Sverigedemokraternas förslag till verksamhets- och investeringsplan för
2018–2020 med budget för 2018

God hushållning
Mål och riktlinjer för verksamheten Jönköpings kommuns verksamhet ska präglas av gott
förvaltarskap och god ekonomisk hushållning. Målsättningen ska vara ett samhälle som är
ekonomiskt, socialt, miljömässigt och kulturellt hållbart. Våra nuvarande generationer har inte rätt
att neka kommande generationer en god ekonomi genom att leva över våra tillgångar. Inte heller har
vi rätt att neka kommande generationer goda sociala förhållanden, genom att introducera sociala
spänningar. Detsamma gäller miljön. Vi får inte lämna över en utarmad eller kraftigt förändrad miljö
till våra efterkommande. De här tankarna erkänns av många, även om efterlevnaden är dålig enligt
vår mening. Däremot nämner aldrig något annat parti att det är minst lika viktigt att vi inte utarmar
vår svenska kultur, så att kommande generationer inte får leva i ett naturligt sammanhang med
historisk kontinuitet och nationell gemenskap, såsom vi började våra liv. Alla anställda inom
Jönköpings kommun ska se sin arbetsuppgift i ljuset av de här fyra hållbarhetsmålen. Att våga se och
påtala samtliga konsekvenser av olika handlingsalternativ hjälper till att nå målsättningarna. För det
krävs ett tillåtande klimat på kommunens arbetsplatser.
De konkreta mål för god hushållning som anges i Alliansens VIP 2018 - 2020 med förslag till budget
2108 ska gälla.

Finansiella mål
Jönköpings kommun har mycket goda naturliga ekonomiska förutsättningar genom sitt läge och de
resurser som finns här. Jönköping har även en stark företagartradition och ett välskött
näringslivsklimat. Den variation av företag som finns här är positiv för Jönköping och minskar
bygdens sårbarhet. Tidigare års befolkningstillväxt har gynnat Jönköping, men befolkningstillväxt
innebär också belastningar på många av samhällets delar. Idag har vi nått en nivå där ytterligare
generell befolkningstillväxt riskerar att ge större negativa effekter. De enkla lägena är redan
bebyggda och naturvärden hotas när målkonflikter uppstår. Bristen på bostäder försvårar för
rekrytering av kompetens som kommunen behöver. Samhällsfunktioner räcker inte till. Svårigheterna
förstärks av eftersläpande byggnation och när som idag skattekraften inte ökar i samma takt som
numerären, till följd av invandring. I det läget krävs politiskt mod att våga säga att vi kan behöva
dämpa befolkningstillväxten. Det är inget självändamål att Jönköpings kommun ska få fler invånare.
Ett gott resultat i kommunens ekonomi är en del av god finansiell hushållning.
Kommunen måste ge akt på nivån på kommunens investeringar. Investeringar genererar
underhållskostnader och dåligt underhåll är kapitalförstöring. Det innebär att endast sådana
investeringar som behövs ska göras och att kommunen bör vara återhållsam med investeringar som
inte ger resurser tillbaka. Det är också en del av god finansiell hushållning. Vi Sverigedemokrater har
därför tvingats till besparingar i kommunens budget. I besparingsarbetet har vi fokuserat på
verksamheter som splittrar Sverige. På så vis har vi också fått resurser till att öka tilldelningen till
verksamheter som bygger ihop Sverige till ett gemensamt samhälle, utan att höja skatten och på så
sätt äventyra den goda utvecklingen. Kriterier för kvalitet i kommunens upphandlingar bör övervägas
för att ge bättre resurshushållning. Upphandling bör dock inte användas för att bedriva politik i syfte
att förändra samhället. Med Sverigedemokraternas politik är välfärd möjlig utan höga skatter.
I övrigt ska de konkreta finansiella målen gälla enligt specifikation nedan och annars som i Alliansens
VIP med budget.

