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Förord 
Falköpings kommun står under de närmaste åren inför många stora utmaningar och 
problem. Massinvandringens konsekvenser har inte gynnat vår kommun, varken ekonomiskt 
eller socialt. Alltför många av kommuninvånarnas skattekronor har genom åren använts både 
kontraproduktivt och direkt oansvarigt.  

Pandemins spår har fått stor effekt på hela den kommunala verksamheten. Skolor, 
äldreboenden, kulturaktiviteter har alla fått göra stora förändringar som en följd av att 
försöka minska smittotalen. Det är av största vikt att Falköpings kommun fångar upp detta 
sociala underskott och ger våra verksamheter goda förutsättningar att öppna upp samhället 
igen. 

Belutet om ny skolorganisation som fattades förra mandatperioden gör fortfarande stora 
svallvågor på den kommunala verksamheten. Förseningen av Platåskolan för med sig stora 
svårigheter för grundskolan att bedriva sin verksamhet på ett tillfredsställande sätt. 
Sverigedemokraternas inställning till den nya skolorganisationen är alltjämt densamma, Det 
nya högstadiets beslutade dimensioner är alldeles för stora. Falköping har behov att 
omgående lösa trångboddheten på befintliga skolor. Den gamla Kyrkerörsskolan befinner sig 
på bristningsgränsen, åtgärder krävs omgående. 

Sverigedemokraterna väljer att bibehålla den nuvarande kommunala skattesatsen på 
21,95%. Anledningen är att vi måste stärka och omprioritera kommunens verksamheter och 
innan en successiv skattesänkning kan genomföras. Vi väljer också att göra vissa 
effektiviseringar och omprioriteringar inom de kommunala verksamheterna. Vidare anser 
Sverigedemokraterna att stickprover och hårdare reglering av försörjningsstöd är viktiga 
verktyg för kommunen att säkerställa att det allmänna förtroendet till välfärdssamhället 
upprätthålls. Sverigedemokraternas ledord om ett samhälle som ska präglas av “trygghet, 
tradition och tillhörighet”, tillsammans med kommunens fyra mål, genomsyrar hela 
budgetarbetet. 
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Ideologisk utgångspunkt  
Den ideologiska utgångspunkten i Sverigedemokraternas budgetförslag för Falköpings 
kommun är utformad med partiets ideologi som fundament och förståelse för våra lokala 
förutsättningar som komplement. Sverigedemokraternas principprogram stakar ut den 
ideologiska positionen och fungerar som en ideologisk kompass för partiets medlemmar i 
allmänhet och för partiets förtroendevalda i synnerhet. 

Socialkonservatism  
Sverigedemokraternas vägledande ord är ”Trygghet och tradition”. Vår socialkonservatism 
innebär att vi som parti står mer till vänster i fördelningsfrågor och mer till höger i 
värderingsfrågor och tror att vi bäst skapar gemenskap och en stabil samhällsutveckling 
genom att förena det bästa ur den traditionella högern och den traditionella vänstern. Vi har 
en stark strävan om att ersätta klasskamp och klasshat med förbrödring och nationell 
solidaritet, att ersätta revolutionära tendenser med ansvarstagande reformer samt att 
ersätta tendenser till anarki och samhällsupplösning med trygghet, moral samt lag och 
ordning. Vi tror att vi når hit på bästa sätt med samhörighet baserad på nationell 
samhörighet.  

Nationalism  
Sverigedemokraterna ser nationalismen som det enskilt viktigaste verktyget i arbetet med 
att bejaka den gemensamma identiteten och samhällets inre solidaritet. En av 
konservatismens mest centrala uppgifter är att slå vakt om välfungerande och djupt rotade 
gemenskaper. Nationen är enligt vår mening, vid sidan av familjen, det främsta exemplet på 
en sådan gemenskap. Mot bakgrund av detta betraktar Sverigedemokraterna nationalismen 
som en naturlig del av konservatismen och en central del av partiets politik.  

Ekonomiskt perspektiv  
En förutsättning för ett väl fungerande kommunalt självstyre är god ekonomisk hushållning i 
syfte att undvika situationer där en för vidlyftig ekonomi framtvingar hårda besparingar. 
Sverigedemokraternas målsättning med den ekonomiska politiken är att skapa de bästa 
möjliga förutsättningarna för skapandet och upprätthållandet av det moderna folkhemmet. 
Kommunen ska hushålla väl med de ekonomiska resurserna, vilket innebär att det under 
varje budgetcykel krävs ett överskottsmål för att långsiktigt klara välfärden, framtida 
pensionsåtaganden och värdesäkrandet av kommunens tillgångar. För att uppnå detta måste 
politiken präglas av ansvarstagande och långsiktig planering. Politikerna måste se till att 
skattemedlen används för kommuninvånarnas bästa och inte förslösas på oväsentligheter. 
Genom en tydlig redovisning av hur de kommunala medlen fördelas får kommuninvånarna 
möjlighet att granska den lokala ekonomin och således vara mer delaktiga, vilket gynnar 
demokratin. Grundläggande är att i högkonjunktur förbereda för sämre tider. Innan 
kommunen genomför stora reformer och investeringar måste det tas i beaktande att det 
ekonomiska och demografiska läget väsentligt kan komma att förändras. Den långsiktiga 
utgångspunkten är att kommunen så långt som möjligt ska finansiera sin egen verksamhet. 
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Lokal vision 
Sverigedemokraterna strävar efter en levande kommun som är kapabel och kompetent att 
klara av våra sociala och ekonomiska utmaningar. Hela Falbygden ska leva, ha välfungerande 
sociala funktioner och en tro på framtiden. Vår bygd ska präglas av tillit och gemenskap 
mellan varandra. På gator och torg, i tätorter och småorter, ska trygghet råda hos varje 
medborgare. Kommunen ska arbeta med direkta trygghetsåtgärder men också det 
förebyggande arbetet som att fånga upp barn och ungdomar som är på väg utför.  

