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”All öfverdrifven lyx fördervar seder och
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Trygghet, gemenskap och välstånd
EN VISION FÖR ETT VÄLMÅENDE VARBERG

Varberg ska eftersträva ett försiktigt framåtskridande som baseras på varsamhet, eftertanke och

långsiktigt  ansvarstagande.  Lag  och  ordning,  gemensamhetsskapande  traditioner,

samhällsbärande  institutioner  och  bevisat  välfungerande  naturliga  gemenskaper  i  form  av

familjen, kommunen, länet och nationen ska bejakas.

Vi ska eftersträva ett demokratiskt, jämlikt och hållbart Varberg där alla medborgare skyddas av,

och är lika inför, lagen. Ett Varberg där alla medborgare garanteras en hög grundläggande nivå

av ekonomisk och social trygghet.

Genom ett  fokus på ovan nämnda strävanden och genom att kombinera frihet och trygghet,

individualism och gemenskap, hoppas vi kunna återskapa ett folkhem som i så hög grad som

möjligt är präglat av trygghet, gemenskap, välstånd, demokrati och en stark inre solidaritet.

Trygghet
Det ska vara en självklarhet att kunna känna sig trygg och säker i Varberg. Att få känna trygghet

är ett av de mest grundläggande behov vi människor har.

I vårt Varberg ska medborgarna känna sig trygga både fysiskt och socialt.

Vi ska verka för att våra gemensamma resurser fördelas på ett rättvist sätt och för att alla ska

känna sig trygga oavsett var de befinner sig i kommunen.

Gemenskap
Att värna om kulturarvet är att visa respekt mot tidigare generationer, att minnas vad de har

åstadkommit.  Den  absolut  viktigaste  aspekten  är  att  kulturarvet  fungerar  som  ett

sammanhållande kitt.

Vi måste värna om de gemensamma normer och värderingar, kollektiva minnen och traditioner

vi varbergare har för att på så sätt stärka den kommunanda som håller oss samman.
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Välstånd
Ett varsamt hanterande av de gemensamma, ekonomiska resurserna är en viktig och naturlig

del av ett klokt förvaltarskap. Sunda kommunfinanser är en grundförutsättning för att långsiktigt

kunna bevara en hög nivå av välfärd.

En ansvarsfull, reglerad marknadsekonomi, byggd på långsiktigt tänkande, är en självklarhet.

Tillväxt är en viktig del för att kunna upprätthålla vår välfärd, men måste balanseras mot viktiga

samhällsvärden såsom folkhälsa, kulturarv, miljö och socialt kapital.
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Trygghet, lag och ordning
Varberg  står  idag  inför  stora  utmaningar  gällande  invånarnas  trygghet.  En  av  de  mest

grundläggande förutsättningarna för att känna trygghet är att inte behöva utsättas för brott. Om

respekten för  lag och ordning ska upprätthållas så måste  grov brottslighet  straffas hårt  och

rättvist  och  laglydiga  medborgares  intressen  sättas  i  första  rummet.  Vi  måste  ta  ordentliga

krafttag för att komma tillrätta med brottsligheten.

När någon utsätts för brott har samhället ett ansvar att ge stöd och hjälp. Varberg ska ge stöd till

brottsofferjourer och andra brottsofferstödjande verksamheter. Äldre brottsoffer utgör en särskilt

prioriterad grupp då äldre människor  många gånger befinner  sig  i  en extra utsatt  situation.

Kommunen ska ta på sig ett direkt ansvar för att denna grupp får ett adekvat stöd.

När ett brott väl begåtts är det viktigt att det finns tillräckligt med bevis för att få en fällande dom.

Övervakningskameror är ett ovärderligt verktyg i brottsutredningar. En kamera ljuger inte och en

övervakningsfilm kan vara det enda beviset när vittnen saknas.

I Varberg har vi till exempel ett område i centrum, kring de lokaler som serverar alkohol, där bråk

ofta  uppstår.  Inte  minst  på sena fredags-  och lördagskvällar.  Förekomsten av  övervaknings-

kameror i  ett område kan avsevärt förbättra polisens möjligheter att identifiera gärningsmän,

bevisa begångna brott och ge fler brottsoffer möjlighet till upprättelse.

