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1. Inledning
Bollnäs är en vacker kommun med stora möjligheter. Dock så har åtskilliga kommunstyren
och regeringar, oavsett partifärg, fört en politik som lett samhället och kommunen mot stora
utmaningar. Vi har en skola där alltför få klarar att nå målen, vi tampas med hög
arbetslöshet, socialnämnden har misskötts - med stora underskott som följd, och
segregeringen i samhället ökar för varje år som går. De sittande politikerna är ansvariga för
denna utveckling genom att missköta ekonomin, vara timida istället för ifrågasättande och
låta gamla förvaltande strukturer ligga kvar istället för att ställa om för framtiden.
Nu är det dags att kommunen får en chans till nystart. Vi måste se till att alla de mervärden
som Bollnäs kan erbjuda också kommer befintliga och nya kommuninvånare till del. Först
och främst behöver vi trygghet - i alla dess former. Trygghet på gatan och i hemmet.
Trygghet genom att vård och omsorg fungerar. Den ökade våldsspiralen och utanförskapet
måste motverkas med alla medel. Känslan av otrygghet sprider ut sig och syns både i
människors levnadsvanor, i skolan och våra offentliga miljöer. Alla former av brott ska
motverkas och kommunen ska stärka sina band med polisen och samtidigt sätta in
nödvändiga och trygghetsfrämjande åtgärder. Dessutom ska andra former av välfärdsbrott
upptäckas och beivras. Därför måste också ett gediget arbete mot bidragsbrott sättas in.
Sammantaget ligger grunden för kommunens framtid i att tryggheten för medborgarna
prioriteras.
Andra frågor som är centrala är givetvis välfärdens kärnverksamheter. Vi måste ha en skola
som når betydligt bättre resultat än den vi ser idag. Genom att förbättra arbetsmiljön,
tydliggöra arbetsbeskrivningarna för lärarna, få in mer personal och motverka
ordningsstörningar kan vi komma en bit på vägen.
Covid-19 har skördat stort lidande. Våra äldre behöver personal som är kunniga, noggranna,
och lätta att kommunicera med. Att genomföra kompetenshöjningar hos personalen är en
vinst för våra äldre. Frågor som näringslära, hygienrutiner och svenska språket är exempel på
områden för vidareutbildning.
Andra områden som behöver lyftas är utökad näringslivsutveckling, större fokus på turism,
och effektivare arbetsmarknadsåtgärder. Sammantaget behöver Bollnäs Kommun ordning
och reda i finanserna med tydliga prioriteringar. Vi har en vision för trygghet och
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kunskapsutveckling. Därför är våra viktigaste fokusområden att säkerställa en god kvalité
inom äldreomsorgen och en skola som klarar av att rusta våra unga inför framtiden.
Sverigedemokraterna står redo för denna utmaning.

Fredrik Hellberg, gruppledare
Sverigedemokraterna
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2. En överblick av världsekonomin och Sveriges finanser
Sveriges finanser har varit i en väldigt expansiv fas under hela 2020 på grund av
Coronaviruset. Den ökade arbetslösheten från den första vågen av smitta bröts tillfälligt men
fick i och med höstens ökade smittspridning ny fart. Vi befinner oss nu i ett läge med
vaccinering av befolkningen varför en återhämtning är att vänta i ekonomin. Vi kan dock
räkna med att lågkonjunkturen kommer att bestå under hela 2021.
Något som är intressant i sammanhanget är att många bedömare blev tagna på sängen av
hur hårt den andra vågen av smittspridning skulle komma att slå mot ekonomin. Det har
även funnits tydliga tendenser till att agera reaktivt istället för proaktivt när det kommer till
Folkhälsomyndigheten och regeringens agerande.
Produktionsstörningar och efterfrågetapp under perioder av 2020 gjorde främst
exportsidans siffror väldigt skakiga. De nedgångar som skett under perioder har därefter
mötts av rekyler i industriproduktionen när efterfrågan på exportvaror ökat. Detta mönster
har inte kunnat skönjas på samma sätt inom tjänstesektorn.
Det svenska budgetunderskottet har ökat kraftigt till följd av alla finanspolitiska åtgärder
som satts in. Skulden av BNP uppgår till ca 40 procent och ligger än så länge på ett
betryggande avstånd från den av EU givna högsta gränsen på 60 procent. Viktigt att påpeka i
sammanhanget är att det är framtida generationer som kommer att få betala för detta och
att Sverige slösat bort sitt överskott under högkonjunkturen på kostnader, direkta eller
indirekta, till följd av invandring.

2.1 Invandring
Sverige har under många år haft en oansvarig migrationspolitik som präglats av stora
volymer som har överstigit vår mottagningsförmåga. Toppen kom efter migrationskrisen
2015. Det rör sig om ca 100 000-160 000 människor som kommit till Sverige varje år sedan
2012, även om vi även dessförinnan låg på höga årliga nivåer. Det är givet för ett litet land
som Sverige att det får konsekvenser för samhället. Inte nog med att vi har ett generöst
välfärdssystem, vi har också stora trösklar in på arbetsmarknaden. Det har därför inte krävts
några djupare förståelser för ekonomiska samband för att ha kunnat förutspå den
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segregation och utanförskap som vi kan se i samhället idag. En rapport från ESO (under
Finansdepartementet) visade att en genomsnittlig flykting kostar Sveriges skattebetalare ca
74 000 kronor per år. Hur man än vänder och vrider på det så innebär invandringen, i sin
nuvarande struktur, betydande kostnader för det svenska samhället.
Det finns inget, med nuvarande invandringsprognos, som tyder på att utanförskapet i
samhället kommer att kunna brytas. Det kommer att krävas en kraftig omläggning av
invandringspolitiken. Sverigedemokraterna förespråkar därför ett asylstopp, skärpta krav för
anhöriginvandring, och ett återvandringsnetto.

2.2 Befolkningspyramiden
Andelen äldre personer i Sverige ökar samtidigt som det är fler i arbetsför ålder som står
utanför arbetsmarknaden. När antalet personer som är i behov av vård och omsorg ökar så
kostar det pengar. Det i sin tur leder till att färre ska betala för fler. Sverige kommer av allt
att döma kräva 30 000 nya platser inom äldreomsorgen år 2025. Vi kommer att behöva lägga
betydligt mer resurser på äldreomsorgen framöver än vad som hittills har gjorts.

2.3 Prognoser och statistik
Det råder stor osäkerhet i prognosarbetet för svensk ekonomi. Detta till följd av att
vaccinationen behöver slutföras och att den så kallade sociala distanseringen börjar släppa.
Tillväxten börjar därefter att öka och arbetslösheten kan mot slutet av 2022 falla tillbaka
med några procent. De offentliga finanserna har försvagats men inte lika drastiskt som först
förutspåddes. Troligtvis kommer både räntorna och uppköpsprogrammen att lämnas
oförändrade under både resten av 2021 och 2022. Inflationen kommer, tack vare en stark
krona, att vara fortsatt låg. Enligt prognoser kommer överskottet för 2021 att överstiga
underskottet från 2020. Arbetslösheten spås dock att ligga på en fortsatt hög nivå (7 till 8
procent) 2021 och 2022.
EU- kommissionen har i sina prognoser för EU visat att Sverige kommer att vara ett av de
länder som kommer att ha bäst budgetbalans fram till 2022. Dock har Sverige, enligt
prognoser, den femte högsta arbetslösheten av alla medlemsländer samma år. Det visar på
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hur frågor som invandring, arbetsmarknadens struktur, och bidragssystemen påverkar nivån
av arbetslöshet.

Prognos: Arbetslöshet i Sverige
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Tabell: Prognos arbetslöshet Sverige, Konjunkturinstitutet
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Tabell: Prognos BNP Sverige, Konjunkturinstitutet
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2.3 Var vi står idag - en överblick av Bollnäs Kommuns finanser
Bollnäs finanser är under tryck från flera håll. Ungdomsarbetslösheten i kommunen är hög.
Vi har dessutom tagit emot många invandrare vilket har skapat en stor grupp med väldigt
hög nivå av arbetslöshet. De utrikes födda i kommunen har bland den högsta andelen öppet
arbetslösa i hela Sverige, även om nivån har sjunkit något sedan 2016. Att skatteintäkterna
har växt under åren 2014-2019 beror dels på skattehöjningar och dels på tillfälliga
statsbidrag under den så kallade flyktingkrisen. Vid sidan om detta har vi en åldrande
befolkning och en befolkning som har lägre utbildningsnivå i snitt än både länet och riket i
stort.
Sammantaget är det nödvändigt med förändringar i kommunens demografiska
sammansättning för att få ekonomin att gå runt utan att välfärden helt dräneras. Vi behöver
fler i arbete, en större inflyttning, och underlätta för familjebildning. Vi behöver människor
som vill och kan träda in på arbetsmarknaden. En stor invandring är inte lösningen på en
minskande befolkning och sinande finanser - det är att göra kommunen attraktiv för
människor etablerade på arbetsmarknaden.