Falköpings rika kulturarv ska bevaras och underhållas. Vår plats på jorden har vi ärvt att 
förvalta till vår bästa förmåga för framtida generationer. Kultur- och föreningsliv som verkar 
för ökad gemenskap ska stödjas i sin verksamhet. 

Falköpings kommun ska ha en invandring som är socialt hållbar. Invandrare ska ges 
förutsättningar att på riktigt bli en del av majoritetssamhället och samhörigheten som hör 
därtill. Incitament ska råda som uppmuntrar till arbete istället för bidragsberoende. De 
nyanlända ska förstå sina skyldigheter samt vilka krav det svenska samhället ställer på dem, 
innan de kan bli en del av Sverige.  

Genom ett blomstrande näringsliv och en sund politisk inriktning ska varje medborgare ges 
goda förutsättningar att komma i arbete och göra rätt för sig. Efter den enskildes förmåga 
och behov skapas de grundläggande förutsättningarna för det moderna folkhemmet - där vi 
alla är en del av en större gemenskap. Vår kommun och dess invånare skapar detta välstånd 
genom arbete och egen försörjning. 
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Vård, omsorg och bistånd 
I Falköping ska det inte vara förenat med en oro att bli gammal, vår ambition är att Falköping 
ska vara Sveriges bästa kommun att åldras i. Diskussionen förs alltmera i vår kommun om 
behovet att centralisera diverse välfärdsverksamheter, i sådant som berör områdena utanför 
Falköpings tätort anser vi sverigedemokrater konsekvent på samma sätt: hela kommunen ska 
leva. Vi tänker inte delta i att försämra valfriheten för invånarna på landsbygden.   

Sverigedemokraterna har äldreomsorgen som en stark hjärtefråga. För de som varit med och 
byggt folkhemmet, betalat skatt i hela sina liv och gjort rätt för sig, ska en välfungerande vård 
finnas. En äldreomsorg med bra valmöjligheter till boendeplatser för den som vill (eller 
fortsatt hemtjänst för den som vill). En människa som bott på en ort hela sitt liv ska ha 
möjlighet att bo kvar den sista perioden i sin kära hembygd.  

I enlighet med Sverigedemokraternas tidigare motion i frågan efterlyser vi riktiga språkkrav 
på alla vårdanställda och uppdrar Kompetens- och arbetslivsförvaltningen att skyndsamt 
utreda frågan i dialog med Socialförvaltningen. Under verksamhetsåret ska det upprättas 
bättre rutiner vid anställning samt översyn av kommunens vårdutbildningar. 

För de stora antalet nyanlända med uppehållstillstånd som bosatt sig i kommunen de senaste 
åren måste kommunen upprätta en strategi för att säkerställa dessa människor kommer i 
arbete. För nyanlända som inte har en ambition att bli en del av majoritetssamhället ska 
processen att kunna återvända förenklas. Falköping ska därför inrätta en avdelning med 
återvandringshandläggare som tillhandahåller dessa tjänster.   

Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna att: 

• Socialförvaltningen tillgängliggör fot- och hårvård på kommunens samtliga äldreboen-
den. 

• Falköpings kommun skärper kraven för försörjningsstöd och undersöker förutsättningar 
för obligatoriska sysselsättningskurser. 

• Falköpings kommun inför regelbundna oanmälda stickprovskontroller för att kontrol-
lera att den som erhåller försörjningsstöd befinner sig i landet eller inte har flera identi-
teter. 

• Kommunalt tillhandahållna tolktjänster betalas av den enskilde från och med den dag 
vederbörande uppehållit sig i Sverige två år. 

• Kompetens- och arbetslivsförvaltningen ges i uppdrag att inrätta en tjänst med åter-
vandringshandläggare. 

• Socialförvaltningen ges i uppdrag att utreda möjlighet att överta driften av Rehab- 
badet på sjukhusområdet. 

