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Inledning
Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn. Vi betraktar oss
som ett mittenalternativ och ett tredje block i svensk politik. Vi kombinerar strävandet efter social
och ekonomisk grundtrygghet med värdekonservativa idéer. Det övergripande målet med partiets
verksamhet är att återskapa ett svenskt folkhem som i så hög grad som möjligt är präglat av trygghet,
välstånd, demokrati och en stark inre solidaritet och sammanhållning.
Sveriges politiska liv har i flera år dominerats av av konsekvenserna av föregående års
totalinvandring. Vi kan nu se alltmer av de effekter som invandringspolitiska beslut på central nivå
har på den verksamhet som Tierps kommun har att bedriva. Snart sagt alla politikområden i
kommunen har fått utökade uppgifter som en följd av detta, vilket naturligtvis drar resurser från
ordinarie verksamhet. Vi är nu framme i ett läge där kommunens ekonomi har strukturella svagheter
håller sig flytande enbart genom extraordinära statsbidrag och intäkter. Med detta som bakgrund
läger Sverigedemokraterna här fram sitt budgetförslag och inriktningmål för Tierps kommun; en
budget som fokuserar på att få kommunens ekonomi i balans och istället utvecklar kommunens
kärnverksamheter.

Skattesats
Sverigedemokraternas uppfattning är att skatten inte principiellt måste hållas vare sig hög eller låg,
utan ska anpassas efter de faktiska behov kommunen har för att garantera medborgarna en god
service. Skatten höjdes de facto i Tierps kommun för några år sedan i samband med att regionen tog
över ansvaret för lokaltrafiken och långsiktigt bör skatten av rättviseskäl sänkas. Utifrån den budget
som vi här lägger fram är det vår bedömning att en oförändrad skattesats är tillräcklig.

Allmänt
Sveriges kommuner har tvingats ta ett orimligt tungt ansvar för statens misslyckade invandrings- och
integrationspolitik. På senare år har trycket ökat ytterligare i takt med att invandrarna blir fler.
Sverigedemokraterna menar att kommunerna gemensamt måste sätta ned foten för att få till stånd
en förändring. Till dess att en ny ansvarsfull invandringspolitik på riksnivå har implementerats, är det
vår inställning att samtliga kommuner aktivt bör bedriva opinionsarbete för att få tillstånd en
förändring och ett återtagande av det kommunala självbestämmandet. Tierp bör som ett led i detta
begränsa mottagandet av nya migranter så mycket som möjligt.
Stadsplaneringen och samhällsmiljöns utformning är av stor betydelse för såväl kommuninvånarnas
trygghet, trivsel och hälsa som för den ekonomiska tillväxten och miljön. Sverigedemokraterna vill
verka för levande, traditionella, familjevänliga, småskaliga och trygga samhällsmiljöer. Det är vidare
viktigt att ett landsbygdsperspektiv alltid genomsyrar kommunernas beslutsfattande på såväl kort
sikt som på längre sikt. Vi vill därför att Tierps kommun ska ha som övergripande målsättning att
utveckla samtliga orter i kommunen utan att prioritera Tierps köping.

Gemensam service
Kommunerna är viktiga beställare av offentliga upphandlingar. Eftersom Sverigedemokraterna värnar
goda villkor på arbetsmarknaden och rimliga löner så är det viktigt att detta även återspeglas vid
offentliga upphandlingar. Kommunerna bör därför inte begränsa sig till ekonomiska faktorer vid
budgivningar, utan även ta hänsyn till sociala faktorer som arbetsvillkor, socialt entreprenörskap och
arbetskraftens sammansättning. Vi föreslår som ett led i detta att kommunen tar som princip i sina
upphandlingar att inte inhandla halalslaktat kött.
Talesättet ”att ta seden dit man kommer” gäller inte längre. Nu talas istället om integration, vilket
innebär att alla grupper, såväl svenskar som invandrare, ska integreras i det mångkulturella Sverige.