2.4 Underskotten har avlöst varandra - dags att ta ansvar
I kommunallagen och i lagen om kommunal redovisning finns ett tydligt regelverk för hur
kommuner ska sköta sin ekonomiska förvaltning. Kommuner och regioner ska ha en god
ekonomisk hushållning med tydliga riktlinjer för sin ekonomi och verksamhet.
Som utgångspunkt ska varje generation ska bära kostnaderna för den service som den
konsumerar. Ingen generation ska därför behöva betala för den förbrukning av välfärd som
skett genom tidigare generationer. Motsvarande servicenivå måste kunna garanteras, även
för nästkommande medborgare i framtiden, utan att skatten skall behöva höjas. Därför
behöver resultatet i kommunen vara tillräckligt gott för att fungera som en garant för detta.
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De finansiella målen finns för att säkerställa att de begränsade ekonomiska resurserna inte
överskrids. Verksamheten ska bedrivas inom befintliga ekonomiska ramar även om det
medför att vissa av de i budgeten uppsatta målen inte kan uppnås.
De finansiella grundläggande mål som den goda ekonomiska utvecklingen tar sin avsats i är
resultatmålet på 2 procent. Detta innebär att kommunens finansiella resultat ska uppgå till
2,0 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning
under budgetåret. Med tanke på den ekonomiska situationen som kommunen befinner sig i
är detta ett högt uppsatt mål. Kommunen behöver detta år istället fullt koncentrera sig på
att återställa tidigare års balanskrav - ett underskott som det sittande styret lämnar efter sig.
Dessa grundläggande krav på ekonomiska mål har inte den sittande majoriteten lyckats att
leva upp till. Nämnderna har år efter år spenderat mer än vad man har fått tilldelat utan att
några sanktioner eller strukturella förändringar har införts för att vända trenden. Detta är
enligt oss i mångt och mycket orsakat av ett ledning- och styrandeproblem från politiskt håll.
Glädjande är att kommunen till sist, precis som Sverigedemokraterna länge efterfrågat,
infört en resultatutjämningsreserv för att kunna parera svängningar i konjunkturen bättre.
Det är en nödvändighet att ha en reserv för att kunna leva upp till god ekonomisk
hushållning. Dock så är baksidan av myntet att de tilldelade ramarna för exempelvis
socialnämnden inte har visat sig vara realistisk - varav underskott uppstått. För att reserven
ska kunna vara just en reserv måste förvaltningarna anpassa verksamheten efter kostymen.
Det gynnar inte kommunens attraktionskraft om ekonomin havererar.
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Nämnder med underskott i Bollnäs
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Tabell: Nämnder med underskott perioden 2016-2019, Bollnäs kommun

2.5 Finans och pension
Kommunen har valde vid inledningen av 2020 att minska andelen aktier i pensionsdepån till
förmån för mindre riskfyllda ränteplaceringar. Med tanke på den uppgång som skett på
börsen var detta tyvärr en missräkning. Kommunen har vidare höga räntebärande skulder
men detta är idag ett litet problem eftersom räntorna är låga. På sikt kan dock detta leda till
ökade kostnader. Investeringar har gjort att skuldberget har blivit ännu större. Framtida
investeringar behöver noga analyseras utifrån nyttoperspektiv för att motivera att skulden
drivs på ytterligare. Att enbart utnyttja sin checkkredit kan kosta mer än det smakar. Man
investerar även över sina egna volymmål. Även framtida pensionsutbetalningar kommer att
belasta kommunen, som tidigare levt på tron att tillväxten aldrig kommer att avta och att
kommunalskatten även kan stå för pensionsutbetalningar. Avslutningsvis behöver soliditeten
i kommunen stärkas, den ligger idag på en för låg nivå.
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2.6 Tuffa förutsättningar
Bollnäs kommun har tagit emot en högre andel migranter än de som anvisats till kommunen
genom Länsstyrelsen. 2019 var det till exempel 5 individer anvisade, men genom EBO, ABO,
och anknytningar så landade det slutgiltiga mottagnadet på 109 individer. Det är personer
som behöver boende, vård och omsorg, skola, och all övrig kommunal service. Många av
dessa står under överskådlig tid dessutom långt ifrån arbetsmarknaden. 2020 hade
kommunen 10 anvisade och tog (till och med november) emot 18. Tittar man lite längre
tillbaka ser man till exempel att kommunen tog emot 409 individer 2015. Det är nästan lika
många som Gävle kommun gjorde (556). Bara 5 (!) av dessa var kvotflyktingar. 2016 så tog
man emot 307 stycken. Det går snabbt att se sambandet mellan kommunens tuffa ekonomi
idag och storleken på invandringen till Bollnäs kommun.
Med tanke på den tuffa situationen som kommunen befinner sig i behöver Bollnäs ett totalt
stopp av anvisade migranter. Vi behöver också ett stopp av personer som via anknytning
eller EBO väljer att söka sig till kommunen, i annat fall kommer kommunens ekonomi att
kraftigt dräneras vilket ger allvarliga följdeffekter för välfärdsuppdraget och dess kvalitet.

2.7 Mer om demografin i Bollnäs
Befolkningen ökar både bland de yngsta, i behov av förskola, och de äldsta som ofta är i
behov av vård och omsorg. Till exempel har de som är 70 år eller äldre ökat med 19 procent
sedan 2010 och de mellan 0-9 år ökat med 15 procent. Människor mitt i livet, ofta på toppen
av sin karriär (35-54 år) har istället minskat från 2010 med nära 9 procent (enligt statistik
från SCB, 2019). Det är klart att detta, tillsammans med en hög grad av arbetslöshet och låg
utbildningsnivå, gör att kommunens ekonomiska situation är svag.
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Demografiutveckling (åldersgrupper) skillnad 2010 och 2019
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Tabell: Demografisk skillnad i Bollnäs kommun åren 2010 och 2019 (SCB)

2.8 Prognoser och statistik
Prognosen för Bollnäs kommuns intäkter fram till 2027 är att de kommer att öka, främst
genom ett växande skatteunderlag. Samma period prognostiseras en befolkningsökning på
ungefär 1000 personer på 7 år. Det är en procentuellt något lägre ökning än prognosen för
riket i stort. Eftersom en förändring av befolkningen med 100 personer innebär ca 4,5
miljoner ökade eller minskade skatteintäkter är det av största vikt att inte göra glädjekalkyler
i kommunens beräkningar som ligger till grund för tilldelningen av ramar till nämnderna.
Historiskt har vi kunnat se att den sittande majoriteten misslyckats kapitalt med att förmå
vissa av nämnderna att anpassa sina utgifter till de givna ramarna. År efter år har man haft
kraftiga underskott. Idén med fördelningen av budgetramar är just att de ska hållas.
Det kommer att krävas en politisk ledning som dels inte tilldelar orealistiska ramar som
skapar ett underskott, men också att nämnderna själva tar ansvar och genomför nödvändiga
effektiviseringar för att kommunens ekonomi också långsiktigt ska kunna stabiliseras.
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3. Visionen för Bollnäs
Den sittande majoriteten har inte lyckats skapa några framgångar inom integrationen,
utbildning, eller sitt uppsatta mål om att kommunen ska växa till 30 000 invånare. Därför
kommer ekonomin att behöva inrikta sig på att säkra upp välfärdsuppdraget, både på lång
och kort sikt, samtidigt som vi måste ha en plan för att kommunen ska förbättra sina resultat
inom utbildning och arbetsmarknadsanpassning.
Sverigedemokraterna kommer att sätta en ny politisk vision för kommunen. Detta innebär
att alla satsningar som genomförs kommer att utgå från dessa, mer övergripande, punkter
inom visionen.

3.1 Trygghet
Alla som bor, jobbar och lever i Bollnäs kommun ska känna sig trygga. Det finns olika typer av
trygghet. Ekonomisk trygghet genom arbetstillfällen, trygghet genom låg brottslighet,
trygghet att skolan håller hög kvalitet och trygghet på äldre dagar genom en god
äldreomsorg. Dessa former av trygghet är dessutom beroende av varandra. För att vi ska
kunna locka resursstarka individer till kommunen behöver vi motverka stök och kriminalitet
samt ha ett blomstrande näringsliv. Samtidigt behöver vi se till att unga och barnfamiljer inte
väljer att lämna kommunen. Detta kommer att kräva en skola med högre resultat än idag
och möjlighet till vidareutbildning. För att kommunens attraktivitet ska stärkas ska vi
dessutom erbjuda en äldreomsorg av högre kvalité för invånarna.
Den gängse definitionen av trygghet, en låg risk för att bli utsatt för brott, ska prägla
kommunens beslut. Vi ska satsa på åtgärder som minskar risken att utsättas för brott och
minska dräneringen av våra välfärdssystem. Dessutom ska vi ha en signalpolitik mot staten
om ett stopp av flyktingmottagande. Det är enda sättet att bryta den spiral med segregation,
otrygghet, och en ökad kriminalitet som är en följd av en oansvarig migrations- och
invandringspolitik.

3.2 Långsiktighet
Det har saknats en plan för hur man ska allokera resurserna i kommunen. Det är inte hållbart
att socialnämnden går 20-30 miljoner back. Detta samtidigt som man stoltserar med att ha
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infört en resultatutjämningsreserv. Sverigedemokraterna identifierar problemet dels som att
socialnämnden får orealistiska ramfördelningar men också att det saknats ett
omvandlingstryck för att göra nämnden mer effektiv. Sverigedemokraterna kommer i sin
vision och våra budgetsatsningar att utgå från att de medel som har satsats ska göra nytta på
lång sikt. Att bara skjuta till tillfälliga resurser och öka kommunens upplåning är inte
ansvarsfullt för kommande generationer. Då måste man som alternativ se över sina
kostnader, undersöka mer realistiska satsningar och därefter fatta beslut kring hur man ska
gå till väga. Genom ekonomisk långsiktighet säkrar vi välfärden för kommande generationer.

3.3 Effektivitet
Som vi varit inne på tidigare krymper andelen av befolkningen som ska försörja resten.
Därför kommer varje krona att behöva sättas i relation till en annan utgift – så kallad
alternativkostnad. Dessutom måste alla pengar verkligen gå till det som de avsatts för och
också göra skillnad. Budgeten behöver i ett längre perspektiv grundligen byggas upp på nytt
genom en nollbasbudget - detta för göra en ordentlig genomlysning av verksamheter för att
städa ut kostnader som legat under lång tid och har låg effektivitet, till exempel utrustning
som är onödigt dyr utifrån dess nytta. Det behövs även göra satsningar som på sikt kan
minska kommunens kostnader. Ett sådant exempel är att i äldreomsorgen satsa på att
förebygga undernäring, som medför sjukdom och ökade kostnader.
Sverigedemokraterna vill med denna budget ta ett första steg till att utvärdera olika
budgetposters effektivitet. Alla kostnader kommer således att ställas i relation till vad
pengarna istället hade kunnat gå till. Detta arbete kommer att ta tid men denna budget ska
vara första steget mot målsättningen att uppnå en högre effektivitet i fördelningen av
resurser.

3.4 Medmänsklighet
Corona-pandemin har satt behovet av medmänsklighet i ett nytt ljus. Många är de hjältar
som har slitit för att våra unga och äldre ska ha en god skolgång och värdig omsorg, trots de
svåra omständigheter som förelegat. Den politiska inriktningen ska styras mot ett perspektiv
som handlar om medmänsklighet. Hur vi prioriterar våra resurser och hur vi styr vår
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kommun ger utslag i människors vardag. De politiska besluten ska därför alltid ha fokus på
största möjliga nytta till största möjliga antal individer, men aldrig på bekostnad av att
människor riskerar att hamna i kläm. Särskilda satsningar för en grupp på en annan grupps
bekostnad, så kallade undanträngningseffekter, ska undvikas. Budgetsatsningarna skall,
genom att komma både medborgare och kommunanställda till del, alltid utgå från ett
medmänskligt perspektiv enligt Sverigedemokraterna.