• Kompetens- och arbetslivsförvaltningen stärker språkkravet i vård- och omsorgsutbild-
ningen.  
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Barn och utbildning 
Det svenska utbildningsväsendet har under decennier nedmonteras till förmån för 
skolmässiga experiment. Kommunala och statliga undersökningar visar att Falköping i likhet 
med Sverige i övrigt halkar efter vad gäller elevers resultat i kärnämnena. 
Sverigedemokraterna vill återupprätta en kunskapsfokuserad skola som i högre grad ger 
utrymme för beprövad pedagogik och en tydligare normskapande roll i samhället. En 
arbetsmiljö som ger utrymme för studiero, arbetsglädje och individuell hjälp till elever ska 
prioriteras. 

Platåskolans försening lägger sig som en våt filt över den kommunala förvaltningen och 
skapar extra svårigheter för barn- och utbildningsförvaltningens verksamhet. Vår ståndpunkt 
står fast om ett maxtak på 750 elever - för oss en övre gräns för hur stort ett högstadium ska 
vara. Kinnarpsskolan bör ha kvar sitt högstadium (med en tillbyggnation).. Falköpings 
styrande måste komma till en insikt om att vi är en landsbygdskommun. I många andra frågor 
är denna insikt en vägledning för vilka beslut kommunen tar. “Det goda livet” i Falköping är 
för oss just detta: vikten av småskalighet och närhet. Dessa ord borde genomsyra 
skolorganisationens framtid. Falköpings kommuns geografiska dimensioner och 
befolkningstäthet gör det skäligt för en skolorganisation med varsitt högstadium på 
kommunens fyra största tätorter. Utöver att barn- och utbildningsnämnden kompenseras för 
uppräkning av antal barn, tillförs 15 miljoner kr i en övergripande budgetökning för 
underställd förvaltning att disponera över hela verksamheten. 

Nuvarande situation för lärare och elever på Högstadium Centrum är under all kritik. 
Elevintaget är det dubbla mot vad lokalerna är dimensionerade för; detta skapar stor oreda, 
otrygghet och psykisk ohälsa för både vuxna och barn. Barn- och utbildningsförvaltningen 
måste per omgående lösa situationen innan starten av nästa läsår. Samtliga övriga 
förvaltningar, däribland kommunledningsförvaltningen, ska vara behjälpliga i detta arbetet. 
Nämnden budgeteras med en riktad insats om 8 miljoner kr i detta syfte. 

Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna att: 

• Barn- och utbildningsförvaltningen utreder förutsättningar att införa ett skriftligt om-
döme i ordning och uppförande för årskurs 6 upp till gymnasiet. 

• Förvaltningen ska, utöver brandövningar, ta fram en specifik säkerhetsutbildning med 
övning för personal och elever hur de ska agera vid tillbud om personer med ont upp-
såt tar sig in på skolområdet. 

• Kommunens skol- och förskoleenheter ska erbjuda näringsrik mat. Anpassad kost er-
bjuds inte på religiös grund. 

• Barn- och utbildningsförvaltningen ska utveckla sin samverkan med polis för att verka 
för en utökad närvaro och information på Falköpings skolor.  

• Andelen behöriga lärare ska öka genom konkurrensmässiga löner, god arbetsmiljö och 
rimlig arbetsbelastning. 

• Barn- och utbildningsförvaltningens modersmålsundervisning erbjuds utifrån mini-
mikraven inom ramen för nuvarande lagstiftning. 

• Barn- och utbildningsförvaltningens upprättar rutiner som säkerställer att obehörig el-
ler vikarierande personal ska ha en tillfredsställande kunskap i svenska. 
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Skolorganisationen 

• Investeringskostnaden av Platåskolan sänks med 100 miljoner kr följd av att det plane-
rade elevantalet minskar från 1100 till 750 elever. 

• Kinnarpsskolan fortsätter under överskådlig framtid bedriva verksamhet för årskurs 7-9. 
Kommunen inleder under nästa år förarbetet med renovering och utbyggnad av Kin-
narpskolans högstadium med en beräknad investeringsram på 30 miljoner kr. 

• Barn- och utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att hantera situationen med trång-
boddheten på skolorna, med fokus på Högstadium Centrum, och kompenseras med en 
riktad satsning på 8 miljoner kr. 
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Kultur och fritid 
Den ideella sektorn utgör vid sidan av det privata näringslivet och den offentliga sektorn en 
tredje betydelsefull sfär inom det svenska samhället. Enskilda individers frivilliginsatser, de 
ideella föreningarnas och idrottslivets arbete stärker det sociala kapitalet i samhället och har 
en stor betydelse för bland annat kulturarvets bevarande, kunskapsutveckling, folkhälsan och 
demokratin. Falköpings kommun har mycket att vinna på att stödja vårt lokala förenings- och 
idrottsliv. Starka lokalsamhällen och en trygg och levande hembygd, präglad av en stark 
medborgaranda, där människor oegennyttigt tar ansvar för samhället och andra 
medborgares välbefinnande, är en viktig faktor i byggandet av det goda samhället. 