Som alternativ förespråkar Sverigedemokraterna assimilering, som går ut på att det är invandrarna
som ska anpassa sig till det svenska samhället. Kommunens integrationsarbete ska avbrytas och
ersättas av assimileringsfrämjande verksamhet. Vi bedömer att ett avbrytande av
integrationsprojekten kan leda till besparingar.
Personalen, inklusive den politiska ledningen, ska dimensioneras utifrån kommunens behov. Allt för
stora partistöd motverkar traditionellt folkrörelsearbete. Vi anser att Tierps kommun generellt ska
hålla partistödet på en låg nivå och med anledning av detta föreslår vi att anslaget för stöd till
partierna sänks. Dessa åtgärder ge utrymme för besparingar jämfört med Kvintettens förslag.

Kultur och Fritid
I enlighet med målsättningen ovan så föreslår vi att förvaltningen avbryter sina integrationsprojekt
och att Kultur och Fritid ska avbryta verksamheter på andra språk än svenska samt nationella
minoritetsspråk. Med anledning av detta kan besparingar göras. Som ett led i detta menar vi också
att de framtida kostnaderna för Kultur och Fritid kan sänkas något.

Grundskola
Skolans roll är inte bara att vara kunskapsförmedlare utan till stor del också att förmedla en
djupgående förståelse och acceptans för vårt svenska kulturarv – från en generation till en annan. I
kulturarvet ingår det svenska folkets gemensamma historia, kultur, traditioner, normer och
värderingar, språk och religion. Dessa är de byggstenar vilka Sverigedemokraterna menar utgör
grunden för ett tryggt och stabilt Sverige. Utan goda kunskaper om dessa byggstenar, och då
framförallt gemensamma normer, värderingar och språk, är det svårt, om inte omöjligt, att bli en
naturlig del av det svenska samhället. Att skapa ordning och reda i skolan är inte i första hand en
ekonomisk fråga. Det handlar om prioriteringar och politisk vilja. Sverigedemokraterna vill på sikt
införa jourskolor där elever med svåra sociala problem hänvisas för kortare eller längre perioder.
Inte minst för att ytterligare förstärka trygghetssträvandena ser vi ett stort värde i bevarandet av
mindre skolor. Sverigedemokraterna vill därför öka resurserna till skolorna i Sverige och i Tierp;
skolan måste få kosta pengar. Vi måste sluta tänka kortsiktigt och i stället se skolan och våra barn och
ungdomar som en framtida investering. För att få ett fungerande samhälle i stort krävs att skolan
lyckas med sin uppgift. Av den orsaken är det viktigt att låta grundskolan bygga på småskalighet.
Sverigedemokraterna vill därför motverka trenden där mindre skolor läggs ned till förmån för större,
samtidigt som vi vill bevara och om möjligt utöka antalet befintliga bygdeskolor.
För att bidra till att skapa en skola i linje med Sverigedemokraternas förslag förstärker vi budgeten
för grundskolan så att obalanserna i finansieringen av kommunens olika skolområden kompenseras.
Skolan kan inte i längden fungera med så stora underskott som den har gjort. Däremot vill vi inte lösa
underskotten genom att lägga ned skolor.
Utöver detta menar vi att det borde gå att sänka kostnaderna för modersmålsundervisning.
Sammantaget förstärker vi budgeten för grundskolan med 0,55 miljoner jämfört med Kvintettens
förslag.

Gymnasieskolan
En betydande andel av eleverna på Högbergsskolan har idag utländsk bakgrund. Med
Sverigedemokraternas förslag om att minska migrationen till kommunen så gör vi bedömningen att
ytterligare resurser inte behöver tillföras eftersom kostnaderna borde kunna sänkas.

Äldreomsorg
Att inte veta vem som kommer på besök och ständigt behöva möta nya ansikten är en källa till oro
och otrygghet för många äldre. Därför ska tjänstgöringsscheman delges brukarna i så god tid som
möjligt och antalet personal som besöker äldre ska hållas till ett minimum. Som en följd av detta ska
den praktikantverksamhet där nyanlända fått praktisera inom äldreomsorgen avbrytas. De äldre i
Tierps kommun är inte ett verktyg för att hantera en havererad invandringspolitik.
Vid upphandling av entreprenad inom äldreomsorgen ska kvalitet alltid gå före pris. Dessutom vill vi
satsa på att undvika kortsiktiga vikarieanställningar genom att förstärka budgeten med 1 miljon
kronor till extra personal.

