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Till Kommunfullmäktige 
Höganäs 
 
 
MILJÖPARTIET IFRÅGASÄTTER DEN EKONOMISKA 
POLITIKEN 
Miljöpartiet har under flera år ifrågasatt den ekonomiska politiken i Höganäs 
kommun. Alliansen tycks anse att varje utgift som kan vänta är en besparing 
medan Mp menar att en utgift idag kan vara en besparing i morgon både 
ekonomiskt och ur miljösynpunkt. Det här synsättet har fått till följd att 
Höganäs ligger efter med nödvändigt underhåll och energibesparingar i vårt 
fastighetsbestånd. Vi har inte heller byggt skolor i den omfattning som 
behövs. Redan 2018 saknas 15% lokalyta och redan idag går skolbarnen i 
tillfälliga baracker. 
 
MILJÖPARTIETS BUDGETFÖRSLAG 2018 
INLEDNING 
Vision och övergripande mål 
Det övergripande målet för Höganäs kommun är att antalet invånare är  
27 500 år 2025. Men att växa kan aldrig vara ett självändamål. Ensidigt fokus 
på ökat invånarantal riskerar att leda till kortsiktiga prioriteringar. Bättre är 
att skapa förutsättningar för ett hållbart växande med en sund balans mellan 
nya investeringar, driftkostnader och underhåll av existerande kommunala 
värden.  
Miljöpartiet anser att kommunens övergripande mål ska spegla de kvaliteter 
och den profil som kommunen eftersträvar. Det kan handla om livsmiljö, 
Höganäs roll i förhållande till omgivningen, långsiktig hållbarhet med mera. 
Då ett sådant mål bör gälla över tid föreslår vi att det tas fram genom 
samarbete med samtliga partier. 
 
Finansiella mål 
Alliansen förändrar de finansiella målen efter den ekonomiska situationen. 
2018 ser de ut så här: 
1. Redovisa ett positivt resultat som inom en treårsperiod uppnår minst 2% 

 



 

 

av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag för samma period. 
Målet för 2018 är 1%. 
Målet avviker från tidigare mål som varit 2%, vilket också är Sveriges 
kommuner och landstings (SKL) rekommendation.  
Att sänka överskottsmålet under ett år när kostnaderna bedöms bli höga är 
en framkomlig väg, men Miljöpartiet menar att omedelbara och akuta behov 
också kan tillgodoses genom tillfälliga skattehöjningar. På detta sätt 
undviker man att driftsbudgeten kortsiktigt dras ned med stora 
kvalitetsförsämringar i tjänsteutbudet som följd, vilka sedan blir kostsamma 
att hämta igen. 
  
2. Självfinansiering av investeringar inom skattefinansierad verksamhet. 
Undantag kan göras för större investeringar. 
Miljöpartiet anser att god ekonomisk hushållning uppnås genom ansvarsfull 
finansiering av investeringar. Att endast göra undantag för större 
investerliingar kan leda till att många nödvändiga investeringar inte 
genomförs alternativt finansieras i driftsbudgeten på bekostnad av andra 
viktiga satsningar. Detta betyder i praktiken att exempelvis 
energieffektivisering och underhåll av kommunens fastigheter genomförs i 
långsam takt, vilket ökar de faktiska kostnaderna – både på kort och lång 
sikt. Miljöpartiet anser därför att Höganäs kommun bör följa de riktlinjer 
som SKL tagit fram och ange hur stor del av årets investeringar som ska 
finansieras med egna medel. När de nuvarande räntenivåerna är historiskt 
låga är det dålig ekonomisk hushållning att inte utnyttja möjligheten att låna 
till investeringar som minskar framtida kostnader. 
 
Miljöpartiet avser att gå till val under parollen 
GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH ETT HÅLLBART HÖGANÄS 
God ekonomisk hushållning handlar om: 
att ha en effektiv och kompetent organisation 
att personalen behandlas som kommunens viktigaste resurs 
att vårda och underhålla befintliga anläggningar och tillgångar 
att investera i nya anläggningar i takt med befolkningstillväxt och nya behov 
att skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar utveckling av kommunen 
ur ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv. 
 
