
Sverigedemokraternas budgetförslag

                   Vilhelmina



Inledning 

Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn, som betraktar värdekonservatism och 
upprätthållandet av en solidarisk välfärdsmodell som de viktigaste verktygen i byggandet av det goda samhället.
Partiet bildades 1988 med det övergripande målet att formera en demokratisk, politisk rörelse som skulle slå vakt om den 
gemensamma nationella identitet som utgjort grunden för framväxten av välfärdsstaten och vårt lands fredliga och demokratiska 
utveckling. Sverigedemokraterna eftersträvar ett försiktigt framåtskridande som baseras på varsamhet, eftertanke och långsiktigt 
ansvarstagande.

Partiets ambition är att kombinera de bästa elementen från de traditionella höger- och vänster ideologierna. Vi bejakar lag och 
ordning, gemensamhetsskapande traditioner, samhällsbärande institutioner och bevisat välfungerande naturliga gemenskaper i 
form av familjen och nationen. Vi eftersträvar ett demokratiskt, jämställt och miljövänligt samhälle där alla medborgare skyddas 
av, och är lika inför, lagen. Ett samhälle där alla medborgare också garanteras en hög grundläggande nivå av ekonomisk och 
social trygghet. Vi inser att vi i likhet med alla andra människor har ofrånkomliga fel och brister och tror därför inte att ett perfekt, 
utopiskt samhälle är möjligt att uppnå. Genom att basera vår politik på ovan nämnda strävanden och genom att kombinera frihet 
och trygghet, individualism och gemenskap, hoppas vi dock kunna återskapa ett folkhem som i så hög grad som möjligt är 
präglat av trygghet, välstånd, demokrati och en stark inre solidaritet. Detta är den övergripande målsättningen med partiets 
verksamhet.
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God ekonomisk hushållning och 
planering 

Sverigedemokraternas målsättning med den ekonomiska politiken är att skapa bästa möjliga 
förutsättningar för återskapandet och upprätthållandet av det svenska folkhemmet. Kommunen 
ska hushålla väl med de ekonomiska resurserna, vilket innebär att det under varje 
konjunkturcykel krävs ett överskottsmål på i genomsnitt minst två procent för att långsiktigt klara 
välfärden, framtida pensionsåtaganden och ett värdesäkrande av kommunens tillgångar. Enbart 
det lagstadgade balanskravet är otillräckligt. För att uppnå detta måste politiken präglas av 
ansvarstänkande och långsiktig planering. Genom en tydlig redovisning om hur de kommunala 
resurserna fördelas får varje kommuninvånare chansen att granska den lokala ekonomin och 
således vara mer delaktig, vilket gynnar det demokratiska inflytandet. 

- Citat ur Sverigedemokraternas inriktningsprogram kommunpolitik



Avveckling kommunikationsavdelningen + 500 tkr
Uppdrag: It-avdelningen övertar kommunikation avd arbetsuppgifter medborgar förmedling och marknadsföring. 
_________________________________________________________________________________________________________

Avveckla Turistbyrån + 2500 tkr.

Uppdrag: Turistbyråns vitala arbetsuppgifter övertas av folkets hus. 
-It avdelningen ges i uppdrag att framställa digital turistbyrå på Vilhelminas hemsida. 

Summa 3000 tkr

   

Verksamhetsförändringar



Förändringar i taxor + 
kommunalskatt,budget tekniskt åtgärd

*Höja Internet taxan 50 kr i samtliga hastighets kategorier 25, 50 och 100 mb/s +1000 tk

*Höja kommunalskatten från 23,45 till 23,95 förändring med 0.50 kr + 6400 tk

* Att använda 10 338 tkr från Rur’en 

 



Viktade upphandlingar 

Med viktade upphandlingar så tror vi företagen lokalt i kommunen kommer att gynnas .
Kommunen utför köp under upphandlingsgränsen 586 tk.  

Ponera att man har en hundra lapp och går till den lokala bonden som betalar skatt i kommunen.
Man köper varor för 100 kr men får tillbaka i skatteintäkter. Man går tillbaka igen och köper mer varor och får igen i 
skatteintäkter.  

I detta momentum tror vi att på hundralappen skulle tjäna ca 50 kr med viktad upphandling. 

+2000tk



Kommunstyrelsen 

KS 87 189 tkr

Ramsänkning -5 647 tkr
-  Varav avtal FH -2 500 tkr
- Varav ramsänkning KFM -3 000 tkr

Ny ram KS 81 542 tkr

                                                                  

Avvikande resurser avskrivs 
i årsresultat vid bokslut.

5 647  tkr 



Investeringar KS
VA-inväxling Kittelfjäll 3 500 tkr

VA Västerut Klimpfjäll 2 000 tkr

Slamhantering ARV 500 tkr

Energibesparing fastigheter 500 tkr

Folkets Hus andelar 367 tkr

Ärendehanteringssystem 250 tkr

Utrustning räddningstjänst 175 tkr

Utrustning kostverksamhet 200 tkr

Nya M3 16 000 tkr

Summa 23 492 Tkr 

Sopbil modell vanlig 3 500 tkr

Sopbil modell separering 4 500 tkr

Sopkärl 2 000 tkr

Anpassning fastigheter insamling
matrester 500 tkr

Handelsområde Kittelfjäll 1 500 tkr

Summa 12000 tkr

Uppdrag :
invänta besked av naturvårds styrelsen 
besked av dispans för matavfallssortering i 
glesbygd

Avstyrker:
Åtgärd 

Nedsläckning av 
belysning 
samhället och i 
byarna. 

716 tkr 



Utbildningsnämnden Prioriteringar.

Prioritering UBN

Små grundskoleenheter 12 800 tkr

Små förskoleenheter 7 500 tkr

Bruttokostnad lokaler per barn i förskolan 965 tkr

Trygghetsteam, mentorer och RUT 7 700 tkr 
delvis prioriterat 995 tkr

Särskilda undervisningsgrupper 4 910 tkr

Mellanmål och Elevfik 300 tkr

Behålla byaskolorna Nästansjö och Malgovik. 7500 tkr

Samisk förvaltningskommun 600 tkr

Program Fördelning jämfört med riket 6 300 tkr

Andelen elever med annat modersmål inkl 
Minioritetsspråk 1200 tkr

Elevhem 300 tkr

Introduktionsprogram 4 700 tkr

Fritidshem och bussväntan 1 500 tkr

Investering
Reinvesteringar UBN 1 500 tkr



Soc nämnden Prioriteringar

Högre bemanning inom hemtjänsten 7 900 tkr

Högre bemanning inom hemsjukvården 750 tkr

Överstigande kostnader inom SFB och LSS 4 200 tkr

Högre bemanning Tallbacka äldreboende 2 600 tkr

IFO – placering barn och unga 8 800 tkr

Behörig personal med rätt kompetens 972 tkr

Heltidsresan                                   10 000 tkr


