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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 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. Nu har dessutom den internationella krisen skapat 

kraftiga ekonomiska problem för kommunen. 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. 

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 ny migration så mycket som möjligt. 

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. 

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.  

I och med det ekonomiska läget är utrymmet för satsningar mycket begränsat. Samtliga partier har 

att förhålla sig till ytterst snäva ramar och därför är Sverigedemokraternas budgetförslag inriktat på 

att hålla nere kostnaderna.  

 

Yrkande: 
Härmed hemställs att kommunfullmäktige månde besluta 

Att fastställa skattesatsen för år 2023 till 21 kr och 29 öre/skattekrona, 

Att avsätta 2450 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 resultatkravet tillfälligt sänks till 1,8 % under 2023, 



att resultatkravet tillfälligt sänks till 1% under 2024, 

att kommunen tillfälligt budgeterar med exploateringsintäkter på exploateringsverksamheten 2023 – 

2024, 

Att fastställa driftbudget för år 2023 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 stryka §8 i kommunstyrelsens förslag till ägardirektiv för Tierpsbyggen och med denna ändring 

anta ägardirektiven i övrigt, 

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 2023 – 2025 enligt bilaga SD1 samt i övrigt enligt 

7.4, 7.5 och 7.6. 

  



 

Bilaga SD1 

 

  

2023 2024 2025

Ram Plan Plan

Revision 2450 2504 2564

32 533 33

48 49 50

0 0 0

lT-nämnd 0 0 0

33303 34294 35053

39638 40140 41012

81119 81496 87465

Exploateringsverksamhet -10000 0 0

Kultur och Fritid 83536 85651 87824

Förskola 158191 162681 165809

Grundskola 328377 337814 345350

Gymnasieskola 131087 132839 137156

Äldreomsorg 282172 306053 313405

Funktionshindradeomsorg 133258 137500 140584

Individ och familjeomsorg 170450 175181 179547

Summa Driftbudgetens nettokostnader 1433661 1496735 1535852

Medborgarservice

Valnämnd

Jävsnämnd

Lönenämnd

Kommunstyrelse

Kommundirektör

Gemensam service



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 och erbjuda stöd till de som hamnar i ett digitalt utanförskap. 

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. 

6.1.k  Effektiviseringsuppdrag 2023: Översyn av möjliga samordningsvinster, effektiviseringar 

och åtgärder inom kommunen som helhet. Åtgärder genomförs löpande och de delar 

som kräver politiskt beslut lyfts upp under 2023 för att säkerställa tillräcklig effekt 

2024, total kostnadsreduktion ska generera en miniminivå som medför att 

resultatnivån för kommunen om 1% kan hållas 2024. 

6.1.l  Beredskapssamordnare. Utifrån kommunens kommande ansvar för 

brottsförebyggande arbete och ANDTS – Mål 16: 1-4 Agenda 2030. Delvis finansierad 

av medel från MSB. 

6.1.m  Tydliggöra kostenhetens uppdrag, effektivisera organisationen. 

6.1.n  Medel som läggs hos kommundirektör för effektiviseringsuppdrag 2023. Översyn av 

samordningsvinster, effektiviseringar och åtgärder för att säkerställa effekt inför 

budget 2024. 

 

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.j  Stärka det förebyggande elevhälsoarbetet. Särskilt fokus ska läggas på ökad fysisk 

aktivitet. 

6.2.p  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. 

6.2.x Högre andel elever som lämnar grundskolan ska vara behöriga till nationella program 

på gymnasiet jämfört med 2021. 

6.2.y Söka samarbeten med lokala industriföretag i syfte att åter starta ett väl fungerande 

industriprogram.  

 

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. 

6.3.g  Kommunens fysiska planering ska verka för att skapa möjligheter till boende i 

 varierande boendeformer. 

6.3.x Alla skyddsrum i beståndet ska statusbesiktigas. 

 



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. 

6.4.e  Avveckla Fritidsklubben, låg beläggning och erbjuds endast i Tierp. 

 

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. 

6.5.g  Se över näringsliv, turism och besöksverksamheten, ger en reducerad leverans jämfört 

med idag. 

 

 

Avsnitt 6.6 Omsorg och stöd 
Särskilda uppdrag:  

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 de 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.o  Stänga Wesslandias produktionskök helger och röda dagar, likvärdigt med övriga vård- 

och omsorgsboenden. 

6.6.p  Utföra serviceinsatser, tvätt, städ o inköp i egen regi. OBS! avser ej LOV-utförare 

6.6.q  Samordna befintligt anhörigstöd med Älvkarleby kommun, reducering av kostnader för 

50% tjänst. Samverkan påbörjades hösten 2022. 

6.6.r  Effektivisering av receptionerna i kommunhuset och IFO-huset 

 

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.  

6.7.x  Stänga distanskontoret i Gävle 

6.7.y  Stänga distanskontoret i Uppsala 

 

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 kommun 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 miljon, 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. 

 