Föreningar som tar del av ett kommunalt bidrag ska garantera att verksamheten är drogfri 
samt ställer upp på de grundläggande demokratiska värderingarna. Föreningar som verkar 
segregerande ska inte ha del av majoritetssamhällets skattefinansiering. Det är inte 
Falköpings kommuns uppgift att främja och bevara etniska föreningar som inte omfattas 
inom majoritetssamhället eller minoritetslagstiftningen. 

Idrotts- och kulturföreningar som tillhandahåller fritidsverksamhet till barn och unga ska 
stärkas i sitt arbete. Deras arbete är av oerhörd vikt för att främja integrationen och den 
samhälleliga gemenskapen. Varje ungdom som spenderar sina kvällar på idrott och kultur 
istället för i otrygga och kriminella miljöer ger ett mervärde för samhället, familjen och den 
enskilda individen. Utrymmet för föreningsstöd ska stärkas i syfte att främja detta. 
Förutsättningar för idrott och kultur att tillgå ändamålsenliga och högkvalitativa lokaler ska 
stärkas. Falköpings ishalls (Odenrinken) omfattande renoveringsbehov har gått obehandlade 
under flera år. Medel ska anslås som inleder arbetet med upprustning. 

Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna att: 

• Falköpings kommun under nästkommande år påbörjar arbetet med en omfattande re-
novering av Odenrinken. 

• Falköpings kommun, i samverkan med Vara kommun och Länsstyrelsens pågående pro-
jekt, tillgängliggör naturområdet runt Rösjön. 

• Falbygdens Museum stärker sin verksamhet och sitt uppdrag att sprida information om 
lokalhistoria och kulturarvet. 

• Falköpings kommun fortsätter arbetar med att förbättra utbudet och tillgängligheten 
till fysiska och sociala aktiviteter för kommunens 65+ invånare. 

• Falköpings kommun avskaffar de öronmärkta medlen för konstnärlig gestaltning vid ny-
byggnation. I största möjliga mån ska befintlig konst i kommunens ägo återanvändas.  

• Kommunledningsförvaltningen ges i uppdrag att utreda möjlighet att överlåta ansvar 
för “konst i offentlig miljö” från kultur- och fritidsförvaltningen till stadsbyggnadsavdel-
ningen.  

• Kultur- och fritidsförvaltningen ökar arbetet med att höja tryggheten på fritidsgår-
darna, åldersanpassar verksamheten samt inför en åldersgräns för det år man lämnar 
gymnasiet. 

• Kultur- och fritidsförvaltningen kontinuerligt granskar att riktlinjerna för föreningsstöd 
följs så att bidrag inte ges till föreningar som diskriminerar och verkar odemokratiskt.  
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Samhällsbyggnation och miljöarbete 
Sverigedemokraternas grundläggande inställning är att Falköping i dess utformning i alla 
delar ska präglas av småskalighet, trygghet, tradition, långsiktighet och hållbar utveckling. 
Stadsplaneringen och samhällsmiljöns utformning är av stor betydelse både för 
kommuninvånarnas trygghet, trivsel och hälsa, men även för den ekonomiska tillväxten och 
miljön. Kommunen ska anamma ett brottsförebyggande och trygghetsskapande perspektiv 
på samhällsplaneringen. 

Falköpings kommuns natur och kulturmiljö ska skyddas och bevaras. Stadens verksamhet ska 
ske utifrån ett så miljövänligt sätt som möjligt. Det ska också vara enkelt och lätt att kunna 
bo och försörja sig på landsbygden. Kommunen ska sträva efter att minska användningen av 
fossilbaserade produkter och material i sina verksamheter. Återvinningen ska vara enkel för 
både företag och privatpersoner. Miljöarbetet i Falköpings kommun ska vara konstruktivt, 
realistiskt, och utgå från hur vi på det mest kostnadseffektiva sättet kan bekämpa 
miljöförstöring och utsläpp. Det skapar en hållbar kommun, där invånarna trivs och tar del av 
kommunens vision om ”det goda livet”. 

Under nästkommande år måste det bli Falköpings kommuns ambition att avyttra sin 
biogasanläggning. Projektet har under 30 år kostat ofantliga summor för kommunen att 
upprätthålla och subventionera utan märkbar miljöeffekt. Det ligger helt utanför vad som 
bör anses vara en kommuns huvudsakliga ansvarsområden. 

Kommunen skall främja ett hållbart byggande. Beständiga, miljövänliga naturmaterial (eller 
återvunna) är att föredra framför fossilbaserade material. Material optimalt för återvinning 
bör prioriteras. Falköpings kommun ska främja byggnation som är hållbar för framtiden. Hög 
estetik och god form vid nybyggnation är förutsättningar för en god livsmiljö. Uppskattade 
byggnader med hög kvalité kommer att bestå, renovering är att föredra framför rivning. 

Den planerade försköningen av stadskärnan är av styrande majoritet i sin planerade 
omfattning alltför stor. Sverigedemokraterna ser ett visst behov av att rusta upp torget, men 
i en något mindre ram. Tillgängligheten med bil måste säkerställas. 

Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna att: 

• Falköpings kommun omprövar behovet av en kommunalt ägd biogasanläggning med 
ambitionen att avyttra anläggningen. 

• Falköpings kommun ansöker om medlemskap i organisationen “Håll Sverige rent”. 

• Samhällsbyggnadsförvaltningen inrättar en arkitekturpolicy för Falköpings kommun där 
man ställer höga krav på arkitektonisk utformning vid ny- och ombyggnation och beja-
kar traditionellt byggande. 

• Kommunstyrelsen ges i uppdrag att revidera policyn för vindkraft så den kraftigt in-
skränker möjligheten till nya vindkraftsetableringar i Falköpings kommun. 

• Tillgängligheten till Stora torget med bil tryggas och kostnaden för torgets renovering 
ändras till 8 miljoner kr.  
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Kommunledning och övergripande 
Tryggheten för våra invånare på gator och torg är en av de enskilt största politiska frågorna 
att ta sig an under överskådlig framtid. Styrande politikers naiva inställning till det ökande 
grova våldet och den allmänna otryggheten har haft förödande effekter på vårt samhälle. 
Falköpings kommun har en något mer gynnsam situation än större städer men sett till 
jämförbara kommuner är tillståndet dystert.  

Under flera års tid har Sverigedemokraterna pratat om och lyft behovet att mer vakter ute 
som rör sig på allmänna platser och större kameraövervakning i otrygga områden. Den 
vänsterliberala regeringens totala misslyckande och ovilja att ta sig an de stora 
samhällsproblemen får konsekvenser på Sveriges kommuner. Falköpings kommun har en 
skyldighet gentemot våra invånare att kompensera där det statliga ansvaret brister - bland 
annat polisens verksamhet som inte ges adekvata resurser. Satsningen ligger fortsatt som en 
fast utgift i vårt förslag till budget och ska kunna komplettera och underlätta polisens arbete. 
Denna trygghetstjänst skulle utgå från centrala Falköping men komma att ha kommunens 
samtliga tätorter som verksamhetsområde. Kommunstyrelsen ska följa det kontinuerliga 
arbetet, utreda resultatet och anslå högre medel efter behov.  

Sveriges över 20 år helt oansvariga invandringspolitik har fått förödande effekter på vårt 
samhälle. Under flera års tid har Sverigedemokraterna efterlyst att Falköpings kommun 
utreder vad detta kostat vår kommun både ekonomiskt och socialt. Skattebetalarna förtjänar 
att veta vad deras folkvalda har gjort för prioriteringar och hur det påverkat vårt samhälle.  

Ett relativt nytt fenomen i Falköping och Sverige är organiserade tiggarligor från företrädesvis 
Rumänien och Bulgarien. Ingen i Sverige ska behöva tigga för sitt uppehälle, det har vi 
socialtjänstlagen som garant för. Det är inte en hållbar situation att Falköpings kommun ska 
ta ansvar för andra europeiska länders medborgare och därför vill vi se ett förbud mot tiggeri. 

Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna att: 

• Falköpings kommun inrättar en trygghetstjänst med kommunala ordningsvakter som 
ett komplement till Polisen. 

• Falköpings kommun utreder och sedan placerar övervakningskameror på de mest käns-
liga allmänna platserna i våra tätorter.  

• Kommunstyrelsen ska återkomma med en utredning om invandringens och utanför-
skapets kostnader och konsekvenser för Falköping kommuns ekonomi. 

• Kommunstyrelsen ges i uppdrag att effektivisera verksamheten och utreda överflödiga 
anställningar i de kommunala förvaltningarna. 

• Kommunstyrelsen får i uppdrag att revidera befintliga ordningsföreskrifter och inrätta 
ett tillståndskrav för passiv insamling av pengar (tiggeri).  

  



EKONOMISKT
UNDERLAG
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Driftsbudget 
Driftsbudget (mnkr) 

SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET SD 2022 SD 2023 SD 2024 

Nämnder 

Barn- och utbildningsnämnden -821 000 -830 200 -845 100

Byggnadsnämnden -1 000 -1 000 -1 000

Kommunstyrelsen -103 100 -103 800 -106 500

Kompetens- och arbetslivsnämnden -111 600 -112 800 -115 400

Kultur- och fritidsnämnden -70 700 -70 800 -72 400

Samhällsskydd mellersta Skaraborg -33 100 -33 500 -34 200

Socialnämnden -841 000 -856 400 -874 000

Gemensamt Vård och omsorg -696 800 -710 800 -725 000

Individ- och familjeomsorg -144 200 -145 600 -148 200

Tekniska nämnden -192 700 -197 600 -205 300

Kommunrevisionen -1 300 -1 300 -1 300

Valnämnden -800 -100 -800

Överförmyndare -4 000 -4 000 -4 000

Summa nämnder -2 180 300 -2 211 500 -2 260 000

Centralt 

Pensionsutbet på ansvarförb inkl lönetak -36 000 -36 000 -36 000

Personalomkostnader -9 000 -9 500 -8 800

Löneöversyn -7 900 -16 900 -25 900

Förändring av semesterlöneskuld 0 0 0 

Moms omsorgsboende 5 000 5 000 5 000 

Tillfällig budgetpost, oförutsett -3 000 -3 000 -3 000

Strategiska utvecklingsmedel -6 000 -6 500 -6 500

Utredning lokalbehov/ motverka ensamhet -10 000 -10 000 -4 000

Utredning Mex /Fastighet -3 400 -3 500 -1 800

Vinst vid avyttring av tillgångar 5 000 5 000 5 000

Förlust vid avyttring av tillgångar 0 0 0 

Bidrag till statlig infrastruktur (E20) -7 000 -7 000 -7 000

Summa centralt -72 300 -82 400 -83 000

Summa skattefinansierade verksamheter 

TAXEFINANSIERAD VERKSAMHET 
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Vatten och avlopp 0 0 0 

Biogas -2 700 0 0 

Summa taxefinansierade verksamheter -2 700 0 0 

Totalt    
  

Övriga poster   
  

Avskrivningar -148 700 -153 700 -155 700 

Återföring av kapitalkostnader 170 300 175 300 177 300 

Skatteintäkter 1 528 600 1 580 500 1 629 100 

Generella statsbidrag 757 100 755 600 747 100 

Finansiella intäkter 9 000 10 400 12 000 

Finansiella kostnader -16 000 -17 000 -18 000 

Finansiering av ombudgeteringar via RUR 0 0 0 

Summa övriga poster 2 300 300 2 351 100 2 391 800 

Årets resultat  45 000 57 200 48 800 
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Investeringsbudget 
Investeringsbudget Budget 

2022 
Plan 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Plan 
2026 

Skattefinansierad verksamhet   
    

Barn- och utbildningsnämnden -4 200 -4 300 -4 400 -4 500 -4 600 

Byggnadsnämnden 0 0 0 0 0 

Kommunstyrelsen -63 900 -42 600 -33 200 -18 600 -10 400 

Kommunledningsförvaltningen  -5 000 -5 100 -5 200 -5 300 -5 400 

Mark och exploatering  -56 900 -35 500 -26 000 -11 300 -3 000 

Investeringspott för oförutsett -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 

Kompetens- och arbetslivsnämnden -700 -700 -700 -700 -700 

Kultur- och fritidsnämnden -1 600 -1 600 -1 600 -1 600 -1 600 

Samhällsskydd mellersta Skaraborg -6 200 -6 300 -8 600 -2 600 -2 700 

Socialnämnden -4 200 -4 300 -4 400 -4 500 -4 600 

Tekniska nämnden -156 100 -187 300 -176 100 -122 100 -74 500 

Kommunrevisionen 0 0 0 0 0 

Valnämnden 0 0 0 0 0 

Summa Skattefinansierad verksamhet  -236 900 -247 100 -229 000 -154 600 -99 100 

    
    

Taxefinansierad verksamhet   
    

Vatten och avlopp -36 300 -35 900 -32 700 -33 400 -34 100 

Biogas 0 0 0 0 0 

Summa taxefinansierad verksamhet -36 300 -35 900 -32 700 -33 400 -34 100 

    
    

Investeringsbudget -273 200 -283 000 -261 700 -188 000 -133 200 
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Investeringsprojekt 
Nya investeringsprojekt (tkr) 

Projekt-
budget 

2021-
2026 

Ny 
projekt-

plan inkl 
15% 

prisjusteri
ng 

Ack tom 
2021 

Budget 
2022 

Plan 
2023 Plan 2024 Plan 

2025 
Plan 
2026 

Skattefinansierad verksamhet 
   

  
    

Barn- och utbildningsnämnden -337 200 -383 600 -64 600 -40 700 -98 000 -120 000 -65 000 -16 400 

         Platåskolan  -286 000 -328 900 -50 000 0 -93 900 -120 000 -65 000 
 

             Fastighet -243 000 -279 450 -50 000   -67 450 -120 000 -42 000 
 

            Gata -23 000 -26 450 
 

  -26 450 
   

            Inventarier -20 000 -23 000 
 

  
  

-23 000 
 

    
  

    

Mössebergsskolan ventilation -4 700 0 -2 900 -1 800 0 0 0 0 
    

  
    

       Odensbergsförskola -34 000 -39 700 -1 700 -33 900 -4 100 
   

          Fastighet -26 000 -30 200 -1 100 -28 100 -900 
   

          varav reinvestering 0 0 0 0 0 
   

         Tillagningskök -6 000 -7 500 -600 -5 800 -1 200 
   

          Inventarier -2 000 -2 000 0 0 -2 000 
   

    
  

    

Odensbergsskolan F-6 
 

-15 000 -10 000 -5 000 
    

    
  

    

Kyrkerörsskolan - anpassning  
F-6 

-12 500 -16 400 
 

  
   

-16 400 

       Fastighet -10 000 -14 400 
 

  
   

-14 400 

       varav reinvestering 
   

  
    