Funktionshindradeomsorg
På samma sätt som inom äldreomsorgen ska funktionshindrade i Tierp inte användas som ett verktyg
för en havererad invandringspolitik. Projektet med nyanlända praktikanter bör avbrytas.

Individ och familj
Sverigedemokraterna gör bedömningen att med en politik baserad på SD:s syn på migration, dvs med
uppsägning av avtal med migrationsverket och med fokus på assimilation istället för integration så
kommer kostnaderna på området att successivt minska. Utöver detta måste placeringskostnaderna
minskas, vilket antas kunna ge besparingar på sikt. I nuläget är det viktigt att vidta åtgärder för att se
till att dessa kostnader minskar, vilket kan ge behov av en kortsiktig anslagsökning.

Yrkande:
Härmed hemställs att kommunfullmäktige månde besluta
Att fastställa skattesatsen för år 2022 till 21 kr och 29 öre/skattekrona,
Att att avsätta 1 810 tkr till revisionen i enlighet med förslag från kommunfullmäktiges presidium,
Att fastställa borgensavgift till att ligga i intervallet 0,2-0,8% efter individuell bedömning per lån,
Att fastställa driftbudget för år 2022 i enlighet med bilaga SD1,
Att fastställa resultatbudget, finansieringsbudget, balansbudget, nettoexploateringsbudget och
investeringsbudget i enlighet med kommunstyrelsens förslag (med förändringar i enlighet med
konsekvenser av bilaga SD1),
Att anta mål och särskilda uppdrag för Tierps kommun enligt bilaga SD2,
Att avslå kommunstyrelsens förslag till ägardirektiv och lämna befintliga direktiv oförändrade,
Att anta budget och verksamhetsplan för IT-nämnden enligt bilaga 3 i kommunstyrelsens förslag,
Att anta budget och verksamhetsplan för Lönenämnden enligt bilaga 4 i kommunstyrelsens förslag,
samt
Att fastställa förslag till flerårsplan för driftbudget 2022 – 2024 enligt bilaga SD1 samt i övrigt enligt
7.4, 7.5 och 7.6.

Bilaga SD1

Driftbudget
2022
Ram
Revision
Valnämnd
Jävsnämnd
Lönenämnd
lT-nämnd
Kommunstyrelse
Gemensam service
Medborgarservice
Produktion
Kultur och Fritid
Förskola
Grundskola
Gymnasieskola
Äldreomsorg
Funktionshindradeomsorg
Individ och familjeomsorg
Summa Driftbudgetens nettokostnader
Finansiering
Resultat

2023
Plan

2024
Plan

1810
530
45
0
0
1353664
76918
68610
1208136

1845
30
46
0
0
1377187
78452
68181
1230554

1881
31
47
0
0
1405823
80156
69277
1256390

77418
143749
307918
122651
282230
121512
152658

78566
146476
313650
124541
287759
124041
155521

80277
149563
320107
127282
293731
126698
158732

1356049
1384964
28915

1379108
1410086
30978

1407782
1438770
30988

Bilaga SD2

Särskilda uppdrag
Avsnitt 6.1 Kommun och inflytande
Särskilda uppdrag för verksamhetsområden under kommunstyrelsen:
6.1.a

Medborgardialog ska genomföras för att öka delaktigheten och medskapandet för
kommunens invånare inför alla större utvecklingsförändringar. Kommunen ska främja
lokalt engagemang för lokal utveckling på samtliga orter/områden i kommunen.

6.1.b

Digitaliseringstakten inom kommunens verksamheter ska öka för att uppnå bättre
service gentemot medborgare, verksamhetseffektivisering samt ge möjligheter för nya
servicelösningar.

6.1.c

Den mat som serveras i kommunens verksamheter ska vara god och näringsrik.
Upphandlingarna ska utformas så att lokala livsmedelsproducenter ges goda
förutsättningar att kunna bli leverantörer. Andelen ekologisk och närproducerad mat
ska öka.