En annan typ av brottslighet är organiserat tiggeri, ett fenomen som dykt upp på senare år och

som eroderar tryggheten, besvärar hederliga medborgare och förstör gatubilden. De som tigger

är  allt  som  oftast  yrkesmän  som  reser  runt  i  Sverige  och  Europa  och  har  detta  som  sin

huvudsakliga försörjning.  Det  finns ingen som helst  anledning att  acceptera denna typen av

verksamhet i Varberg.

För  att  ytterligare  öka tryggheten  ska  det  införas  lokala  trygghetsvärdar/ordningsvakter  med

uppgift  att  bistå avhysning av tiggare,  att  stävja allmän otrygghet och hjälpa polisen i  deras

arbete.
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Vård och omsorg
Alla äldre ska ges möjlighet att leva ett rikt liv under trygga förhållanden präglat av oberoende

och självständighet med respekt för självbestämmande och integritet. Detta ställer krav på att

vård och omsorg är individuellt utformad och syftar till att stärka individens egna resurser.

Kommunen ska erbjuda de äldre individanpassade portioner så att de får äta tills de blir mätta.

Det är även viktigt att maten är näringsrik för att de äldre i så stor utsträckning som möjligt ska

slippa äta näringstillskott. Kommunen ska verka för att öka aptiten hos de äldre genom att i så

stor utsträckning som möjligt erbjuda närproducerad mat, lagad från grunden. Precis som för

våra barn är det viktigt för våra äldre med närhet och att ges möjlighet att åldras på den plats

där de känner sig hemma och trygga.

Förutom kosten är det  viktigt  med en god kondition och muskelstyrka.  Även i  hög ålder  kan

kondition och uthållighet likväl som balans, styrka och rörlighet förbättras. Det är aldrig för sent

att börja motionera och träna. Regelbunden och mångsidig fysisk aktivitet är viktigt hela livet,

men dess betydelse för att klara vardagen ökar med åldern.

Motion och rörelse motverkar dessutom depression, ger minskad stress, oro och ångest,  ger

bättre humör och ökar aptiten, självkänslan, självförtroendet samt förbättrar sömnen.

Träning ger också ökad kommunikation och bättre kognitiv förmåga. Motion är också ett bra sätt

att motverka benskörhet. Regelbunden träning förbättrar alltså hälsan och ökar välbefinnande

och livskvalité.

Det är viktigt att arbeta förebyggande och vara väl förberedd när olyckan väl är framme. Hjärt-

lungräddning är en form av första hjälpen som används för att få igång hjärtverksamheten och

andningen hos någon som har fått hjärtstopp.

Behandlingen  är  relativt  okomplicerad  och  för  att  utföra  den  enklaste  formen  av  hjärt-

lungräddning  behövs  det  ingen  särskild  utrustning.  Det  krävs  inte  heller  någon  omfattande

sjukvårdsutbildning  för  att  lära  sig  hjärt-lungräddning,  utan  endast  en  kort  kurs  på ett  par

timmar.

Det  ska vara en självklarhet att  personalen inom vård och omsorg,  likväl  som i  förskola och

grundskola, har adekvat utbildning i hjärt-lungräddning.
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Bostäder
Att  kunna erbjuda kommuninvånarna tak över  huvudet  är  en grundläggande byggsten i  ett

välfärdssamhälle värt namnet. Kommunen har ett huvudansvar när det kommer till att stimulera

byggandet så väl  i  staden som på landsbygden.  Varberg ska verka för  att  den kommunala

bostadskön är så rättvis som möjligt och att ingen form av diskriminering ska få förekomma.

Fler bostäder måste byggas på våra serviceorter, fördelning av resurser mellan landsbygd och

centrala  Varberg  måste  bli  mer  rättvis.  Det  finns  en  stor  efterfrågan  på  bostäder  öster  om

motorvägen.  Kommunen  måste  se  till  att  garantera  att  lekplatser,  skolor,  förskolor  och

kollektivtrafik  inte  läggs  ner  utan  istället  utvecklas.  Här  behövs  det  en  långsiktig  plan  för

landsbygdens utveckling.

När det planläggs för bostäder i  centralorten så ska även områden för bostäder planläggas

utanför centralorten proportionellt sett till antal hushåll. Riktlinjen för byggnation bör vara dubbel

markanvisning där  kommunens bostadsbolag och externa byggföretag som får  byggrätt  på

projekt i centralorten samtidigt avtalar om att bygga bostäder på landsbygden.