3.5 Sammanhållning
Kommunen Bollnäs har, i och med en stor invandring och en ansvarslös politik från
regeringshåll, blivit en mer segregerad och splittrad kommun. Som ett resultat har
otryggheten ökat, skolresultaten försvagats och framtidstron hos många har sinat. Ett
samhälle där många lämnas utanför genom att orimliga resurser läggs på nya stora grupper
är ett samhälle som blivit splittrat. Vi i Sverigedemokraterna vill se generella satsningar
istället för satsningar som enbart går till människor med en särskild bakgrund.
För att människor som har kommit till Sverige ska kunna bli en del av vår gemenskap måste
vårt svenska och hälsingska kulturarv värdesättas och skyddas, krav måste ställas på att lära
sig det svenska språket och hur det svenska samhället fungerar. För att öka
sammanhållningen måste vi också se till att fler kommer in på arbetsmarknaden. Detta
kräver dels satsningar från kommunen som stärker utbildningsnivån, men även att större
krav ställs på det personliga ansvaret att göra sig anställningsbar. Vi i Sverigedemokraterna
ser även en viss avsaknad av landsbygdsanpassad politik från sittande majoriteten, Detta vill
vi ändra på genom att fokusera på lokala frågor som ibland väcker starka känslor. Genom att
kommunicera medborgarnas åsikter kring svåra frågor hoppas vi på att våra budgetar kan
fungera som en brobyggare för att hitta lösningar.
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Visionen för
Bollnäs
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Sammanhållning
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Trygghet

Ekonomisk trygghet

Långsiktighet

Medmänsklighet
Effektivitet

Minskad risk att utsättas för
brott

3.5 Ta tillbaka kontrollen genom en seriös ramfördelning
Vi motsätter oss kraftigt hur man år efter år kan dela ut ramar som nämnderna ska förhålla
sig till när det samtidigt som det varje år behövs göras korrigeringar på flera miljoner. Vi ser
ett problem med både styrningen och skötseln av ekonomin inom vissa nämnder. Dessutom
ser vi ett problem i att man från kommunens sida varken sanktionerar eller försöker komma
till rätta med denna problematik. Sverigedemokraterna ser det som en stor osäkerhet att
inte i förväg lägga upp realistiska budgetramar. Det är ett för viktigt område för att utgå från
drömscenarion eller orealistiska förhoppningar på förändring. Om en förändring ska komma
krävs det aktiva åtgärder under lång tid för att vända utvecklingen. Faktum är att
socialnämnden måste få mer resurser och att dessa främst ska tas från verksamheter
utanför skola och omsorg. Samtidigt måste en extern aktör komma in och utreda de höga
kostnaderna inom nämnden och föreslå åtgärder för att minska den ekonomiska blödningen.
Sverigedemokraterna vill se en skyndsam utredning av nämndens styrning och effektivitet.
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4. Kommunfullmäktige
Kommunens högsta beslutande organ består av 45 ledamöter och 29 ersättare. De väljs
genom allmänna val och sammanträder, vid sidan om högsommaren, en gång i månaden.
Kommunfullmäktiges roll är att fatta beslut i principiella frågor och i viktiga frågor som rör
kommunen. De får ärenden från kommunens nämnder, via kommunstyrelsen.
Övergripande arbetsområden för kommunfullmäktige;
● Mål och riktlinjer för verksamheten
● Kommunens budget
● Den kommunala skattesatsen
●

Väljer kommunalråd som ansvarar för sitt verksamhetsområde

Fördelning mandat 2018-2022
Socialdemokraterna
Bollnäspartiet
Centerpartiet
Sverigedemokraterna
Liberalerna
Moderaterna
Vänsterpartiet
Kristdemokraterna
Miljöpartiet
Sjukvårdspartiet
Totalt

14
7
5
5
4
4
3
1
1
1
45
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5. Kommunstyrelsen
För att leda kommunens förvaltning och all samordning samt planering har man en
kommunstyrelse. Kommunstyrelsen är därigenom kommunens ledande politiska organ och
beslutar om de förutsättningar som alla nämnder och förvaltningar måste ta hänsyn till. De
består av 15 ordinarie ledamöter och lika många ersättare. Dessutom finns det 2
arbetsutskott under styrelsen. Kommunstyrelsen ansvarar, bland annat, för att det som
kommunfullmäktige beslutar också genomförs, följs upp, och utvärderas.
Bland deras arbetsuppgifter kan nämnas:
● Utforma ekonomiska ramar
● Förvalta kommunens tillgångar
● Effektivitet inom förvaltningen
● Ansvar för efterlevande av mål
● Hållbar samhällsutveckling
● Styrprinciper och regelsystem
●

Den kommunala demokratin

5.1 Trygghetsfrämjande åtgärder
Kommunen behöver sätta in en rad åtgärder som kan hjälpa till att motverka kriminalitet. En
åtgärd som vi föreslår är kameraövervakning på särskilt otrygga platser. Det leder till en
avskräckande effekt för gärningsmän och ökar samtidigt tryggheten för medborgarna.
Sverigedemokraterna vill i samråd med polisen lokalisera lämpliga platser för
kameraövervakning.
Ett andra område vi vill satsa på är ordningsvakter. Genom att anställa ordningsvakter kan vi
skapa en bättre miljö för kommuninvånarna så att de känner en större trygghet i det
offentliga rummet.
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Kommunen behöver också ta fram en plan för hur man kan arbeta med områdesplanering
och den estetiska miljön, både utifrån utformning såväl som utseende, för att förebygga
kriminalitet. Ljussättning, skymmande träd, öppna ytor, med mera, är en del i detta arbete.

5.2 Tiggeriförbud
Att tiggeriet i viss mån är organiserat är många idag överens om. Med full respekt för
tiggarnas utsatta position måste vi vara tydliga med att Sverige inte kan lösa hela världens
problem. Vi kommer därför arbeta för ett tiggeriförbud i Bollnäs. Det är även så att länder
som Rumänien och Bulgarien får riktat ekonomiskt stöd av EU för att motverka utanförskap,
ge dem anställningsmöjligheter, och så vidare. Arbetet med att bistå romer att bli en del av
samhället i sina hemländer motverkas när vi som land och kommun tillåter organiserat
tiggeri och utnyttjandet av dessa människor i Sverige och i Bollnäs.

5.3 Motverka bidragsfusk
Fusk, ofta organiserat sådant, förekommer idag över hela Sverige. Försörjningsstödet är ett
område som måste skyddas från dränering av kriminella. Därför vill vi anställa en
handläggare som uteslutande ska arbeta för att motverka felaktiga utbetalningar av
försörjningsstöd. Hembesök och kontroller kommer att vara en del av arbetsmetodiken, med
mål att få tillbaka felaktiga utbetalningar. Andra kommuner som infört detta har sett goda
resultat och försörjningsstödet har minskat. Detta ser vi som nödvändigt även i Bollnäs. Vi
behöver alla pengar vi har och kan inte låta dem komma kriminella till del.

5.4 Personalen och arbetsmiljön
Förhoppningsvis kan vi börja närma oss ett normalläge efter Covid-19. Då ska kommunen
kavla upp armarna och satsa på att bli en mer attraktiv arbetsgivare. Personalsatsningar ska
leda till en förbättrad arbetsmiljö som också kan minska sjuktalen på sikt. Friskvård ska
prioriteras och vara en tydligare del av arbetet. Höga arbetsbelastningar och flaskhalsar
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inom verksamheterna måste beivras så att personalen inte hamnar i en ond spiral.
Sverigedemokraternas målsättning är att, när pandemin är över, få ner sjukskrivningarna i
kommunen med 10 procent. Det skulle leda till ett betydande monetärt tillskott för
kommunen.

5.5 Näringslivet
En kommun behöver ett livskraftigt näringsliv för att kunna ha kommuninvånare som genom
arbete bidrar till skatteunderlaget. Detta underlag som i sin tur finansierar välfärden i
kommunen. Att stärka näringslivet, och genom detta förhoppningsvis minska
arbetslösheten, är därför centralt.
Bollnäs presterar dåligt på svenskt näringslivs rangordning över Sveriges kommuner och dess
företagsklimat. 2020 hamnade man på plats 241 av 290 kommuner. Tittar man på
enkätdelen var resultatet än sämre, plats 247. Ser man på nettokostnaden per invånare för
hur mycket kommunen lade på näringslivsfrämjande åtgärder år 2019 så låg man näst lägst
av alla Gävleborgs kommuner. Dock var den kommun som klarade sig bäst i rankingen också
den kommun som lade minst pengar per invånare, utgifterna är alltså ingen garant för goda
resultat. Det visar återigen på vikten av effektivitet och nytta av spenderade kronor.
Utvecklingsområden finns det gott om. Både tjänstemännens som kommunpolitikernas
attityder till företagande hamnar lågt rankat, plats 219 respektive 236. Tillgången till
kompetens är nära Sveriges botten, plats 286. Dialog mellan företag och kommunens
beslutsfattare, information till företag och konkurrens från kommunen hamnar på plats 255,
260, respektive 261. Upphandling hamnar avslutningsvis på plats 244.
Det är utifrån detta lätt att konstatera att den sittande majoriteten har misslyckats å det
grövsta med att hålla en tillräckligt god kontakt med företagarna i Bollnäs och skapa
förutsättningar för näringslivet att utvecklas.
Hur ska man då gå tillväga för att vara mer effektiv i sitt arbete? Kommunen behöver bland
annat en utökad samverkan mellan kommun och näringsliv. Överlag handlar det mycket om
att få en mer nära och tät kontakt med företagen, vara lyhörd och lyssna samt försöka få
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bort irritationsmoment. Information om till exempel upphandlingsfrågor ska också bli
tydligare. Sverigedemokraterna vill att kommunen ska påbörja arbetet från grunden med hur
vi kan göra kommunen mer företagsvänlig.

