• Robotgräsklippare



Frågor?