Kultur och fritid
De  kulturarv  som  finns  runt  om  i  kommunen  ska  bevaras,  stärkas  och  uppmärksammas.

Kommunen ska främja projekt och föreningar som värnar om vårt kulturarv och våra traditioner.

Varbergs invånare ska erbjudas meningsfull fritidssysselsättning och social gemenskap.

Bevarandet av den lokala kulturen ska bland annat göras genom så kallade generationsbryggor

där olika generationer tillåts mötas och dela kulturella erfarenheter.

Ett rikt och varierande fritidsutbud som är till för alla är viktigt för stadens gemenskap och för ett

friskt och aktivt Varberg. Kommunen ska verkar för en starkare gemenskap och underlätta möten

mellan människor genom bland annat närhet till lekplatser och grönområden.

Landsbygden kämpar för att behålla sina mötesplatser, här måste kommunen göra mer.
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Migration
Migrationen  till  Sverige  har  genom  århundradena  främst  rört  sig  om  ett  begränsat  antal

invandrare från kulturellt och geografiskt närliggande nationer, vilket gjort att dessa invandrare

har kunnat assimileras in i den svenska nationen.

Trots att det inte saknas exempel på enskilda individer som på ett positivt sätt anpassat sig och

bidragit till det svenska samhället under senare tid, så är ändå den sammanlagda nettoeffekten

av asyl- och anhöriginvandringen starkt negativt, såväl ekonomiskt som socialt.

Den självklara målsättningen ska vara att de invandrare som har för avsikt att stanna i landet ska

anpassa sig till det svenska levnadssättet och på sikt uppgå i den svenska nationen.

Varbergs kommun ska verka för en nollvision för asyl- och anhöriginvandring.

De som anlänt och avslutat etableringsperioden, som staten betalar, men inte lyckats få jobb,

skall det finnas klara riktlinjer i en inkluderingsplikt. Nyanlända ska betraktas som både kapabla

och kompetenta att lära sig språket och hur det svenska samhällsystemet och värderingarna

fungerar. Ett viktigt led i detta är att en motprestation kopplas till ekonomiskt stöd. Exempelvis ska

etableringsersättningen  tydligare  kopplas  till  krav  på  motprestation  i  form  av  deltagande  i

lämplig aktivitetsinsats och minskas kraftigt vid ogiltig frånvaro.

Skola och förskola
Skolans roll är inte bara att förmedla kunskap, en lika viktig roll är att förmedla en djupgående

förståelse  och  respekt  för  vårt  svenska  kulturarv.  I  kulturarvet  ingår  det  svenska  folkets

gemensamma historia, kultur, traditioner, normer och värderingar, språk och religion. Dessa är

de  byggstenar  vilka  utgör  grunden  för  ett  tryggt  och  stabilt  samhälle.  Skolan  ska  vara  en

sammanhållande  plattform  där  eleverna  utvecklas  till  goda  samhällsmedborgare  och

därigenom får relevanta kunskaper för fortsatta studier eller en kommande arbetsmarknad.

Kunskap måste  värderas högre och utbildningen måste  utgå från elevens och marknadens

behov. Lärarnas status måste höjas, bland annat genom vidareutbildning och lärarna måste ges

möjlighet att i ökad utsträckning fokusera på undervisningen. Det ska vara en rättighet att känna

sig trygg under skoltid och ordning och reda ska eftersträvas.
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Kommunen ska satsa på att ha en nolltolerans vad det gäller mobbing. Vi vill  även se till  att

eleverna klarar de uppsatta målen och,  i  större utsträckning,  lämnar skolan med godkända

betyg. Ett sätt att nå det målet är att anställa skolvärdar för ökad trygghet i skola, både i skolsalen

och på rasterna.

Den som äter frukost har ofta goda matvanor även under resten av dagen. Enligt forskningen

håller frukostätarna vikten lättare, presterar bättre i  skolan eller på jobbet och har färre hål i

tänderna.  Att  erbjuda  frukost  i  skolan  är  en  hälsoinvestering  på  både  kort  och  lång  sikt.

Skolmaten är viktig hela dagen och mer än hälften av landets grundskolor och drygt en fjärdedel

av gymnasierna erbjuder sina elever frukost.

Genom att få möjlighet att äta i skolan hjälps de barn som har långa dagar. De blir piggare,

undervisningen flyter lättare och studieresultaten förbättras. Till det kan läggas argument som att

bra frukostvanor leder till bra lunchvanor.