5.6 Kommunikationer
Fortsatta satsningar på kollektivtrafik och cykelbanor är positivt för att gynna miljövänligt
resande. Samtidigt ska kommunens vägar och parkeringsmöjligheter inte försummas, vi ska
istället värna om de som med bil behöver ta sig in till staden för exempelvis butiksbesök. Det
håller ekonomin igång. De övergripande miljömålen ska vara höga men samtidigt inte riskera
att slå mot kommunens företagande. Därför ska miljömål inte vara fullt styrande vid
upphandlingar, men väl vara en indikator att beakta.
Vi vill:
●
●
●
●

Stärka trygghetsarbetet genom verktyg som kameraövervakning
Anställa kommunala ordningsvakter
Arbeta för ett tiggeriförbud
Motverka bidragsfusk genom anställandet av en handläggare mot felaktiga
utbetalningar
● Stärka kommunens samarbete och kontakt med företagarna i Bollnäs
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6. Barn- och utbildningsnämnden
6.1 En skola att vara stolt över
För att kunna konkurrera på framtidens arbetsmarknad krävs idag allt oftare en högre
utbildning. Definitivt är en fullföljd gymnasieutbildning nödvändig för de allra flesta jobb. Vi
är idag i en situation där stora grupper befinner sig utanför både arbetsmarknaden och det
svenska samhället - då är skolan central. Därför är det också viktigt att alla elever dels når
kunskapsmålen men också får utvecklas utifrån sin förmåga. Den svenska skolan har överlag
försämrats drastiskt. Kunskapsresultaten är betydligt lägre idag jämfört med början på 90talet. Jämfört med många andra länder har vi sämre resultat idag, utifrån en internationell
jämförelse. Färre elever når toppresultat och segregationen breder ut sig. Andelen elever
med mycket bristfälliga kunskaper ökar samtidigt. Som ytterligare salt i såret har vi en ökad
psykisk ohälsa i samhället bland unga.
Bakom alla problem växer ojämlikheten fram och bristen på utbildade lärare tilltar.
Bakgrunden till denna övergripande problematik är komplex med kommunalisering av
skolan, stor flyktinginvandring från studiesvaga länder, minskad respekt för läraryrket och
otydligheter i lärarnas arbetsbeskrivningar. Bollnäs har en historik hos Förvaltningsrätten där
man tvingats betala pengar till staten efter att skolinspektionen larmat om brister som sedan
inte åtgärdats. Eftersom frågorna har rört otrygghet och kränkande särbehandling är det ett
tecken på att något i kommunen är allvarligt fel. För att vända trenden måste ordning och
reda i klassrummen uppnås. Skolan skall även fungera som en naturlig förmedlare av respekt
för andras åsikter och demokrati. Även etiska och moraliska frågor måste ges ett större
utrymme än idag. Alla ska vara trygga och bemötas av respekt, elev som lärare.
Bollnäs kommun hamnar på plats 167 av 290 kommuner för 2020 års skolranking av Sveriges
kommuner. Det är en förbättring jämfört med 2019 med 14 placeringar. Dock så ser vi med
oro på att lärarlönerna rankas väldigt lågt, med risk för kompetensdränering som följd.
Dessutom så rankas meritvärdena i årskurs nio lågt och vi tappar samtidigt på rankingen för
andelen som fullföljer sin gymnasieutbildning. Det, tillsammans med den låga andelen som
har en högre utbildning i kommunen, tyder på att den sociala klassen går i arv. Det innebär
att färre elever än önskat kommer att välja att studera vidare. Det är inget självändamål med
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högskoleutbildning men däremot kan det fylla kompetensglapp internt och på sikt göra att
köpkraften i kommunen höjs.

Tabell: Utbildningsnivå- andel med minst 3 årig eftergymnasial, 2020 (SCB)

6.2 Förskola och barnomsorg
6.2.1 Personalen
Det är i nuläget svårt att få tag på utbildad personal till förskolan. Även om det givetvis finns
mycket duktiga personer som saknar relevant utbildning så menar vi att det är viktigt att vi
aldrig börjar tumma på kvalitén och att den pedagogiska utbildningen är väldigt viktig att ha
med sig i bagaget. Siffror för 2019 visar att kommunen ligger bra till jämfört med snittet i
Sverige när det kommer till andel med förskollärarlegitimation. Vi måste fortsätta att sträva
efter en god arbetsmiljö för de anställda. Risken finns annars att verksamheten försämras
och personalen börjar söka sig till andra kommuner. Kommunen ska ha som mål att minska
barnsgrupperna så mycket det går eftersom forskningen visar på fördelarna som det ger
barnen i sin utveckling. Det ger också incitament till att kunna rekrytera utbildad personal.
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6.2.2 Arbetskläder
I förskolan erbjuds det idag en uppsättning med arbetskläder till personalen. Personalen får
själva ta hem dessa för tvättning. Problemet med detta blir att personalen saknar rena
arbetskläder under tiden dessa tvättas. Vi vill istället se en liknande modell som inom andra
vårdyrken där ett företag hämtar de smutsiga kläderna och lämnar rena så att personalen
alltid har tillgång till arbetskläder.
Vi vill:
● Ha minskade barngrupper i förskolan
● Förbättra förskolepersonalens tillgång till arbetskläder

6.3 Grundskola
6.3.1 Förstatliga skolan
Skolan behöver ha mer likvärdiga förutsättningar än idag och Sverigedemokraterna vill driva
frågan kring ett förstatligande av skolan. Detta väljer vi också på kommunal nivå att
kommunicera genom denna skrivelse.

6.3.2 Det fria skolvalet
Sverigedemokraterna ser det fria skolvalet som något som gagnar skolan. Som förälder ska
man kunna välja skola och skolform. Det viktigaste är att skolans kvalité ökar. Jämlikhet ska
uppnås genom att göra svaga skolor starkare - inte genom att försämra samtliga skolors
resultat. Friskolorna ska fungera som ett komplement till den kommunala skolan men aldrig
helt ersätta den. Friskolornas plats på marknaden ökar utbudet och ökar pressen på att den
kommunala skolan ska leverera en hög kvalité. Vi är skarpt kritiska till förenklade lösningar
som att bussa elever från socioekonomiskt svaga skolor vidare till andra skolor. Målet måste
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istället vara att höja kvalitén på skolor med svaga resultat. Lös problemen: späd inte ut,
flytta eller göm dem!

6.3.3 Lärare och rektorer
Alla lärare ska kunna fokusera på sitt uppdrag att vara just lärare. Administrativt betungande
uppgifter bör lämnas över till renodlade administratörer. Arbetsbeskrivningarna för lärarna
ska vara tydliga och avgränsa arbetsuppgifterna på ett bättre sätt än idag. Detta kommer
leda till att lärarna har mer tid att lägga på att undervisa.
Respekten för lärarnas auktoritet måste bli bättre. Att ha lärare som är rädda för elever är
ohållbart. Det ska heller inte tolereras att några få elever kan förstöra undervisningen för
flertalet andra. Som expert inom sitt yrke ska lärarens kompetens tillvaratas. De missnöjen
som hörs från lärarkåren måste tas på allvar. Lärarförbundet har bland annat larmat om att
många lämnar eller undviker yrket på grund av en sämre arbetsmiljö och låga löner. Fler icke
studievana elever till följd av invandringen har gjort arbetet än mer ansträngt för lärarna.
Ordning och uppförande i skolmiljön måste därför prioriteras. En trygg och harmonisk miljö
ger bättre skolresultat och attraherar fler till läraryrket.
Rektorerna har en nyckelroll i skolan och de måste ges tillräckliga resurser för att kunna
utföra sitt uppdrag på bästa sätt. Huvudsakliga inriktningen skall vara ledning och utveckling
av skolan. Inte att vända papper. De ska i och med detta ges större eget utrymme i vad och
hur saker ska göras för att förbättra resultaten i skolan.
Sammantaget behöver läraryrket i Bollnäs förbättras genom dels ökade löner men främst
ökade möjligheter i sin profession. Detsamma gäller rektorerna som också ska ges en
tydligare ledande roll i utvecklingen av skolan.

6.3.4 Lärarsekreterare och fler vuxna i skolan
Ett sätt att få bort administrativa göromål från lärarna är att anställa så kallade
lärarsekreterare. Det gör att lärarna kan, vid sidan om att rätta prov, helt inrikta sig på sin
pedagogik. Kärnuppdraget är alltid undervisning för en lärare. Denna satsning skulle kunna
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göra läraryrket mer attraktivt igen och minska lärarflykten, ofta orsakad av
arbetsmiljöproblem.
Dessutom vill vi överlag se fler vuxna i skolan, till exempel rastvakter, som kan avlasta övriga
lärarkåren.

Vi vill:
● Ge bättre villkor och utvecklingsmöjligheter till lärare
● Ha tydligare arbetsbeskrivningar för lärarna
● Minska den administrativa bördan för lärarna genom att anställa lärarsekreterare
● Fler vuxna i skolan
● Ge rektorer större möjlighet till att leda och utveckla skolorna

6.3.5 Trygghet och elevers studiemiljö
Den ökning av mobbning, sexuella trakasserier och utanförskap vi sett i skolan måste brytas.
Det är ett politiskt ansvar som de etablerade partierna inte har tagit. Det är inte enbart en
ekonomisk fråga utan också en förskjutning och acceptans av destruktiva attityder, minskat
stöd och mandat för lärarnas auktoritet och en, av många påhejad, allmän degradering av
vår kultur och nationella sammanhållning. Skolan kan hjälpa till att motverka segregation,
splittring och utanförskap genom att förmedla en positiv hållning till traditioner, värderingar,
och språk i Sverige.
Som vi redan nämnt är ordning och reda i skolan grundläggande för att kunna bedriva
undervisning. Tryggheten och studieron för skötsamma elever måste stärkas. I vissa extrema
fall har ordningsstörningar gjort att skolor har fått stänga. I dessa fall är det tydligt att det
krävs disciplinära, inte bara förebyggande, åtgärder att sätta in för de elever som förstör för
andra. Har det gått så långt som en skolstängning kan man inte sägas ha gjort allt som står i
ens makt.
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6.3.6 Individen i fokus
I de fall där elever har behov av särskilt utmanande undervisning ska detta kunna erbjudas.
På samma sätt ska en jourklass kunna erbjudas för de som har sociala problem och således
inte klarar av en vanlig undervisning. Dessa ska istället, utan att påverka övriga skötsamma
elevers studiemiljö, erbjudas särskilt stöd i jourklassen.