       Inventarier -2 000 -2 000 
 

  
   

-2 000 
    

  
    

Vård och omsorg -53 500 -58 700 -9 200 -46 500 -3 000 0 0 0 

Frökindsgården -24 800 -25 700 -7 300 -18 400 
    

Fastighet -23 100 -24 000 -5 600 -18 400 
    

varav reinvestering -1 700 -1 700 -1 700   
    

Tillagningskök in i projekt  
   

  
    

    
  

    

Nytt korttidsboende (ersätter 
Näregården och 
Prästgårdsgatan) 

   
  

    

-28 700 -33 000 -1 900 -28 100 -3 000 
   

Fastighet -27 800 -32 000 -1 900 -28 100 -2 000 
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varav reinvestering 0 0 0 0 0 
   

Inventarier soc -900 -1 000 0 0 -1 000 
   

    
  

    

Övrigt -17 000 -51 600 -5 600 -14 800 -31 200 0 0 0 

Ishallen 0 -29 600 0 -2 900 -26 700 
   

Fastighet 0 -29 600 
 

-2 900 -26 700 
   

    
  

    

Stadskärnan -8 000 -8 000 -2 300 -5 700 
    

Stadshuset, projektering -5 000 -5 000 -500   -4 500 
   

Stenstorp vårdcentral -4 000 -5 800 -2 800 -3 000 
    

exkl reinvestering 0 0 -4 000 0 
    

AÖS, ny ÅVC Falevi 0 -3 200 
 

-3 200 
    

    
  

    

Summa Skattefinansierad -407 700 -493 900 -79 400 -102 
000 

-132 
200 

-120 000 -65 000 -16 400 

    
  

    

Taxefinansierad Verksamhet 
   

  
    

Vatten och avlopp -53 500 -53 500 -36 800 -7 800 -8 900 0 0 0 

Ombyggnation avloppsnät 
Kättilstorp 

   
  

    

-32 500 -32 500 -29 700 -2 800 
    

varav reinvestering -11 700 -11 700 -11 700 -2 800 
    

    
  

    

Spillvattenledning  

Broddetorp- Axvalla 

   
  

    

-17 000 -17 000 -3 100 -5 000 -8 900 
   

varav reinvestering -5 000 -5 000 
 

  -5 000 
   

    
  

    

Danskavägen - etapp 2 -4 000 -4 000 -4 000   
    

varav reinvestering 0 
  

  
    

    
  

    

Reservvatten, utredning 0 0 0   
    

    
  

    

Avfall 0 0 0 0 0 0 0 0 
    

  
    

Summa taxefinansierade 
verksamheter 

   
  

    

-53 500 -53 500 -36 800 -7 800 -8 900 0 0 0 
    

  
    

Summa ny investerings-projekt -461 200 -547 400 -116 200 -109 800 -141 100 -120 000 -65 000 -16 400 
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Löpande investeringar 
Re-/löpande investeringar Budget 

2021 
Budget 

2022 
Plan 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Plan 
2026 

Skattefinansierad verksamhet 
 

  
     

Barn- och utbildningsnämnden -4 100 -4 200 -4 300 -4 400 -4 500 -4 600 
 

Kommunstyrelsen -4 900 -5 000 -5 100 -5 200 -5 300 -5 400 
 

Kompetens- och arbetslivsnämnden -700 -700 -700 -700 -700 -700 
 

Kultur- och fritidsnämnden -1 588 -1 600 -1 600 -1 600 -1 600 -1 600 
 

Samhällsskydd mellersta Skaraborg -2 200 -6 200 -6 300 -8 600 -2 600 -2 700 
 

Socialnämnden -4 100 -4 200 -4 300 -4 400 -4 500 -4 600 
 

Tekniska nämnden  -47 300 -54 100 -55 100 -56 100 -57 100 -58 100 
 

Varav sänkt investeringsram TN 5 800 0 0 0 0 0 
 

Maskiner och inventarier -7 300 -7 400 -7 500 -7 600 -7 700 -7 800 
 

Gata/park -18 900 -19 300 -19 700 -20 100 -20 500 -20 900 
 

Fastighet -26 900 -27 400 -27 900 -28 400 -28 900 -29 400 
 

Summa nämnder  -64 888 -76 000 -77 400 -81 000 -76 300 -77 700 
 

         
 

Taxefinansierad verksamhet        
 

      Vatten och avlopp -24 600 -28 500 -27 000 -32 700 -33 400 -34 100 
 

Varav ingår i projektinvesteringar 6 000 2 800 5 000 0 0 0 
 

Ledningsnät -25 500 -26 100 -26 700 -27 300 -27 900 -28 500 
 

Övriga va-anläggningar -5 100 -5 200 -5 300 -5 400 -5 500 -5 600 
 

Avfall 0 0 0 0 0 0 
 

Summa Taxefinansierad Verksamhet -24 600 -28 500 -27 000 -32 700 -33 400 -34 100 
 

         
 