Den förda ekonomiska politiken 
Alliansen påstår att Höganäs är en av Sveriges ekonomiskt mest välskötta 
kommuner, bland annat för att man inte lånar till investeringar. Men god 
ekonomi handlar långt ifrån bara om att vara skuldfri. Det vet till exempel 
alla villaägare. Att låna till en villa visar sig många gånger vara den bästa 
investeringen i livet. Alternativet att finansiera med egna medel skulle ta 



 

 

alldeles för lång tid. Att låna till investeringar innebär också att man inte 
skjuter upp behov till kommande generationer, men ändå ser till att även de 
är med och betalar nyttan av den långsiktiga investeringen. 
God ekonomisk hushållning handlar också om vilka värden och kvaliteter 
som skapas för invånarna. Lån till långsiktigt lönsamma investeringar 
medför att anläggningstillgångar stiger i värde och driftskostnaderna sänks 
vilket ökar kommunens välstånd. 
Att inte genomföra tillräckliga investeringar löpande i det egna 
fastighetsbeståndet är rent slöseri med skattemedel. Kommunen har 
historiskt varit ”sparsam” vad gäller underhåll av de egna anläggningarna.  
En fristående konsult visade nyligen att åtskilliga miljoner har eldats för 
kråkorna och att fastighetsbeståndet är i ett dåligt skick. Detta är ett talande 
exempel på hur den förda ekonomiska politiken inte möter förväntningarna i 
kommunallagen om ”god ekonomisk hushållning” med kommunens 
tillgångar. 
 
Miljöpartiets grundläggande ställningstaganden för en hållbar ekonomi 
Miljöpartiet anser: 

● att det inte är orimligt – speciellt med tanke på att Höganäs har bland 
de lägsta skatterna i Skåne - att tänka sig en tillfällig skattehöjning för 
att kortsiktigt möta de behov som finns. Detta är dock en sista utväg 
för att klara att leverera hög kvalitet i verksamheten samtidigt som 
man uppnår överskottsmålet.  

● att bygga upp en framgångsrik verksamhet måste få ta tid. Att 
montera ned går mycket snabbare. Kortsiktiga nedskärningar i väl 
fungerande verksamheter kostar så mycket mer än vad man 
kortsiktigt sparar på nedskärningar. Gäller i högsta grad Eric Ruuth. 

● att det är nödvändigt att kontinuerligt genomföra investeringar för 
att skapa ett värde och möta framtida behov. Investeringar ska 
genomföras i den takt som krävs utan att den ekonomiska bördan 
skjuts på framtiden. De långsiktiga investeringarna ska finansieras av 
dem som får nyttan, det vill säga även av kommande generationer. 

● att kommunen måste underhålla och energieffektivisera vårt 
fastighetsbestånd betydligt bättre än idag. Alla vet att sådana 
investeringar är långsiktigt ekonomiskt lönsamma och representerar 
god ekonomisk hushållning, även om man lånar till dem.  

● att de inkomster i form av bidrag man räknar med också måste 
redovisas i budgeten. 

 
En hållbar kommunal förvaltning  
För oss är det ett viktigt val att så mycket pengar som möjligt ska gå till 
själva verksamheten, det vill säga undervisning, vård, musicerande mm. 



 

 

Alla funktioner som finns runt omkring, d v s ekonomer, vaktmästare, 
chefer, personalrekryterare, marknadsförare m fl får sitt värde genom att de 
bidrar till att stödja och underlätta för dem som gör själva jobbet. 
Stödfunktionerna är naturligtvis nödvändiga, men det gäller att hitta en 
vettig balans mellan kärnverksamheter och stödfunktioner och vissa 
stödfunktioner är viktigare än andra. I valet mellan att jobba med 
marknadsföringen av fullmäktige under vinjetten Penga-fighten och 
matteundervisning väljer vi matteundervisning.  
 