Kommunen som arbetsgivare
Kommunen främsta uppgifter som arbetsgivare är att säkerställa en effektiv och ändamålsenlig
service åt medborgarna och goda arbetsförhållanden. Detta går ofta hand i hand om det finns en
lyhördhet för vad medarbetare och medborgare vill. Sverigedemokraterna driver offensivt rätten att
slippa ofrivilliga delade turer och underlättar möjligheten till intraprenad. Det är också mycket viktigt
att kommunens arbete för att komma till rätta med ohälsa fortsätter, liksom arbetet att erbjuda
heltidsarbete för de som vill. Det är en moralisk plikt men även god ekonomi att värna om
personalens uthållighet.
Jämställda möjligheter och löner är viktigt precis som ett konsekvent arbete mot diskriminering. Vi
förordar avidentifierade jobbansökningar. Vi hoppas också att Kommunrevisionen undersöker
tjänstetillsättningen för att upptäcka diskriminering. Kommunen ska dock avhålla sig från
integritetskränkande ordningsregler såsom snusförbud och alltför långtgående rökförbud.

Verksamhetsmål
I synnerhet otrygghet och psykisk ohälsa hos barn och ungdomar måste fortsätta kartläggas. När
överrepresentation har hittats måste fler detaljerade undersökningar göras som ringar in problemet.
Det gäller alla stora problem. En noggrann problemidentifiering är första steget till en lösning av
problemet. Det är också nödvändigt för att man inte ska råka göra insatser med låg effektivitet.
Vi vill komplettera målet upplevd trygghet i kommunen genom att lägga till ett mål med antal
anmälda brott i kommunen årligen, för att kunna följa upp om den upplevda tryggheten har något
samband med antalet anmälda brott. Siffrorna ska jämföras med riksgenomsnittet.
Det mätbara målet andel godkända elever i åk 6 med lägst betyget E i kärnämnena bör kompletteras
med ett mål att höja andelen som får lägst betyget B i kärnämnena i åk 6. Det är lika viktigt att följa
utvecklingen för de högpresterande eleverna. Det sänder dessutom en viktig signal till samhället.
Med undantag för vad som sägs ovan under rubrikerna God hushållning, Finansiella mål och
Kommunen som arbetsgivare samt med undantag för mål om en viss andel utlandsfödda och
personer av visst kön vid anställning ska verksamhetsmålen i Alliansens VIP med budget gälla.

Undertecknades förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att: - Driftbudget 2018 och investeringsbudget för 2018 för
kommunstyrelsens verksamheter fastställs enligt Sverigedemokraternas förslag, vilket innebär enligt
alliansens förslag med följande ändringar:
•
•
•
•
•

Besparing Europakorridoren intresseorganisation (-0,3 mkr)
Intern organisation stambanor - Höghastighetstågrelaterat (-1 mkr)
Inget uppräknat partistöd (-0,2 mkr)
Översättning av informationsmaterial (-0,2 mkr)
Landsbygdssatsning (+1mkr)

Förslag till kommunfullmäktige:
1. Verksamhets- och investeringsplan 2018-2020 samt årsbudget för 2018 enligt bilagd handling från
Sverigedemokraterna
•
•
•
•
•
•
•

Resultatplan, kassaflödesplan och balansplan för 2018-2020 med årsbudget för 2018
fastställs enligt Sverigedemokraternas förslag.
Verksamhetsplan för 2018-2020 med årsbudget för 2018 fastställs enligt
Sverigedemokraternas förslag.
Investeringsplan för 2018-2022 med årsbudget för 2018 fastställs enligt
Sverigedemokraternas förslag.
Resultatplaner, kassaflödesplan och investeringsplan för tekniska nämndens
affärsverksamheter 2018-2020 med årsbudget för 2018 fastställs enligt Alliansens förslag.
Exploateringsplan för 2018-2020 med årsbudget för 2018 fastställs enligt Alliansens förslag.
Kommunstyrelsen har under år 2018 rätt att öka kommunens låneskuld med maximalt 700
miljoner kronor.
Kommunstyrelsen ges följande uppdrag: Centralt budgeterat personalanslag ombudgeteras
till nämnderna efter avtalade förändringar av lönenivåer.