Summa Re-/löpande investeringar -89 488 -104 500 -104 400 -113 700 -109 700 -111 800 
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Mark och exploatering 
Mark och exploatering (tkr)  Projektplan Ack tom 2021  Budget 

2022 
Plan 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Plan 
2026 

Marjarp logistikområde  -84 600 -51 600 -23 000 -10 000 0 0 0 
 

Marjarp etapp 1-3 -46 100 -43 600 -2 500 
     

Gata -33 300 -30 800 -2 500 
     

VA -12 200 -12 200   
     

Övrigt -600 -600   
     

  
  

  
     

Spårinvestering Marjarp -10 000 0 -5 000 -5 000 
    

Gata 
 

0   
     

VA 
 

0   
     

Övrigt -10 000 0 -5 000 -5 000 
    

  
  

  
     

Överlämningsbangård -28 500 -8 000 -15 500 -5 000 
    

Gata -28 500 -8 000 -15 500 -5 000 
    

VA 
 

0   
     

Övrigt 
 

0   
     

  
  

  
     

  
  

  
     

Fåraberget -94 300 -29 300 -26 100 -10 500 -18 100 -9 300 -1 000 
 

Fåraberget etapp 2B Bostadsområde 
  

  
     

-19 700 -18 700 -1 000 
     

Gata -12 300 -11 300 -1 000 
     

VA -7 100 -7 100 0 
     

Övrigt -300 -300 0 
     

  
  

  
     

Sikagårdsgatan inkl rondell och 
gator 

-11 400 -3 300 -8 100 
     

Gata -11 100 -3 000 -8 100 
     

VA -300 -300   
     

Övrigt 0 0   
     

  
  

  
     

  
  

  
     

Förlängning Sikagårdsgatan -25 500 -7 000 -17 000 -1 500 
    

Gata -18 400 -5 000 -11 900 -1 500 
    

VA -7 100 -2 000 -5 100 0 
    

Övrigt 0 0   
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Sikagårdsgatan - gata, rondell och 
grönområde 

  
  

     

-22 000 0 0 -9 000 -13 000 
   

Gata -10 700 0 0 -4 000 -6 700 
   

VA -11 300 0 0 -5 000 -6 300 
   

Övrigt 0 0   
     

  
  

  
     

Fåraberget genomfartsgata, 
Fårabergsgatan 

  
  

     

-15 700 -300 0 0 -5 100 -9 300 -1 000 
 

Gata -13 300 0   
 

-3 000 -9 300 -1 000 
 

VA -2 100 300   
 

-2 400 0 0 
 

Övrigt -300 -600   
 

300 0 0 
 

  
  

  
     

Summa Majarp och Fåraberget -178 900 -80 900 -49 100 -20 500 -18 100 -9 300 -1 000 
 

 

Övrigt -26 700 0 -7 800 -15 000 -7 900 -2 000 -2 000 

Oförutsett MEX -2 000 
 

-2 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 

  
  

  
    

Anneborg 1:6 Hildasro -1 800 0 -1 800 
    

Gata -800 
 

-800 
    

VA -1 000 
 

-1 000 
    

Övrigt 
  

  
    

  
  

  
    

Krokstorp handelsområdet etapp 2 -13 000 0 0 -13 000 
   

Gata -12 000 
 

  -12 000 
   

VA -1 000 
 

  -1 000 
   

Övrigt 
  

  
    

  
  

  
    

  
  

  
    

Vintervägen Stenstorp -5 900 0 0 0 -5 900 
  

Gata -3 700 
 

  
 

-3 700 
  

VA -2 100 
 

  
 

-2 100 
  

Övrigt -100 
 

  
 

-100 
  

  
  

  
    

Västorpsgatan/Herregårdsgatan, 
Floby  

  
  

    

-4 000 0 -4 000 
    

Gata -2 000 
 

-2 000 
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VA -2 000 
 

-2 000 
    

Övrigt 
  

  
    

  
  

  
    

Summa mark och exploatering  -205 600 -80 900 -56 900 -35 500 -26 000 -11 300 -3 000 
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Förslag till beslut 
Sverigedemokraterna föreslår fullmäktige besluta att: 

• Fastställa driftsbudgeten 2022 samt flerårsplan 2023-2024 i enlighet 
med Sverigedemokraternas förslag. 

• Skattesatsen på 21,95 ska vara oförändrad under år 2022. 

• Godkänna investeringsbudgeten för år 2022 och plan 2023-2026. 

• kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att besluta om an-
vändning och fördelning av centrala budgetpotter, tillfällig budgetpott 
för oförutsett, strategiska utvecklingsmedel, utredning lokalbehov samt 
utredning driftkostnader MEX/fastigheter 

• kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att genomlysa lö-
pande investeringsbudgeten. Uppdraget ska återredovisas till kommun-
styrelsen under år 2022. Till budgetprocessen för år 2023-2025 ska un-
derlag för periodens re/löpande investeringar presenteras samt till bud-
getprocess för år 2024-2026 ska nytt förslag på re/löpande investeringar 
tas fram. 
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