6.1.d

Se över menyer och metoder för att minska på matsvinnet ytterligare och öka
nöjdheten med maten inom alla verksamheter utifrån föregående års nivå.

6.1.e

Intensifierat effektiviseringsarbete inom hela kommunkoncernen för att resurserna
ska räcka till mer, generera kvalitetshöjningar samt öka organisationens robusthet
såväl ekonomiskt som organisatoriskt.

Samt uppdrag finansierade av statens tillskjutna tillfälliga medel i de generella statsbidragen för år
2021 och år 2022.
6.1.f.x

Inrätta generella KS-medel under kommundirektören som enbart kan tas i anspråk
efter särskilt beslut i kommunstyrelsen under året. De generella KS-medlen är avsedda
att under 2021 och 2022 användas till att dämpa negativa effekter som tillkommer
under året orsakade av den pågående pandemin (exempelvis skattebortfall, ökad
arbetslöshet och ökade kostnader för försörjningsstöd) som inte täcks upp av statliga
medel.

6.1.g.x

Inrätta samverkansmedel som under 2021 används till att möjliggöra samverkan med
kommuner och regionen för att minska sårbarheten och på sikt spara resurser.

Avsnitt 6.2 Barnomsorg och utbildning
Särskilda uppdrag för verksamhetsområden under kommunstyrelsen:
6.2.a

Dagens skolstruktur ska bibehållas och utvecklas.

6.2.b

Fokus på tidiga insatser och förebyggande arbete för högre resultat.

6.2.d

Regional samverkan inom gymnasie- och vuxenutbildningen för bättre matchning mot
arbetsmarknad och resurseffektivare verksamhet. Ökad samverkan mellan utbildning,

näringsliv och de offentliga arbetsgivarna och se mer UF-företagande,
lärlingsutbildningar samt utveckla teknik- respektive vård och omsorgscollege.
6.2.e

Pedagogisk omsorg ska erbjudas som ett alternativ.

6.2.f

Utredning av fritidshemsverksamheten i Tierp med syfte att hitta en form som når
lagstadgad nivå samt använder resurser på bästa vis.

6.2.g

Sammanställa och synliggöra den statistik som redan finns i syfte att tydliggöra och
stötta det systematiska kvalitetsutvecklingsarbetet samt vidta riktade insatser för att
förbättra elevernas måluppfyllelse.

6.2.h

Stärka det förebyggande elevhälsoarbetet.

6.2.i

I Kyrkbyn ska skolverksamheten återupptas i samma omfattning som tidigare.

6.2.j

Byggnation av ny förskola i Söderfors.

6.2.k

Befintliga förskolelokaler som ersätts med ny förskola i Skärplinge säljs/återgår till
lägenheter/återlämnas till skolan.

6.2.l

Byggnation av förskola på Vallskogatomten.

Avsnitt 6.3 Bo, trafik och miljö
Särskilda uppdrag för verksamhetsområden under kommunstyrelsen:
6.3.a

Källsortering av avfall ska införas i kommunens samtliga verksamheter.

6.3.c

Genomgång av hyreskontrakt inom bostadsbeståndet för att om möjligt tillgodose
behov inom kommunens egna verksamhetslokaler för att effektiviser lokalutnyttjandet
och möta bostadsefterfrågan.

6.3.d

Området södra villorna i Siggbo trädgårdsstad läggs ut på anbud inför tecknande av
exploateringsavtal för att hålla nere kommunens belåningsgrad och öka näringslivets
medverkan i exploatering av området.

6.3.e

Utreda möjligheterna för ytterligare delområden inom Siggbo trädgårdsstad att
exploatera genom upphandling av exploateringsarbetet med förbehåll om
markanvisning.

6.3.f

Mobilitetsplan (plan för hållbart rese- och transportsystem) för Tierps kommun ska
färdigställas under 2022..

6.3.g

Kommunens fysiska planering ska verka för att skapa möjligheter till boende i
varierande boendeformer.