Vi vill:
● Att undervisning ska ske utifrån varje elevs behov, inte bara en väg för alla
● Att utsatta skolor ska tilldelas extra trygghetsfrämjande åtgärder
● Ha en jourklass för stökiga elever som stör undervisningsmiljön

6.3.7 Elevhälsan
Det är tyvärr allt fler barn och unga i Sverige som lider av psykisk ohälsa. Nästan hälften av
alla 15 åringar idag upplever att de har någon form av psykiska besvär.
Folkhälsomyndigheten har pekat ut brister i skolans funktion som en orsak till ökningen,
tillsammans med de ökade kraven på arbetsmarknaden. Detta visar att den svenska skolan
behöver stärkas, men utöver detta omfattande reformarbete behöver vi en utbyggd
elevhälsa som klarar av att ta hand om de unga som mår dåligt. Att satsa på elevhälsan i
Bollnäs ser Sverigedemokraterna som en stor vinst i långa loppet. De elever som på grund av
psykisk ohälsa hoppar av eller hamnar efter i skolan kostar samhället enorma resurser, för
att inte tala om det mänskliga lidande som uppstår för individen. Om vi ska kunna ha ett
samhälle där alla får chansen att slutföra sin skolgång och nå sin potential måste också ett
adekvat skyddsnät finnas till hands under resans gång. I vuxen ålder är psykisk ohälsa en av
de vanligaste orsakerna till långtidssjukskrivningar. Det är viktigt att se till att unga som
drabbas av denna ohälsa får en bra start i livet så att de kan tillgodose sig sina studier.
Elevhälsan måste därför stärkas.
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6.3.8 Fysisk aktivitet och kost
Forskningen visar att det finns ett samband mellan daglig fysisk aktivitet hos barn och
minskad risk för psykisk ohälsa. Det har därför inte bara positiv effekt för den fysiska hälsan.
Regelbunden motion minskar stresshormoner i kroppen, ger ett bättre humör, och släpper
på muskelspänningar i kroppen. Det ger bättre förutsättningar för att nå framgång i skolan
och minska den psykiska ohälsan. Därför borde någon form av fysisk aktivitet finnas med på
schemat under alla veckans dagar.
Utgångspunkten ska vara att den kost som erbjuds i skolan ska vara lokalt producerad.
Hänsyn skall även tas till djurskyddsperspektivet, därför ska religiöst slaktat kött ej erbjudas.

6.3.9 Frivilliga drogtester i skolan
Då det finns indikationer på en ökad droganvändning bland unga i kommunen vill
Sverigedemokraterna införa frivilliga drogtester i skolan. De ska användas vid misstanke om
droganvändning och ske slumpmässigt. Viktigt att eleverna alltid upplyses om frivilligheten
vid lämnandet av drogtest. Förhoppningsvis kan detta fungera som en avskräckande rutin,
även om elever kan välja att inte drogtesta sig. Som signalsystem ser vi det som ett effektivt
redskap.

Vi vill:
● Ha en god tillgång till skolsköterskor och skolkuratorer
● Arbeta mot psykisk ohälsa bland elever
● Inhandla lokal och närproducerad kost
● Inte erbjuda religiöst slaktat kött i skolmaten
● Ha någon fysisk aktivitet varje dag i grundskolan
● Införa frivilliga drogtester i skolan

26

6.3.10 Sänkta anslag till modersmålsundervisning
Alla barn har rätt att få bästa förutsättningarna till att lära sig svenska. Så är inte fallet idag
på grund av modersmålsundervisningen. Forskning från Danmark visar att
modersmålsundervisningen inte har någon positiv inverkan på elevers studieresultat. Ändå
så lägger kommunen mer pengar än vad lagen kräver på detta område. Vi vill att kommunen
endast ska erbjuda den modersmålsundervisning som är lagstadgad. Resurserna ska gå till
att lyfta kunskaperna i svenska språket.

6.3.11 Hedersproblematik och rasism
Som en del av jämställdhetsuppdraget i skolan skall all form av hedersproblematik, förtryck
och rasism bekämpas. Kunskapen hos personalen ska vara hög och området ska prioriteras
genom att systematiskt upptäcka, förhindra och motverka hedersrelaterat våld och förtryck.
All rasism skall förebyggas och tas på största allvar - oavsett bakgrund på den utsatta.

Vi vill:
● Stärka arbetet och kunskapen kring hedersvåld, rasism och förtryck
● Minska modersmålsundervisningen till att endast omfatta det lagstadgade kravet
● Stärka undervisningen i svenska språket

6.3.12 Elever i behov av särskilt stöd
Ofta kan elever med särskilda behov, exempelvis neuropsykiatriska funktionsvariationer,
klara av att gå i en ordinarie klass. När detta inte fungerar så är det bästa för eleven att den
erbjuds undervisning i en mindre grupp. Bollnäs har tidigare kritiserats och tilldelats vite av
Skolinspektionen för brister i arbetet med elever i behov av särskilt stöd. Det är inget annat
än en skandal. Bollnäs kommun behöver anslå mer resurser som gör stödet bättre för dessa
elever. Kostnaden för samhället om de faller bort tidigt blir betydligt högre.
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6.3.13 Grundsärskolan i Bollnäs
För att stärka särskolan vill vi att det ska ingå praktik på lärarutbildningen på särskolan. På så
sätt kan de få tillgång till nya duktiga lärare utan att det behöver belasta kommunens
ekonomi. Nettokostnaden för grundsärskolan var 2019 ungefär en tredjedel av vad
Gävleborgs läns kommuner spenderade i snitt. Det visar att resurserna inte har fördelats till
de som är i behov av stöd i högst utsträckning, det vill vi ändra på.

Vi vill:
● Ge grundsärskolan ökade resurser

6.4 Gymnasieskola
Idag är en avslutad gymnasieutbildning närmast ett krav för att kunna konkurrera om ett
arbete. Därför är det ett misslyckande att det finns elever som lämnar grundskolan utan
fullständiga betyg och/eller utan möjlighet att nå behörighet till ett gymnasieprogram. Detta
gällde för var femte elev under 2020 i kommunen.
Alla elever ska ges en utbildning som bäst passar dennes förutsättningar. Det behövs en
bättre förståelse kring att inte alla delar ett mål att nå en högre akademisk examen och
istället kan ges möjlighet till en praktisk utbildning. Därför är de praktiska utbildningarna,
som är dyrare, extremt värdefulla då de dels fyller ett behov på marknaden och dels fångar
upp många elever som annars riskerar att tröttna och hoppa av skolan. Vi vill istället se över
möjligheten till 2 åriga program som är rent praktiska och yrkesinriktade. Möjligheten att
lägga på ett tredje år ska finnas för att inte stänga dörrar för individen.
Att företag har svårt att hitta rätt kompetens trots att det råder massarbetslöshet visar på en
svag matchning mellan utbildningar och arbetsmarknaden. För att kunna säkra upp en god
näringslivsutveckling behöver det ske en kraftigt ökad samverkan med näringslivet.
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Vi vill:
● Stärka den yrkesinriktade utbildningen
● Stärka kontakten med studerande på högskolan för att visa vägen till högre studier
● Införa 2 åriga, rent praktiska yrkesinriktade, gymnasieprogram
● Fler praktikplatser
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7. Socialnämnden
7.1 Trygghet genom livet
Livet är en resa som innebär olika utmaningar. Det är viktigt att vi har en socialnämnd som
kan erbjuda stöd för individer med funktionsvariationer, stödja familjer i svåra situationer,
och vårda våra äldre. Idag är socialnämnden utsatt genom ett kraftigt underskott. Att
verksamheten har varit underfinansierad och samtidigt inte heller effektiviserats har gjort
situationen ohållbar. Sverigedemokraterna ser det som ett stort orostecken att finanserna
inte sköts då det riskerar att slå tillbaka på de svagaste.
Sverigedemokraterna vill säkra upp verksamheten genom att vända på varenda sten,
granska varenda kostnad och skjuta till mer realistiska medel i ramfördelningen så att
nämnden slipper dessa röda siffror varje år. Det är inte seriöst att ha en nämnd som går
tiotals miljoner back.
Satsningarna för att säkra tryggheten genom livet kommer att kräva uppoffringar från andra
nämnders anslag - men det är ett nödvändigt ont om vi ska kunna erbjuda en rättssäker och
stabil välfärd.

7.2 Äldreomsorg
7.2.1 Hemtjänsten
Socialstyrelsens underlag från 2018 visar att det finns förbättringsområden inom
hemtjänsten. Indikatorerna som mäter helhetssyn och samordning, systematisk uppföljning,
och intern samordning visar att dessa saknas helt i kommunen. Dessutom, enligt
Socialstyrelsens statistik från hemtjänsten 2018, så kan man se en för hög grad av
användande av olämpliga läkemedel, såväl som att en för stor kvantitet olika läkemedel ges
till brukare. Detta visar att det finns mer att göra när det kommer till hemtjänstens
kompetenser kring läkemedelsanvändning. Kostnaden per invånare för hemtjänst och
kostnaden per brukare för hemtjänst låg 2018 på den högsta respektive näst högsta av alla
kommuner i Gävleborgs län. Medianåldern för flytt till särskilt boende var också lägst vid
samma jämförelse.
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Sverigedemokraterna ser det som viktigt att kunna attrahera kompetent personal till
hemtjänsten. Kraven ska vara högre än idag när det kommer till svenska språket då det är
viktigt att de äldre och personalen kan utbyta information. Vi vill därför införa ett språktest
för de som ska arbeta inom äldreomsorgen. Det är också viktigt att en kontroll av
belastningsregistret görs.

7.2.2 Delade turer
Vi Sverigedemokrater motsätter oss ofrivilliga delade turer. Personal som pressas till sitt
yttersta, uteblivna frukostar och raster, avbrutna semestrar och långa nattpass måste
förpassas till historien. Arbetsmiljön måste förbättras om vi samtidigt ska kunna attrahera ny
kompetent personal och hålla en hög kvalité i verksamheterna.
En ökad personalstyrka skulle göra att de ofrivilliga delade turerna kan tas bort på sikt och
det leder sannolikt till att långtidssjukskrivningarna kommer att minska. Det ökar trivseln för
både anställda som brukare. I praktiken skulle detta med andra ord kunna leda till
kostnadsminskningar.