Under de senaste 20-30 åren har överbyggnaden inom offentlig sektor 
efterhand vuxit och fler och fler anställda finns i stödfunktioner. Det beror på 
många olika saker men en hel del på privatiseringarna inom offentlig sektor. 
För att kunna privatisera behövde man sätta pris på sin verksamhet, annars 
skulle den inte gå att jämföra med privata utförare. Man behövde också 
uppfinna olika sätt att kontrollera att de privata entreprenörerna gjorde det 
de fick betalt för. Detta har lett till en omfattande verksamhet som går ut på 
att mäta, räkna, värdera och dokumentera utan att verksamheten blir bättre. 
Det enda som sker är att de som ska göra själva jobbet belastas med mer 
arbete, ofta dokumentation, som dessutom oftast inte känns särskilt 
meningsfullt och därmed i sin tur bidrar till stress, sjukskrivningar och i 
värsta fall att man slutar. Till arbete som har liten bäring på verkligheten hör 
också mycket av arbetet med mål, målbeskrivningar mm. Det är inte 
konstigare än att kommunen ska tillhandahålla bra vård och service till våra 
gamla och god utbildning till våra barn och ungdomar. I ett hållbart 
Höganäs har vi en kommunal förvaltning som i allt väsentligt sysslar med 
just verklig verksamhet.  
 
Det betyder att vi behöver lämna den styrmodell som varit förhärskande 
under lång tid, nämligen New Public Management och gå över till en 
styrmodell som i högre grad litar på professionen. 
 
Dessa utgångspunkter gör att vi i MP lägger våra besparingar på centrala 
funktioner på  SN och kommunledningskontoret i stället för på lärare och 
undersköterskor. UN sparar redan på den centrala förvaltningen men de två 
heldagarna per år för politikerna i UN kan också slopas. I valet mellan att 
barnen i skolan ska få bra mat och behålla sina lärare väger nämndsdagarna 
lätt. 
 
Skola och fritid 
Vissa verksamheter behöver ingen marknadsföring, de har gott rykte helt på 
egna meriter. Eric Ruuth är en sådan verksamhet och det är skamligt att 
Alliansen behandlat den som de gjort i  det här budgetarbetet. Nu skjuts det 



 

 

visserligen till mer pengar men ända sedan i våras har personalen och barn 
och ungdomar svävat i ovisshet. Alliansen har visat att man i realiteten inte 
värdesätter verksamheten och frågan är hur mycket man redan skadat den. 
Detta trots att det är en väldigt viktig verksamhet, människor kommer från 
hela landet för att studera den och andra kommuner tar efter konceptet. Eric 
Ruuth har också låtit sig certifieras enligt Qualis två gånger och inte bara 
lyckats bra utan dessutom fått högsta betyg i Sverige inte bara en gång utan 
båda gångerna. Eric Ruuth är sannolikt också en av de verksamheter där vi 
får mest reell verksamhet i förhållande till de satsade pengarna. Just denna 
verksamhet, av alla,  ålägger man från början de största procentuella 
besparingarna. 
 
Det är viktigt att vi förstår vår roll som kommun och vilket ansvar vi har mot 
våra medborgare, framförallt våra unga medborgare. Därför anser vi i MP 
att det, under inga omständigheter, skall sparas in på  kärnverksamheten 
inom UN. Den pedagogiska verksamheten skall lämnas orörd och vi skall 
satsa mer, inte mindre, på att våra elever får en näringsriktig och god kost, 
alla dagar. Matlagningen skall utföras så nära eleverna som möjligt, gärna på 
plats på resp. skola/förskola och gärna som ett pedagogiskt inslag i 
verksamheten. På det sättet får vi en näringsriktig och god mat åt våra unga 
medborgare. 
  
Toleransresorna som årskurs 9 har genomfört under många år är en resa som 
uppskattas och värdesätts av eleverna. Många vittnar om betydelsen att få se 
på plats vad nazismen ställt till med och det är en väckarklocka för många. I 
dagens samhälle och i skuggan av vad som hände nyligen i Göteborg när 
nazister återigen gick på våra gator är dessa resor oerhört viktiga. Med dessa 
resor ökar vi chansen att få ett långsiktigt socialt hållbart Höganäs. 
 
En hållbar miljöpolitik 
Vi har sedan ett år ett  miljöprogram och det verkar som om miljöarbetet 
genomsyrar alla förvaltningar MEN vi har satt målen för lågt och flera mål är 
redan uppnådda. Vi behöver alltså uppgradera miljöprogrammet. För det 
behövs den s k miljömiljonen som Alliansen sparade bort förra året. 
 