Frukosten kan också bli en trevlig stund för eleverna att sitta ner och landa en stund. Tanken är

inte att ersätta frukosten i hemmet utan insatsen bör ses som ett komplement för barn som är

morgontrötta, har lång resväg eller hellre äter frukost med sällskap i skolan än ensam hemma.

För att säkerställa att eleverna i den kommunal skolan får i sig ordentligt med mat är det viktigt

att det finns valfrihet. Av den anledningen är en helvegetarisk dag inte något bra alternativ. Att

maten håller hög kvalitet är också viktigt.

Det  är  uppenbart  att  rådande  ”Kostpolicy  för  Varbergs  kommun”  med krav  på  ökad  andel

ekologiskt leder till onödigt höga kostnader utan att höja matkvaliteten.

Infrastruktur
Svensk elproduktion har under flera decennier varit både effektiv och miljövänlig. Att en gigantisk

sol- och vindkraftsutbyggnad görs i ett land som Sverige, som redan har ett väl fungerande och

fossilfritt elsystem, är obegripligt.

Vi måste värna om vår natur och inte förstöra den unika landskapsbild Varberg har att erbjuda.

Därför ska all nyetablering av storskaliga vindkraftverk i Varberg stoppas.

På landsbygden finns det en otrolig potential för jobbskapande och tillväxt. Bredband och ett
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välfungerande vägnät är oerhört viktigt om landsbygden ska kunna hänga med i utvecklingen.

I Varberg har vi de senaste åren sett en stark koncentration av resurserna till de mer centrala

delarna av kommunen. Det är en farlig utveckling som i längden leder till sämre service på de

mindre  orterna.  Vi  har  redan  sett  resultatet  i  form  av  en  nedlagd  skola  i  Karl-Gustav  och

bortplockade lekplatser på landsbygden.

Sett till befolkningsmängd bor ungefär hälften av kommunens invånare i centrala Varberg och

hälften utanför, något som måste återspeglas bättre i fördelningen av resurserna.

Stor del av utvecklingen på landsbygden görs helt ideellt av lokala eldsjälar. Varbergs kommun

måste ta mer ansvar i  utvecklingen av landsbygden för  att  underlätta för  företag och för  att

invånarna ska kunna känna trygghet och kontinuitet i  den service kommunen erbjuder bland

annat i form av äldreomsorg, skola och förskola.

Det  är  viktigt  för  en  fungerande  landsbygd  att  de  som  bor  där  har  nära  till  närmaste

återvinningscentral. Därför behöver kommunen ta fram en ny policy för återvinningscentraler där

fokus skall ligga på närhet till alla kommunens innevånare.
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Att-satser
1. Att uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram förslag på hur kommunen kan ge ett ökat stöd

för brottsoffer.

2. Att uppdra åt kommunstyrelsen att utreda möjligheten att införa kameraövervakning på de

platser i Varberg där behovet finns.

3. Att uppdra åt kommunstyrelsen att införa ett motionsregister på kommunens hemsida.

4. Att uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram nya ordningsstadgar som, för att upprätthålla

den allmänna ordningen, förbjuder tiggeri på platser där mycket folk är i rörelse.

5. Att uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram en strategi för att öka antalet tillagningskök på

kommunens äldreboenden.

6. Att uppdra åt  kommunstyrelsen att  införa trygghetsvärdar för  att  upprätthålla ordning i

offentliga miljöer.

7. Att uppdra åt socialnämnden att ta fram förslag på hur regelbunden träning och motion

för seniorer på äldreboenden i Varbergs kommun kan ökas.

8. Att  uppdra  åt  socialnämnden  att  varje  år  strax  innan  vintern  bedriva  en  halkskydds-

kampanj i syfte att minska antalet fallolyckor i kommunen.

9. Att  all  personal  inom Varbergs  kommunala  förskola,  grundskola,  gymnasieskola  samt

vård  och  omsorg  ges  utbildning  i  hjärt-lungräddning  av  barn  och  vuxna  med  en

utbildningsfrekvens på som lägst vartannat år.
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10. Att  uppdra  åt  kommunstyrelsen  att  införa  möjlighet  för  samtliga  skolor  att  arrangera

traditionella kyrkliga skolavslutningar för de elever och vårdnadshavare som så önskar.