Vi vill:
● Stärka attraktiviteten att jobba inom hemtjänsten genom att ställa högre krav för
anställning och erbjuda en bättre arbetsmiljö
● Få ner antalet ofrivilliga delade turer
● Anställa fler inom äldreomsorgen
● Införa ett språktest inom äldreomsorgen

7.2.3 Maten
Vi vill, precis som i skolan, genomföra en matreform inom äldreomsorgen. Genom att satsa
på matens kvalité inklusive kryddning, lukt, smak, och estetik. En minskad aptit kan vara
resultatet av högt medicinintag eller andra sjukdomar. Därför behöver all kraft riktas in på
att förhindra att de äldre inte äter i den utsträckning de ska. Rankingen av Socialstyrelsen
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från 2019 placerar kommunen på plats 207 av 243 när mat och måltidsmiljö i särskilt boende
jämförts. Det är ett tecken på att kraftiga åtgärder krävs.

7.2.4 Nattfasta
Socialstyrelsens rekommendationer är att nattfastan inte ska överstiga 11 timmar.
Måltiderna kan, vid en kortare nattfasta, spridas ut över fler av dygnets timmar. Detta
minskar risken för undernäring. Vi vill att Bollnäs ska satsa på fler dietister för att kunna
stärka kompetensen och kontrollen av nattfasta på kommunens äldreboenden. Ett generellt
kompetenslyft hos personalen ska även bekostas av kommunen.

7.2.5 Undernäring
Kostnaderna för undernäring är stora - ekonomiskt men främst medmänskligt. Alltför många
äldre i Sverige drabbas av undernäring. Bakgrunden är komplex och saker som mediciner,
bakomliggande sjukdomar, munhälsa, matens kvalité och näringsinnehåll, och rutiner hos
personalen kan spela in. Dock kan alla vara överens om att inte tillräckligt mycket görs idag.
Vi behöver ta ett helhetsgrepp och både stärka kompetensen såväl som antalet personer
som jobbar med de äldre.

7.2.6 Psykisk ohälsa
Idag lider nästan var femte äldre person av psykisk ohälsa. Samtidigt är det ofta som de inte
får hjälp genom specialpsykiatrin. Vi vill underlätta för de äldre i kommunen genom att
anställa en äldrekurator. Det kan vara ett gott komplement till primärvården som gör att fler
äldre tar steget och söker hjälp.
Även ensamhet och högt intag av mediciner kan leda till sjukdom, trötthet, ångest och
nedstämdhet. Därför är det viktigt med stöd genom mötesplatser och dagligverksamhet.
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Vi vill:
● Utveckla arbetet kring nattfasta
● Genomföra ett kompetenslyft kring undernäring
● Satsa på maten och dess näringsinnehåll
● Anställa en äldrekurator

7.3 Individ och familjeomsorg
Det är viktigt att ha en fungerande individ- och familjeomsorg för de breda grupper som kan
drabbas av motgångar i livet. Missbruksvården måste vara god, ekonomiskt bistånd kunna
utredas och familjerådgivning kunna ges till de som behöver.
Bollnäs kommun har enligt statistik en lägre andel nöjda brukare inom individ- och
familjeomsorgen, jämfört med andra kommuner inom Gävleborg. Samtidigt har man enligt
Kolada höga kostnader för området. Målet måste vara att nå en högre grad av nöjdhet från
brukare och nämnden måste analysera vilka områden som, enligt dem, inte fungerar
tillfredsställande idag.

7.4 Funktionsvariationer
Människor med olika funktionsvariationer ska ges det fulla stöd som de har rätt till enligt
socialtjänstlagen. Målet är att den sociala och ekonomiska tryggheten ska vara hög även för
denna grupp. Meningsfulla sysselsättningar och bra boenden med möjlighet till särskilt stöd
ska finnas. Det handlar om att alla individer ska kunna nå sin fulla potential och kunna njuta
av ett rikt liv.

7.5 Ensamkommande
Kommunen har ansvaret för de ensamkommande barn som kommer som asylsökande. De
ska erbjudas boende och all övrigt nödvändigt stöd. Sverigedemokraterna vill att stödet ska
vara enligt lagstiftningens krav men att kommunen ska försöka se över kostnader kopplade
till området för att om möjligt spara pengar.
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Vi vill:
● Utvärdera de höga kostnaderna inom individ och familjeomsorgen
● Se över kostnaderna kopplade till ensamkommande flyktingbarn
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8. Bollnäs och Ovanåkers överförmyndarnämnd
Nämnden delas gemensamt med Ovanåker kommun. De genomför tillsyn över förmyndare,
förvaltare och gode män. Detta innebär att de som inte kan ta hand om sig själva eller inte
kan ta tillvara sina intressen ska säkerställas rätt stöd för detta.
Idag i Sverige är det ca 125 000 personer som har en god man. Anledningen kan vara psykisk
sjukdom, funktionshinder eller demens, med mera. Det ökade behovet av gode män har
samtidigt blottat brister i systemet. Fall av förskingring har uppmärksammats i andra
kommuner och vi i Sverigedemokraterna vill att nämnden är uppmärksam i fråga om att
anlita duktiga, seriösa och pålitliga gode män. Det ska finnas tydliga rutiner för kontrollen av
gode män. Ett system för kommunövergripande samarbete gällande antal uppdrag en god
man har bör införas.
Som god man har man ett särskilt ansvar och gör en särskilt stor samhällsinsats. Det kräver
också att vi säkerställer att de som gör ett gott jobb lyfts fram och att de som inte är seriösa
tas bort.

Vi vill:
● Rutinerna för kontroll av gode män behöver stärkas
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9. Teknik- och fritidsnämnd
9.1 Vattenförsörjning
I och med att vattenbeståndet under torra perioder kan sina ska kommunen upplysa sina
invånare om att inte slösa med vattenförbrukningen. Det kan ske genom
informationsmaterial och kommunens hemsida.

9.2 Gator och vägar
Alla vägar ska underhållas fortlöpande. När det kommer till skador och avvikelser i vägarnas
kvalité är Trafikverket ansvariga. Då invånare uppmärksammar vägar som håller undermålig
kvalité ska kommunen kunna vara behjälpliga och kommunicera detta vidare till Vägverket.
För att hålla kommunen attraktiv och logistikmässigt konkurrenskraftig behöver vägarna
vara välskötta. Det är också viktigt att ha en fungerande sandning och snöröjning i
kommunen. De jourhavande driftledare som bevakar vädret fyller en viktig funktion i
kommunen.

9.3 Utvecklad lekpark vid Långnäs
Vi vill se en utveckling och upprustning av den befintliga lekparken vid Långnäs. Det kommer
att komma många barnfamiljer till del.

9.4 Hundrastgård
Vi vill bygga en hundrastgård i kommunen. Det leder till möten mellan människor och fyller
en viktig funktion för många som annars har svårt att rasta hunden obehindrat. Eftersom
Bollnäs är en mer hundtät kommun än rikssnittet så ser vi det som konstigt att någon
hundrastgård inte har byggts tidigare.
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Vi vill
● Genomföra informationskampanjer under vår och sommar för att då minska
vattenförbrukningen i Bollnäs
● Bygga en hundrastgård
● Utveckla lekparken vid Långnäs
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10.

Miljö- och byggnämnden

10.1 En trivsam och levande stad
För oss i Sverigedemokraterna är det särskilt viktigt att centrum får ett lyft som mötesplats.
Det ska inbjuda till möten mellan människor, shopping, spontana träffar och café- och
restaurangbesök. Med små ekonomiska medel ska förslag för att få en ökad trivsel i centrala
Bollnäs inhämtas direkt från medborgarna. Sverigedemokraterna vill att kommunen
anordnar medborgarförslag kombinerat med så kallade fokusgrupper på sikt. På detta sätt
kan man i direkt dialog med medborgarna höra hur de upplever stadskärnan och vad som
skulle kunna förändras till det bättre. Om vi ska få människor att vilja flytta till Bollnäs måste
vi erbjuda en miljö som är attraktiv.

10.2 Bostadsbyggande
Vi ska satsa på en mångfald av boendeformer i kommunen. Det ska finnas både hyresrätter,
bostadsrätter och enfamiljshus. Planeringen av nya bostäder ska vara långsiktig och
attrahera nya skattebetalare till kommunen. Utgångspunkten ska alltid vara trygga,
prisvärda, och estetiskt tilltalande. Vi vill ha ett levande Bollnäs där människor kan samlas
och mötas. Vi ställer oss positiva till att det byggs i Bollnäs men anser att det krävs en
övergripande estetisk plan för Bollnäs fortsatta utveckling.

10.2.1 Rädda Långnäs
Vi motsätter oss det planerade höghuset på Långnäs då det är ett rekreationsområde som
uppskattas av kommunens invånare. Vi anser inte heller att byggets estetik gör sig väl i den
miljön. Sverigedemokraterna ser hellre att vi utvecklar Långnäs i sin nuvarande roll som
rekreationsområde och bollnäsbornas ögonsten. Vi vill istället se en upprustning och
utökning av den befintliga lekplatsen vid Långnäs.
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10.3 Arkitektur
När det kommer till arkitektur tror vi på att bygga det som människor upplever som vackert inte vad arkitekter upplever som spännande. Därför vill vi att nybyggnationer bör
harmonisera med stadsmiljön. Byggnader i så kallade klassisk stil ska uppmuntras i
stadsplaneringen för att göra staden mer attraktiv. Vid bygglovs- och planprocessen bör
sammantaget ett större beaktande tas för skönhetsvärden som variation och småskalighet,
siktlinjer till natur och vatten, färg- och materialval, osv.

10.4 Miljöfrågor
Kommunens förvaltningar och bolag har uppsatta miljömål att följa å kommunens
övergripande miljömåls räkning. Alla som bor och verkar i kommunen ska tillsammans
hjälpas åt för att målen ska nås. Bollnäs är även medlem i Sveriges ekokommuner. Det
tydligaste sättet för kommunen att förbättra sitt miljöarbete är att ställa krav vid
upphandlingar.
Sverigedemokraterna ser positivt på att kommunen satsar på att minska sin negativa
miljöpåverkan. Ambitionerna är höga och ska så förbli. Det är viktigt med rent vatten och
levande skogar. Dock så finns det områden inom nuvarande målsättningar som vi vill
revidera. Den ekologiska maten kräver, enligt forskning, mer vatten och större arealer vid
produktionen, vilket ger negativa effekter för klimatet. Samtidigt är dess kostnad betydligt
högre. Därför ska den ersättas av krav på ledtider. Det ger mindre klimatavtryck och leder
samtidigt till lägre kostnader för kommunen.