Avsnitt 6.4 Kultur, fritid och friluftsliv
Särskilda uppdrag för verksamhetsområden under kommunstyrelsen:
6.4.a

Översyn och effektivisering av lokaluthyrning, hyror och avgifter inom Kultur och
fritidsverksamheten.

6.4.b

Aktiv samverkan kring gränsdragningslistor med TKAB för minskade driftkostnader för
anläggningar.

Avsnitt 6.5 Näringsliv och arbete
Särskilda uppdrag för verksamhetsområden under kommunstyrelsen:
6.5.a

Fortsätta arbetet med att digitalt marknadsföra de utflyktsmål som finns i kommunen.

6.5.b

Arbeta med att lyfta fram kommunens attraktivitet för företag, skapa goda
förutsättningar för nyetableringar av företag och säkra upp att redan etablerade
företag stannar i kommunen och ges förutsättningar att utvecklas.

6.5.c

I samband med att Arbetsförmedlingen omorganiseras ska kommunen arbeta aktivt
för att åta sig eventuella uppdrag som utlyses.

6.5.d

Genomföra en översyn av kommunens arbete med näringslivsfrågor kopplat till service
gentemot det lokala näringslivet med bäring på utvecklingsmöjligheter.

Avsnitt 6.6 Omsorg och stöd
Särskilda uppdrag för verksamhetsområden under kommunstyrelsen:
6.6.a

Verka för hemmaplanslösningar istället för placeringar av barn, ungdomar och vuxna
där kommunens kunskaper, erfarenheter och arbetssätt kan användas.

6.6.b

Utveckla måltiderna för äldre så att den bidrar till förbättrad hälsa och högre
livskvalitet.

6.6.c

Utveckla insatser för att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre.

6.6.d

Arbeta fram nya arbetssätt för att öka kontinuiteten inom hemtjänsten..

6.6.e

Aktivt arbeta med effektiv och nära vård i samverkan med regionen.

6.6.h

Arbeta förebyggande med uppsökande verksamhet hos personer äldre än 80 år för att
kunna kartlägga och tidigt möta framtida behov.

6.6.i

Utveckla arbetet med personcentrerad vård för att stärka den enskildes delaktighet,
inflytande och självbestämmande över utförda insatserna.

6.6.j

Aktivt arbete med föräldrar genom samverkan mellan
SFI/vuxenutbildning/arbetsmarknadsenheten och familjeenheten i syfte att stärka
föräldraskapet samt stoppa och förebygga förekomsten av våld i hemmet.

6.6.m

Förstärkt nattbemanning på vård och omsorgsboendena

6.6.n

Utökning med en tjänst för arbete med beroende och våld i nära relationer.

Samt uppdrag finansierade av statens tillskjutna tillfälliga medel i de generella statsbidragen för år
2021 och år 2022.
6.6.k.x

Hälsomedel: Inom det gemensamma vårdomställningsprogrammet Effektiv och nära
vård är en viktig del förstärkt geografiskt hälsouppdrag som är lagt till Tierps
vårdcentrum med bäring på att kommunens invånares ohälsotal är högt. Det är viktigt
att gemensamt arbeta med åtgärder via detta område inom samverkansstrukturerna

mellan regionen och kommunen. Hälsomedlen är avsedda att användas för insatser
och utvecklingsdelar som sker under 2021 och 2022 och är av engångskaraktär men
som lägger grunden för ökad hälsa. Inom hälsomedlen ingår också en matchning av
regionens arbete med cykelturism där kommunen tillsammans med regionen ska ta
fram en åtgärdsplan för ökad cykelbarhet. Detta kommer tillgodose det behov som
såväl medborgardialogerna inom översiktsplaneområdet lyft som sommarens
erfarenheter från hemester och att det finns ett stort allmänintresse kring
hälsofrämjande aktiviteter.
6.6.l.x

Sociala medel: Antalet orosanmälningar för barn har ökat drastiskt senaste åren och
kostnader för placeringar och insatser ökar i hög takt. Sociala medel är avsedda för att
möta delar av de föreslagna åtgärderna och insatserna som framkommer utifrån den
analys som givits i uppdrag till utskottet barn och ungdom att ta fram. Delar som inte
ryms inom befintlig ram och uppdrag för individ och familj eller delar av akut karaktär
finansieras med dessa medel.