När det gäller Görslövsån måste vi avsätta extra pengar. Ån förorenas av 
övergödning och kemisk miljöförstöring från jordbruket och det är viktigt 
både ur klimatsynpunkt och för den biologiska mångfalden att åns status 
förbättras väsentligt. Detta gäller även Skälderviken. 
  
Tvärtemot vad som vore önskvärt och hållbart så ökar biltrafiken på väg 
111:a medan resor med cykel och till fots inte gör det. Alliansen har heller 



 

 

inga ambitioner på området. En tjänsteperson behöver snarast utses som är 
speciellt avdelad att ansvara för cykelfrågorna. Det behövs en cykelplan  så 
att utbyggnaden av cykelnätet inom tätorterna i kommunen kan snabbas på.  
 
VÅRA FÖRSLAG 
Förslag som ger kvalitetshöjningar, miljöförbättringar och besparingar på 
kort eller lång sikt och går att genomföra inom löpande verksamhet utan 
eller med ringa kostnader.  
Vi föreslår att följande åtgärder genomförs omgående: 

● Anlita långsiktig konsulthjälp med ett visst antal timmar/år på 
planenheten och bygglovenheten för att klara toppbelastningar och 
undvika att detaljplaneringen fördröjer nödvändiga investeringar. 

● Erbjud anställda att köpa en elcykel till sig själva och en person till 
som personalförmån, man betalar med avdrag på lönen före skatt. 
Staten bidrar dessutom med 25% i statsbidrag. 

● Höj ambitionen på antalet resor inom kommunen som ska ske med 
cykel. 

● Starta en kampanj för att minska soporna samt se över avgifterna så 
att de stödjer sopsortering. 

● Utveckla samarbetet med och inom Familjen Helsingborg och Region 
Skåne, t ex när det gäller kollektivtrafikfrågorna. 

● Inför medborgarpåverkan genom e-förslag, kopiera Helsingborg. 
● Skapa ett samarbete mellan kommunerna kring Skälderviken för att 

bl a minska övergödningen. 
● Byt löpande ut alla kommunala tvättmaskiner mot joniserande. 
● Byt ut plastpåsar som används inom kommunen till påsar tillverkade 

av majsstärkelse eller krita. 
 
Förslag som bör utredas:  

● Undersök möjligheterna att införa en investeringsfond för långsiktigt 
lönsamma investeringar.   

● Aktualisera Mp:s gamla förslag att bygga ett kulturhus på Widdings 
fastighet. 

● Aktualisera frågan om mötesplatser i varje by. 
● Ta fram en cykelplan och utse en ansvarig person för dessa frågor. 
● Undersök alla möjligheter till statsbidrag för grönare städer och 

renare hav.  
● Undersök möjligheterna till statliga energibidrag. 
● Undersök möjligheten att samlokalisera matsalar för äldre och 

skolelever. 
● Undersök möjligheterna till statsbidrag för att hantera 

övergödningen av Görslövsån. 



 

 

  
   
TILLÄGGSYRKANDEN 
 
UN 
Erik Ruuth (ingen besparing) 1 200 
tilläggsanslag administratör halvtid    250 
Toleransresor    630  
Därutöver ökad ram 1 500 

 
SN  
Därutöver ökad ram  4 200 
 
Övriga nämnder 
Därutöver ökad ram för riktade satsningar på 
föreningsbidrag, samlingslokaler i alla byar,    
förnyad utredning av Görslövsån (våtmarks- 
anläggning mm), “miljömiljonen” och utbygg- 
nad av cykelnät i tätorterna inkl. vissa väderskydd 
och cykelparkeringar med lås.   4 250  

 
Summa ökade anslag               12 130

   
Finansiering 
Minskad tilldelning kommunledningskontoret        - 2 000 
Minskad central administration  socialnämnden  - 1 000 
Ingen avsättning till äldreomsorgsfonden  - 7 200 
Lånefond för hållbara investeringar  - 2 000  

   
Summa finansiering -12 200           
 
 
 
För Miljöpartiet de gröna i Höganäs 
 
 
Göran Lock Barbro Stigsdotter Patrik Winér 