10.5 Jakt
Frågan om varg är känslig. De problem som uppkommer i form av älgbestånd, får, och
tamdjur ska inte förringas. Förvaltningen kring varg i Sverige bör bli mer aktiv.
Rovdjurspolitiken måste ställas om för att även värna enskilda personers intressen ifråga om
att skydda sina djur och egendomar. Idag har EU ett för stort inflytande över vargfrågan. Vi
vill uppmärksamma frågan på lokal nivå och vi vill ha en bättre dialog mellan kommunen och
länsstyrelsen.
39

Vi vill:
● Inte bygga höghus på Långnäs - bättre alternativ finns
● Utveckla den befintliga lekparken på Långnäs
● Inte bygga fler kommunala skrytbyggen
● Bygga det människor upplever som vackert, mer medborgardialog om stadsbilden
● Byta ut den ekologiska kosten mot närodlad, av miljöskäl
● Ha en ökad dialog mellan kommunen och länsstyrelsen rörande vargbeståndet
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11.

Kulturnämnd

11.1 Turism
Med ett vaccin mot Coronaviruset kan vi nu blicka framåt mot en, relativt sett, mer normal
besöksnäring i kommunen. Det gäller att fortsätta göra det attraktivt för människor att
besöka vår vackra kommun. Kommunen ska bli ännu bättre på att marknadsföra sig som en
fiskekommun. Sportfiske är under tillväxt och omsätter stora belopp varje år.

11.2 Kulturella värden
Bollnäs kommun har ett brett utbud av kultur- och fritidsverksamheter som alla medborgare
kan ta del av. Sverigedemokraterna ser detta som viktigt då vi vill att människorna som bor
här ska kunna utöva och ta till sig av sina intressen, men även att erbjudas möjligheten att få
vidga sina vyer genom att inspireras till nya aktiviteter. På så sätt kan traditioner och
kunskaper förmedlas vidare mellan olika grupper och generationer.
Ett av kulturpolitikens främsta syften ska vara att stärka intresset för kunskapen om svensk
och lokal kultur, men även att slå vakt om de djupa värden som det kulturella arvet
innehåller. Detta bidrar till att återskapa en gemensam identitet i vårt samhälle och
underlättar dessutom assimilering av nytillkomna. Genom att vara tydliga med vår kultur och
vad vi värderar här inom vår kommun, erhåller således alla våra nyinflyttade något konkret
att sträva mot och sedermera bli en del av.
Sverigedemokraterna vill att kommunen i första hand ska inrikta sig på att, med
skattemedel, stödja verksamheter som bevarar, främjar och vidareutvecklar det svenska och
det lokala kulturarvet samt som ökar sammanhållningen i kommunen. Ekonomiskt stöd ska
därför inte utdelas till föreningar med segregerande effekt.

11.3 Offentlig konst
En viktig faktor i arbetet för ökad trivsel är den offentliga konsten. Enligt oss
Sverigedemokrater ska sådan konst, i så stor utsträckning det är möjligt, ha en folklig
förankring och på ett tydligt sätt lyfta fram det nationella och lokala kulturarvet. All konst
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som köps in måste dock inte vara skapad för längesedan, givetvis måste det även finnas
utrymme för inköp av samtidskonst. Oavsett vilken typ av konst som köps in och när den
skapats, är målet att det offentliga rummet ska präglas av vackra konstupplevelser som
skänker lugn och harmoni till medborgarna.

11.4 Barnen före de vuxna
Att vi har ett folkligt och levande kulturliv i kommunen är viktigt för Sverigedemokraterna.
Bland annat behövs bibliotek, sevärdheter, och upplevelser, för framförallt barn och deras
familjer, samt allmänna samlingsplatser för exempelvis dans och musik. Genom att utsätta
en större del av kulturlivet för en marknadsmässig konkurrens ökar samtidigt medborgarnas
inflytande över kulturlivets inriktning.
Under den ekonomiska press som majoriteten har skapat behöver vi se över alla kostnader.
De vuxna kommer att få stå åt sidan för barnens och omsorgens behov. Resurser som
tidigare gått till så kallad vuxenkultur kan komma att behövas för våra äldre. En total
genomlysning av kostnaderna inom kulturområdet ska göras, där målet är att mer ska drivas
ideellt i framtiden.
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12.

Valnämnd

12.1 Valnämndens roll
De ansvarar bland annat för genomförandet av de allmänna valen. Det rör allt från
organisering till det praktiska förfarandet.

12.2 Demokrati och deltagande
Det är viktigt att stärka människors vilja att delta i de demokratiska processerna. Att göra sin
röst hörd och uttrycka sina, positiva som negativa, synpunkter är viktigt. Det är det som
driver kommunen framåt. Ju fler som deltar i de allmänna valen desto fler kan också vara
med och påverka.
Vi ser det som positivt att medborgarna får vara med och bestämma i viktiga frågor. Det ökar
intresset, glädjen och nyfikenheten kring politiken. Det kan förhoppningsvis göra fler unga
intresserade av vad politiken har att erbjuda.
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13.

Lokala bolag och kommunalförbund

Bollnäs Bostäder
Äger och förvaltar bostäder. Har totalt ca 3800 lägenheter i kommunen.

Bollnäs Energi
Distributör av bredband och fjärrvärme åt kommuninvånarna.

BORAB
Ansvarar för avfallsverksamheten i Bollnäs.

Kommunalförbundet Hälsingland
Delas med Söderhamn och Ovanåker kommun. Har hand om räddningstjänst, säkerhet och övrigt
samhällsskydd. Deras tillståndsenhet handlägger bland annat alkoholtillstånd.

Helsinge Vatten
Drift och skötsel av kommunens vatten- och avlopp. Delas med Ovanåkers kommun.

Hälsinglands Utbildningsförbund
Arbetar mot breda och kvalitativa utbildningsmöjligheter för invånarna. Delas med Nordanstig och
Söderhamn.
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14.

Politiska prioriteringar utifrån visionen

14.1 Fler händer i vården och minskat antal ofrivilligt delade turer
För att kunna höja kvalitén i vård och omsorg måste fler medarbetare anställas för att
avlasta och stärka upp där det behövs som mest. Fler händer i vården ger en lägre risk för
misstag på grund av stress och hög arbetsbelastning. Detta kan i förlängningen innebära
lägre kostnader för kommunen i och med att effekten av sådant som uppkomna skador,
undernäring och/eller felmedicinering är betydligt högre. Sverigedemokraterna ser därför
detta som en nödvändighet som, på slutraden, inte innebär en alltför stor nettokostnad.
Dessutom är vi skyldiga våra medarbetare och äldre en god och trygg arbetsmiljö och
välfärd.
Av samma skäl som angivits ovan vill vi att de ofrivilligt delade turerna ska tas bort. Det
kommer att leda till en minskning av sjukskrivningarna och göra yrken inom äldrevården mer
attraktiva. Eftersom vi behöver få in mer kompetent personal framöver är det en högt
prioriterad fråga.
Satsning: 2,5 miljoner (Socialnämnd)

14.2 Fler vuxna i skolan
Under en lång tid har många lärare larmat om att en alltför stor del av tiden går åt till annat
än undervisning. Det är ett stort problem eftersom det råder brist på kvalificerade lärare och
det gör deras arbete mindre effektivt. En del av problemen handlar om bristfälliga
arbetsbeskrivningar, där lärarna går utanför sin huvudsakliga syssla, men främst handlar det
om för mycket administrativa göromål. Mer tid för att skapa kvalité i undervisningen och
mindre tid till sådant som lärarassistenter kan utföra. För att få in fler ögon och öron i
skolmiljön kan även så kallade rastvakter fungera som ett gott tillskott. Inte minst för att
knyta kontakt med elever, öka tryggheten och hjälpa till att förebygga mobbing.
Satsning: 2,5 miljoner (barn- och utbildningsnämnd)
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14.3 Anställ en äldrekurator
Coronakommissionens rapport visar på en sak, att de äldre behöver prioriteras framöver.
Ökad ensamhet, särskilt efter Coronapandemin, och multisjuka ökar också behovet av
psykosocialt stöd för gruppen. Att bli sjuk eller att förlora sin levnadskamrat kan vara särskilt
svårt. Därför vill vi stärka upp med en äldrekurator som kan hjälpa gruppen äldre vid behov.
Eftersom gruppen äldre ständigt ökar kommer också behovet att öka.
Satsning: 0,7 miljoner (socialnämnd)

14.4 Stärkt elevhälsa och ny digital kurator
Fler och fler unga i Sverige mår dåligt psykiskt. Forskningen pekar ut stress och krav från
skolan som en möjlig orsak. Unga som mår dåligt riskerar i sin tur att hamna efter i skolan
eller drabbas av annan form av problematik. För att minska riskerna för detta och för att
förebygga psykisk ohälsa behöver elevhälsan stärkas. Personalen räcker inte till som det är
idag. En väl fungerande elevhälsa är ett stöd för både elever, lärare, och rektorer. Kunskapen
om autism ska vara hög, likaså hur man kan anpassa elevernas skolmiljö på bästa sätt. På så
sätt kan stöd, träning, och rutiner identifieras som gör det lättare för de som har det tuffast.
Sverigedemokraterna ser kompetenser som arbetsterapeuter och logopeder som exempel
på kompetenser som elevhälsan behöver breddas med. Dessutom vill vi anställa en digital
kurator som kan fånga upp de elever som kan behöva stöd även utanför ordinarie skoltider.
Satsning: 1,2 miljoner (barn- och utbildningsnämnd)

14.5 Handläggare mot felaktiga utbetalningar i bidragssystemet (FUT)
Bidragsbrotten i Sverige uppgår till mångmiljardbelopp årligen. Många rapporter om
organiserat bidragsfusk för statliga medel, av kriminella nätverk, har framkommit. Det är
troligt att fusk, stora som små, även förekommer i de kommunala bidragssystemen. Vi måste
skydda vår välfärd och hålla uppe motivationen och viljan att betala skatt och göra rätt för
sig. Därför vill vi anställa en handläggare som enbart ska jobba med felaktiga utbetalningar,
så kallad FUT. I och med att arbetet kommer identifiera och förebygga felaktiga
utbetalningar, bedöms också kostnaden att vara självfinansierad.
Satsning: 0,7 miljoner (socialnämnd)
46