11. Att uppdra åt förskole- och grundskolenämnden att införa frukost i Varbergs kommunala

grundskolor.

12. Att uppdra åt servicenämnden att slopa procentkravet på ekologisk mat i den kommunala

verksamheten.

13. Att uppdra åt förskole- och grundskolenämnden att ta bort den helvegetariska dagen från

skolans matsedel.

14. Att uppdra åt förskole- och grundskolenämnden att ta fram en plan för att öka närhet till

skolan för barnen i F-5.

15. Att uppdra åt kommunstyrelsen att begära utträde ur Sjuhärads kommunalförbund.

16. Att  uppdra  åt  kommunstyrelsen att  ta  fram en ny  bebyggelsestrategi  som innebär  att

riktlinjen ska vara att  tillämpa så kallad dubbel  markanvisning,  där både kommunens

bolag och externa byggföretag som får byggrätt på projekt i centralorten samtidigt avtalar

om att bygga bostäder på landsbygden.

17. Att uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med förslag om hur ett inkluderingsbokslut

kan  inrättas  i  syfte  att  utreda  de  samlade  inkluderingsrelaterade  kostnaderna  i

kommunen.

18. Att  besluta  att  Varbergs  kommun  inte  ska  ta  emot  de  nyanlända  invandrare  och

ensamkommande flyktingbarn som Migrationsverket anvisar kommunen.
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19. Att uppdra åt kommunstyrelsen att planera ytterligare nyanläggning och upprustning av

lek- och mötesplatser på landsbygden, med fokus på serviceorterna.

20. Att  uppdra  åt  kultur-  och  fritidsnämnden  att  verka  för  att  stärka  närvaron  av  den

varbergska, halländska och svenska kulturen i hela kommunen.

21. Att  uppdra  åt  kommunstyrelsen att  ta  fram kostnaden för  att  låta  kommunen ta  över

snöskottningen även på de trottoarer som privata fastighetsägare ansvarar för.

22. Att  uppdra  åt  kommunstyrelsen  att  utreda  en  ombyggnation  av  korsningen

Österleden/Ölandsgatan/Järngatan till rondell.

23. Att  uppdra  åt  kommunstyrelsen  att  aktivt  verka  för  att  en  vätgasstation  anläggs  i

kommunen.

24. Att  uppdra  åt  kommunstyrelsen  att  ta  ett  policybeslut  om  att  säga  nej  till  framtida

storskaliga kommunala satsningar på sol- och vindkraft.

25. Att uppdra åt kommunstyrelsen att arbeta aktivt för att få regeringen att ändra uppfattning

om kärnkraften i syfte att få tillstånd en satsning på nya reaktorer vid Ringhals.

26. Att friskvårdsbidraget för anställda inom Varbergs kommun höjs till 2 000 kr per år.

27. Att servicenämnden ges i  uppdrag att  utvärdera konceptet med bufféservering i  en av

kommunens grundskolor.

28. Att servicenämnden ges i uppdrag att vid upphandling av livsmedel lägga störst vikt vid att

de svenska lagstadgade kraven avseende jordbruk och djurproduktion uppfylls.
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29. Att kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att samordna och införa generationsbryggor i

kommunen.

30. Att kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att fokusera kommunens nationaldagsfirande

på hyllandet av svensk kultur utan mångkulturella inslag.

31. Att uppdra åt Förskole- och grundskolenämnden att anställa skolvärdar för ökad trygghet i

skola, både i skolsalen och på rasterna.

32. Att förskole- och grundskolenämnden ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för fler

verksamma dagmammor i kommunen.

33. Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en ny policy för återvinningscentraler där

fokus skall ligga på närhet till kommunens innevånare.
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Våra ekonomiska satsningar
+ Trygghetsvärdar för att upprätthålla ordning i offentliga miljöer, 3 mnkr.

+ Skolvärdar för ökad trygghet i skola, både i skolsalen och på rasterna, 3 mnkr.

+ Frukost i grundskolan, 3 mnkr.

+ Ökad valfrihet inom skolmaten (ta bort de helvegetariska dagarna), 2 mnkr.

+ Lek- och mötesplatser på landsbygden, 1 mnkr.

+ Extra årligt underhåll av lekplatser och mötesplatser, 0,3 mnkr.

+ Hundrastgårdar på landsbygden, 2,1 mnkr.