Avsnitt 6.7 Kommunen som arbetsgivare
Särskilda uppdrag för verksamhetsområden under kommunstyrelsen:
6.7.a

Ökad samverkan inom kommunkoncernen, med andra kommuner, näringsliv samt
universiteten och högskola för att säkra kompetens, resurseffektivisera, rekrytera
personal och bli en attraktiv arbetsgivare.

6.7.b

Öka attraktiviteten för Tierps kommun som arbetsgivare. Kompetensutveckla
personalen. Möjliggöra nya lösningar för att öka attraktiviteten för att få fler äldre att
vilja stanna kvar i arbetslivet.

6.7.c

Heltidsresan. Målet ska enligt avtal vara uppnått 2024.

6.7.d

Alla verksamheter ska verka för att möjliggöra för fler deltidsbrandmän (RIB) bland
kommunens medarbetare.

Samt uppdrag finansierade av statens tillskjutna tillfälliga medel i de generella statsbidragen för år
2021 och år 2022.
6.7.h.x

Kompetensutvecklingsmedel ska användas under året för kompetensutveckling för att
rusta kommunens medarbetare samt bidra till att kommunen som arbetsgivare blir
attraktivare.

Samt uppdrag finansierade av statens tillskjutna tillfälliga medel för äldreomsorgen i statsbidragen
för år 2021 och år 2022. Förutsatt att statsbidraget inte villkoras av en riktad satsning ska
nedanstående utvecklingsområden prioriteras. Prioritering görs utifrån behov och möjlighet till
långsiktiga positiva effekter.
6.7.j.x

Senast maj 2024 ska heltidsresan vara på plats. Medel användas för att möjliggöra en
optimal övergång från dagens läge till fullt ut genomfört.

6.7.k.x

Kompetenshöjande aktiviteter för att rusta och stärka medarbetarna utifrån de
förändringar och behov som sker inom vård- och omsorgsområdet. Stärka kommunens

attraktivitet som arbetsgivare utifrån ett aktivt arbete med att skapa ett öppet och
involverande arbetsklimat.
6.7.l.x

Medel används till utveckling och uppstartskostnader för införande av nya arbetssätt
som syftar till att skapa högre kvalitet inom vård och omsorg samt en bättre
arbetsmiljö för medarbetare.

Särskilda uppdrag från Sverigedemokraterna
Särskilda uppdrag för verksamhetsområden under kommunstyrelsen:
6.8.a

Tierps kommun ska ha som övergripande målsättning att utveckla samtliga orter i
kommunen utan att prioritera Tierps köping.

6.8.b

Tierps kommun ska ta fram planering för att kunna erbjuda en jourskola för stökiga
elever.

6.8.c

Bruket av nyanlända praktikanter inom äldreomsorg och funktionshindradeomsorg
avbryts.

6.8.d

Kommunen tar som princip i sina upphandlingar att inte inhandla halalslaktat kött.

6.8.e

Tierps komun ska minimera mottagandet av ytterligare migranter.

6.8.f

Tierps kommun skall begära omförhandling av avtalet om mottagande av så kallade
ensamkommande flyktingbarn för att undvika ytterligare kostnader för boende.

6.8.g

Kultur och Fritid avbryter projekt på andra språk än svenska samt nationella
minoritetsspråk.

6.8.h

Vid upphandling av vård och omsorg ska kvalitet gå före pris.

6.8.i

”Morfar i skolan”-konceptet anammas och pensionärer ges möjlighet att finnas med
som vettiga vuxna i skolan.

6.8.j

Minska politikerarvoden med 1,2 miljoner, att fördelas proportionellt mellan
arvodesmottagarna.

6.8.k

Tierps kommun ska ställa krav på enhetlig klädsel i äldreomsorgen och anställda ska
undvika kulturellt eller religiöst utmärkande klädsel.