14.6 Nödvändig ramjustering
Vi ser det inte som seriöst att år efter år tilldela orealistiska ramar till socialnämnden. Vi
tillskjuter därför 3 miljoner kronor. Men vi vill samtidigt poängtera att det fortfarande finns
krav på att få bukt på de ökade kostnaderna. Nämnden ska, med hjälp av extern kompetens,
själva ta fram ett åtgärdspaket för hur man ska kunna förbättra sin verksamhet och göra den
mer kostnadseffektiv.
Satsning: 3,0 miljoner (socialnämnd)
Totala satsningar: 10,6 miljoner

14.6 Modersmålsundervisning och hemspråk
I Sverige har vi enorma integrationsproblem, fallande skolresultat, och splittringar. I det läget
ser vi det som en första prioritering att alla ska lära sig svenska språket till en god nivå i
första hand. Att dessa elever som läser hemspråk skulle göra bättre ifrån sig i skolan har
också avfärdats genom forskning i Danmark. Det finns inga goda argument till varför vi skulle
lägga mer resurser än de absolut lägsta lagstadgade kraven ställer. Bollnäs borde däremot
ansöka om att bli försökskommun för slopad modersmålsundervisning.
Besparing: 2,0 miljoner (barn- och utbildningsnämnd)

14.7 Vuxenkultur
I takt med att välfärden monterats ned och på grund av sittande regeringars prioriteringar av
andra länders medborgare, kommer vi inte att kunna prioritera kulturen på samma sätt i
kommande budget. Barnens kultur skall behållas intakt men så kallad vuxenkultur kommer
att behöva bedrivas ideellt i högre utsträckning.
Besparing: 0,5 miljoner (kulturnämnd)
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14.8 Strypta bidrag till ABF och Ibn Rushd
Stödet till ABF kommer att avslutas då de har avskedat personer på grund av deras partisympatier.
Då detta inte hör hemma i en demokrati vill vi inte stödja denna rörelse med skattebetalarnas medel.
När det kommer till Ibn Rushd har de genom flera exempel visat att de inte kan stå upp för
jämställdhet och alla människors lika värde, samtidigt som de av ledande terrorismforskare anses
vara en del av det internationella islamistiska nätverket Muslimska Brödraskapet, som har
terrorklassats av flera länder, varför inte heller de ska få bidrag av kommunen.
Besparing: 0,6 miljoner (kommunstyrelsen)

14.9 Minskade bidrag (motverkad brottslighet)
Genom att motverka bidragsbrott, genom anställandet av en handläggare mot felaktiga
utbetalningar i välfärden, kommer kostnaden för kommunens bidrag att sjunka.
Besparing: 1,2 miljoner (Socialnämnd)

14.10 Närodlat istället för ekologiskt
Ur en miljöaspekt är det sämre med ekologiskt än närodlat då det går åt mer vatten och större
arealer vid framställandet. Det är samtidigt i snitt nästan 50 procent dyrare. Vi vill att kommunen
istället ska satsa på närodlat och använda sig av ledtider för att säkerställa att de råvaror som köps in
håller en god kvalitet.
Besparing: 0,8 miljoner (0,4 Barn- och utbildningsnämnd + 0,4 Socialnämnd)

14.11 Lägre kostnad för kommunstyrelsen
Nu är det skarpt läge för kommunkassan. Investeringstakten måste sänkas och alla
alternativkostnader på utgiftssidan måste beaktas. När det kommer till kommunstyrelsen kommer
kostnader som inte är direkt nödvändiga att tas bort. Detta för att barnen fortfarande ska kunna ha
en bra skola och våra äldre få den vård som de förtjänar. Bland de områden vi plockar bort kan
kommunstyrelsens uppdrag att anordna en hälsomässa nämnas. Det finns mer kostnadseffektiva sätt
att lyfta fram positiva hälsoaspekter med ett friskvårdsbidrag utan att det krävs en mässa.
Besparing: 2,5 miljoner (Kommunstyrelse)
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14.12 En handläggande kundtjänst
Genom att utveckla ärendehanteringen i kommunen mellan medborgare, kundtjänst och
tjänstemän/handläggare ser vi möjligheter till att få bort flaskhalsar och på sikt minska kostnaderna.
Det handlar dels om att lyfta bort vissa delar av den icke kvalificerade handläggningen till en så kallad
front line support som är integrerad med kundtjänsten. Samtidigt kommer de kvalificerade
kompetensernas belastning att sjunka med snabbare ärendehantering som följd. Som en effekt
kommer personalen på plats att utnyttjas mer effektivt och framtida pensionsavgångar eller
nyanställningar kan, om möjligt, undvikas.
Besparing: 0,5 miljoner (Kommunstyrelse)

14.13 En effektivare SFI-undervisning
Sverigedemokraterna ser positivt på att lära sig svenska språket och komma in i samhället. Däremot
är dagens närmast kravlösa SFI undervisning inte hållbar. Nu vill kommunen skjuta till en miljon för
att korta köerna relaterat till den stora mängden återinskrivningar. Här måste verksamheten
effektiviseras och kvalitén höjas. Det görs genom en genomlysning och seriösa förbättringsåtgärder inte genom att endast ge efter för ökade tilldelningar av medel.
Besparing: 1,0 miljoner (kommunstyrelse (via Hufb))

14.14 Minskad ram kulturnämnd och Teknik- och fritidsnämnd
Vi stödjer ett rikt förenings- och kulturliv. Men inte till vilken omfattning som helst när vi samtidigt
har stora ekonomiska utmaningar. Kommunen måste få ner kostnaden för lokaler och i övrigt se över
alla kostnader som löper.
När det kommer till Teknik- och fritidsnämnden lägger kommunen nästan 39 miljoner (!) på idrottsoch fritidsanläggningar om året. Denna siffra är för hög.
En större del av verksamheterna inom dessa nämnder kan i framtiden behöva bedrivas i privat regi.
Besparing: 1,0 (Kulturnämnd) + 2,0 miljoner (Teknik- och fritidsnämnd)

Totala besparingar: 12,1 miljoner
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15.

Ekonomiska sammanställningar

Ramar jämfört med majoriteten 2022-2025 (mkr)
2022
0

2023
0

2024
0

2025
0

Kommunstyrelsen

-4,6

-4,6

-4,6

-4,6

Teknik- och fritidsnämnd

-2,0

-2,0

-2,0

-2,0

Kulturnämnd

-1,5

-1,5

-1,5

-1,5

Barn- och
utbildningsnämnd

1,3

1,3

1,3

1,3

Socialnämnd

5,3

5,3

5,3

5,3

Miljö- och byggnämnd

0

0

0

0

Summa driftbudget

-1,5

-1,5

-1,5

-1,5

KF och centrala politiska
organ
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16.

Beslutsförslag

Kommunfullmäktige föreslås besluta:

1.

Att fastställa Sverigedemokraternas upprättade budget för år 2022 samt plan 2023-2025.

2.

Att fastställa upprättad nettobudgetram - utskrivet i relation till majoritetens förslag, för
2022 samt plan 2023-2025.

3.

Att tillföra 5,3 miljoner årligen till socialnämndens budgetram, 2022-2025 jämfört med
majoritetens förslag på ramfördelning 2022-2025.

4.

Att tilldela socialnämnden 2,5 miljoner kronor per år under 2022-2025, för att finansiera fler
händer i vården och en minskning av antalet delade turer.

5.

Att tilldela 0,7 miljoner kronor till socialnämnden årligen, perioden 2022-2025, för att
anställa en äldrekurator.

6.

Att socialnämnden tilldelas 0,7 miljoner kronor per år för att anställa en handläggare som
arbetar med att upptäcka, motverka och förebygga felaktiga utbetalningar inom
försörjningsstödet, 2022-2025.

7.

Att tillföra 3 miljoner kronor till socialnämnden som nödvändig ramjustering för att minska
nämndens underskott, 2022-2025.

8.

Att socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden använder sig av närodlad istället för
ekologisk mat vilket innebär en besparing på 0,4 miljoner per år i vardera nämnd, 2022-2025.

9.

Att tillföra 1,3 miljoner årligen till barn- och utbildningsnämndens budgetram, 2022-2025
jämfört med majoritetens förslag på ramfördelning 2022-2025.

10.

Att tilldela 2,5 miljoner kronor till barn- och utbildningsnämnden årligen, perioden 20222025, för att anställa fler vuxna i skolan som avlastar lärarna.
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11.

Att tilldela 1,2 miljoner kronor till barn- och utbildningsnämnden per år, perioden 2022-2025,
för att kunna stärka elevhälsan och anställa en ny digital kurator.

12.

Att Bollnäs kommun inte ska lägga mer ekonomiska medel på modersmåls- och
hemspråksundervisning än de lägsta lagstadgade nivåerna, därmed gör vi en besparing på 2
miljoner kronor årligen i barn- och utbildningsnämnden.

13.

Att skära ned 2 miljoner kronor årligen till teknik-och fritidsnämndens budgetram, 2022-2025
jämfört med majoritetens förslag på ramfördelning 2022-2025.

14.

Att skära ned 1 miljon kronor årligen till kulturnämndens budgetram, 2022-2025 jämfört med
majoritetens förslag på ramfördelning 2022-2025.

15.

Att kulturnämnden gör besparingar i storleken 0,5 miljoner kronor årligen på vuxenkultur,
2022-2025.

16.

Att skära ned 4,6 miljon kronor årligen till kommunstyrelsen, 2022-2025 jämfört med
majoritetens förslag på ramfördelning 2022-2025.

17.

Att strypa bidragen till ABF och Ibn Rushd, vilket innebär en årlig besparing på 0,6 miljoner
för kommunstyrelsen, perioden 2022-2025.

18.

Att kommunstyrelsen gör besparingar på 2,5 miljoner kronor per år, perioden 2022-2025,
detta i form av icke nödvändiga utgifter som exempelvis hälsomässan.

19.

Att genomföra en omorganisering av kundtjänsten vilket skulle innebära en besparing på 0,5
miljoner årligen för kommunstyrelsen 2022-2025.

20.

Att inte tilldela HUFB 1 miljon extra, så som de äskat, till SFI-undervisningen, vilket innebär
en besparing i förhållande till majoritetens budget på 1 miljon kronor årligen för
kommunstyrelsen, 2022-2025.

21.

Att Investeringar i första hand ska vara långsiktiga och ske med egna medel.
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22.

Att soliditeten, inklusive ansvarsförbindelsen, långsiktigt ska stärkas i kommunen.

23.

Att lämna skattesatsen oförändrad på 21,86%.

53