+ Extra årligt underhåll av hundrasgårdar, 0,2 mnkr.

+ Extra kapital till socialnämndens ofördelade medel, 5 mnkr.

+ Nyanställning kommunansvarig för hjärt-lungräddning, 0,5 mnkr.

+ Friskvårdsbidrag, 1,1 mnkr.

+ Halkskyddskampanj, 0,2 mnkr.

+ Brottsofferjouren, 0,1 mnkr.

Våra ekonomiska besparingar
+ Slopat procentkrav på ekologisk mat, -2 mnkr.

+ Utträde ur Sjuhärads kommunalförbund, -0,7 mnkr.

+ Minskade anslag till kulturverksamhet, -1 mnkr.

+ Slopad satsning på så kallad ”klimatsmart” mat, -1,5 mnkr.

+ Minskade investeringar i hamnverksamheten, -3,0 mnkr.

+ Minskade resurser för en växande kommun, -1,0 mnkr.

+ Minskade ofördelade medel till kommunstyrelsen, -5,0 mnkr.

+ Minskade anslag till konstnärlig gestaltning, -1 mnkr.

+ Slopad boendehjälp för nyanlända, -0,7 mnkr.
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Resultatbudget
Driftsbudget 2018-2022, mnkr
Kf, valnämnd, kommunens revisorer -5,7 -6,3 -5,1 -5,3 -5,4 -5,6
Överförmyndarnämnd -4,5 -4,7 -5,3 -5,1 -5,1 -5,0
Kommunstyrelsen -181,2 -151,9 -159,8 -166,4 -169,2 -172,6
Förskole- och grundskolenämnden -1480,5 -1307,2 -1338,3 -1379,9 -1422,3 -1461,5
Utb- och arbetsmarknads- nämnden -307,3 -318,3 -327,3 -336,1 -343,2
Socialnämnd -1096,1 -1128,7 -1154,9 -1182,6 -1208,8 -1232,5
Byggnadsnämnd -16,3 -17,6 -17,0 -16,3 -15,7 -15,0
Miljö- och hälsoskyddsnämnd -10,8 -11,5 -11,3 -11,1 -10,9 -10,7
Hamn- och gatunämnd -100,7 -107,6 -110,3 -109,9 -109,8 -108,8
Kultur- och fritidsnämnd -135,6 -142,9 -143,3 -143,0 -143,4 -143,7
Servicenämnd -33,2 -30,0 -31,0 -30,6 -30,3 -29,9

Summa nämndernas ramar -3064,6 -3215,7 -3294,6 -3377,5 -3457,0 -3528,5

Externa poster
Kommungemensamma kostnader -51,7 -58,3 -59,4 -53,5 -102,6 -52,2

-60,5 -62,4 -64,3 -66,2 -68,2 -70,2
Pensionsutbetalningar inkl. löneskatt -71,9 -74,3 -74,0 -76,2 -79,1 -81,9
Ökning semesterlöneskuld -5,0 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0
Avsättning lönerevision -64,6 -47,3 -121,7 -198,6 -278,3 -360,8
Avskrivningar -147,1 -170,6 -199,3 -218,5 -253,4 -256,2

73,0 50,0
Exploateringsintäkter 57,6 40,8 155,2 56,6 74,7 57,1
Interna poster
Interna kapitalkostnader 203,3 229,1 266,5 296,8 342,0 354,8
Kommunstyrelsens ofördelade medel -38,5 -37,5 -65,7 -100,9 -141,2 -171,3

Verksamhetens nettokostnad -3170,0 -3351,2 -3462,3 -3743,0 -3968,1 -4114,2

Skatteintäkter 2806,1 2910,2 3014,2 3137,4 3301,4 3500,9
Generella statsbidrag 466,3 481,4 557,6 676,3 774,6 772,1
Finansnetto 7,0 11,4 5,7 3,8 -1,7 -4,2

RESULTAT 109,4 51,8 115,2 74,5 106,2 154,6

Budget
2018

Budget
2019

Ram
2020

Plan
2021

Plan
2022

Plan
2023

Bidrag till kommunförbundet
Räddningstjänsten Väst

Försäljning av arrendetomter,
markanvisning med mera
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Vi föreslår fullmäktige besluta
Att anta Sverigedemokraternas att-satser och resultatbudget för 2019, ram 2020 samt plan 2021,
2022 och 2023 enligt ovan.
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