2. Kommunens skattesats - Kommunens skattesats för år 2018 fastställs till 21,34 % av
skatteunderlaget.

3. Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning - Finansiella mål och mål för verksamheten i syfte
att uppnå god hushållning fastställs enligt Sverigedemokraternas förslag.

4. Taxor och avgifter
- Förändrad taxa för vatten och avlopp 2018 fastställs enligt tekniska nämndens förslag 2017-06-20 §
165. Den nya taxan börjar gälla från och med 2018-01-01.
- Förändrade taxor och avgifter inom tekniska nämndens skattefinansierade verksamhet fastställs
enligt tekniska nämndens förslag 2017-06-20 § 165. Förändrade taxor och avgifter börjar tillämpas
från och med 2018-01-01.
- Maxtaxan inom socialnämndens höjs med 220 kr per månad från och med 2018-01-01.
- Maxtaxan inom äldrenämndens område höjs inte enligt Alliansens förslag, utan lämnas oförändrad.
- Kommunstyrelsens kundfordringsverksamhets avgift för uppmaning att betala förfallna el- och
fjärrvärmefordringar höjs från 100 kr till 200 kr. Den nya avgiften börjar tillämpas från och med 201801-01.

5. Övriga beslut och särskilda uppdrag i anslutning till beslut om verksamhets- och investeringsplan
- Anslag om 3 146 000 kr för Mediacenter överförs från kommunstyrelsen till barn- och
utbildningsnämnden.
- Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att ta fram en planering för hur
skolmåltidsverksamheten långsiktigt ska kapacitetsförsörjas. Uppdraget redovisas inom ramen för
VIP-arbete 2019 - 2021.

- Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att till kommunfullmäktige i juni 2018 redovisa
erfarenheter av försöket med förskolebuss.
- Äldrenämnden ges i uppdrag att till kommunfullmäktige i augusti 2018 redovisa erfarenheter av
satsningen på minskad ensamhet och isolering bland äldre.
- Äldrenämnden ges i uppdrag att redovisa vilka synergier som uppnåtts mellan äldreomsorg och
hälso- och sjukvård. Uppdraget skall redovisas till kommunfullmäktige i juni 2018.
- Äldrenämnden ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för att vid något av de kommunala köken
även producera mat som kan levereras kall för den som så önskar. Utredningen ska också klarlägga
vilken efterfrågan som finns på kall mat.
- Socialnämnden ges i uppdrag att i mars 2018 återkomma till kommunfullmäktige med förslag på
hur de utökade resurserna för föräldrastöd ska disponeras.
- Socialnämnden ges i uppdrag att göra en genomgripande genomlysning av försörjningsstödet och i
samverkan med utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden föreslå ytterligare åtgärder i syfte att
minska beroendet av försörjningsstöd. Uppdraget redovisas till kommunfullmäktige i augusti 2018.
- Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att i samverkan med övriga nämnder och
arbetsförmedlingen ta fram ett förslag hur de nyanlända som anvisas till kommunen ska kunna
erbjudas sysselsättning under tre månader inom kommunen. Lön utgår inte eftersom målgruppen
uppbär etableringsstöd. Uppdraget ska redovisas till kommunfullmäktige i april 2018
- Uppdrag ges till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och Barn- och utbildningsnämnden att
se till att undervisningen bedrivs på ett objektivt, sakligt och opolitiskt sätt.
- Uppdrag ges till samtliga nämnder och bolag att rekrytera efter kriterierna kompetens och
lämplighet för tjänsten, vid anställning. Hudfärg, etnicitet, kön, kroppsvikt, politisk läggning och
annat för tjänsten ovidkommande ska inte vägas in.
- Uppdrag ges till samtliga nämnder och bolag att verksamheten inte ska bedrivas med en normkritisk
utgångspunkt.
- Uppdrag ges till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och Barn- och utbildningsnämnden att
inte använda genuspedagogik i verksamheter med barn.
- Miljö- och hälsonämnden ges i uppdrag att när man prioriterar tillsynsbesök, ska besök prioriteras
där riskerna för hälsa och miljö är störst.
- Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att ta ut avgift för hela kostnaden för bygglov, inklusive
miljöprövning.
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