Miljöpartiets förslag till budget för 2019

Ekologisk, social, kulturell och ekonomisk hållbarhet

— Helsingborg kan inte vänta!

Vi grundar vår politik i tre solidariteter. Den gröna solidariteten är gränslös och
genomsyrar alla val och beslut Miljöpartiet tar och uttrycks trefaldigt:
● Solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet.
● Solidaritet med kommande generationer.
● Solidaritet med världens alla människor.
Miljöpartiet har under den senaste mandatperioden varit med och styrt Helsingborg
tillsammans med Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Centerpartiet i
“Blågröna Helsingborg”. Det har varit fyra bra år - för kommunen och för den gröna
politiken.
Denna mandatperiod sitter Miljöpartiet i opposition. Vi beklagar att stadens
offensiva klimat- och miljöarbete under tiden som Miljöpartiet satt i styret nu
bromsas in. Vår förhoppning är att fortsatt vara en kraft som bidrar konstruktivt till
utvecklingen av Helsingborg.
Vi i Miljöpartiet oroas också över den sociala och kulturella utvecklingen i
Helsingborg. Med denna budget lägger vi skarpa förslag för att grönare och skönare
Helsingborg.
Denna budget är indelad i flera delar. Först presenterar vi våra tre fokusområden
som ska sammanfatta vår politik för de kommande åren. Därefter går vi igenom
nämnd för nämnd och presenterar våra förslag i att-satser. Som bilaga finns vår
budget i tabellform.
Vi gröna är trygga i våra värderingar och inspireras av att visa vägen till ett hållbart
samhälle. Helsingborg har tagit många beslut på vägen mot ett mer hållbart
samhälle, men den fortsatta vägen kan kräva flera tuffa men nödvändiga beslut.
Miljöpartiets utgångspunkt är en skattenivå som garanterar kvalitet i välfärden och
en grön omställning.
All hållbarhet handlar om tillämpad etik, om hur vi förvaltar våra gemensamma
resurser och vägen till ett hållbart samhälle som ger mening och skapar livskvalitet.
Vi vill visa vägen och ta ansvar.

Marcus Friberg Sofia Kamlund Lars Dalesjö Lena Östholm-Munkberg Rickard Persson

Miljö och klimat
Vi lever idag långt över de tillgångar som naturen gett oss. Hur mycket vi människor
påverkar vår planet kan mätas i ekologiskt fotavtryck. Om alla skulle leva som vi gör i
Helsingborg i dag hade det behövts strax över tre jordklot.
Det är en orimlig livsstil som vi har och vi måste tillsammans ta ansvar för att
produktion och konsumtion hamnar på en nivå som ligger under ett jordklot. Det
behövs en bredare förståelse av vad vårt ekologiska fotavtryck gör med vår miljö och
vårt klimat.
I Helsingborg ska det vara lätt att göra rätt för klimat och miljö. De självklara valen
ska vara de som belastar vår miljö minst. Krafttag måste tas från kommun och
invånare för att anpassa vårt liv efter att vi bara har ett jordklot. Innovativa idéer
som skapar en miljövänlig och positiv kraft behövs i vårt samhälle och vi vill ge
möjligheter att driva den utvecklingen framåt.
Hur vi väljer att leva och forma vår omgivning påverkar inte bara oss utan även
naturen och de djur som lever där. Vi människor måste finna oss i de begränsningar
som naturen har gett oss. Genom att utveckla och skydda de gröna och marina
områden, samt vattendrag som finns i och kring Helsingborg gynnar vi såväl naturen
och djuren som människorna. Vi måste ta ett större ansvar för ekosystemet och den
biologiska mångfalden. Detta genom att utveckla och skydda fler områden såväl på
land som i våra vatten. En variation av grönytor ger olika livsmiljöer för djur- och
växter och främjar biologisk mångfald och ekosystemtjänster.
Vi vill framförallt lyfta fram betydelsen av våra träd. Fler träd kan ha stor betydelse i
Helsingborg; de sänker temperaturen under värmeböljor, minskar risken för
översvämning vid skyfall och har rekreativa värden. Därför vill vi att det vartannat år
till kommunfullmäktige ska lämnas ett trädbokslut som rapporterar om hur många
träd som har planterats, tagits bort och vilka planer som finns för de kommande
åren. Vi vill även undersöka om bokslutet kan presentera trädens koldioxidinlagring.
Vi vill öka nyttorna från kommunens grönytor genom att använda träd och slåtter
från ängsmarker till råvara för odling och biobränslen. Grönytor och våtmarker ska i
högre utsträckning användas för att minska risken för översvämningar vid kraftiga
regn.
I Helsingborg ska både luft och vatten vara rent. Förekomst av miljö- och
hälsoskadliga kemikaliers existens ska minimeras i samhället. Fler åtgärder behöver

vidtas för att minska utsläppen till Öresund. Vi ser att det behövs åtgärder mot
mikroplaster, övergödning och läkemedelsrester för ett hav i balans.
I vardagen ska de miljösmarta alternativen vara en självklarhet för helsingborgaren.
Genom att låta hållbara livsstilsförändringar ta plats i den offentliga miljön kan
individer inspireras till miljösmarta och hälsosamma val i hela sin vardag. Vi gröna
anser att en växtbaserad kost ska utgöra basen i våra måltider, medan animaliska
produkter ska ses som ett tillval. Vi vill ge våra verksamheter chansen att erbjuda
ekologisk, närproducerad och grön mat som gynnar både klimat och hälsa.
Långsiktiga lösningar måste till för att den energi som används är förnybar och gärna
egenproducerad. Vi vill att Helsingborg leder utbyggnaden av elproduktion från
solceller och är positiva till energilagring och smarta elnät. Vi vill se en stad med låg
energiförbrukning för en ökad kvalitet för stadens invånare.
Vi ser stora möjligheter i att främja utvecklingen av delningsekonomin. Genom att
dela våra prylar som verktyg, bostäder och bilar kan nya företag växa fram samtidigt
som vi minskar vår miljöpåverkan. Därför vill vi att Helsingborg ska bli ledande på
att ta tillvara delningsekonomins möjligheter.
Kostnader som drabbar miljön eller annan part ska inkluderas i priset genom
avgifter eller andra instrument. Varor och tjänsters klimat- och miljöpåverkan ska
synas i priset när kommunen beslutar om sina taxor och avgifter.
Klimatskadliga investeringar som ökar flyg-, bil- och lastbilstrafik ska väljas bort till
förmån för hållbara transporter. Därför ska det undvikas att offentliga medel
används för att subventionera exempelvis bilparkeringar och flygplatser. I
Helsingborg vill vi se att kommunen tar ett tydligare ansvar för att öka antalet
bilpoolsbilar i hela kommunen. Vi vill testa förslaget om att staden blir en del av en
kommersiell bilpool där bilarna på huvudsakligen dagtid är verksamma i kommunen
och på övrig tid, företrädesvis kvällar och helger, blir tillgängliga för helsingborgarna
i sin vardag. På så sätt möjliggör vi för fler helsingborgare att få tillgång till en bilpool
och de bilar som används av staden kan användas mer resurseffektivt.
Som en del i att ställa om transportsektorn behöver vi göra det än mer lätt att göra
rätt. Helsingborg behöver en väl utbyggd och lättillgänglig laddinfrastruktur för både
elbilar och elcyklar. Därför vill vi i Miljöpartiet införa en laddplatsgaranti i
kommunala parkeringsanläggningar, som till exempel parkeringshus och
parkeringar vid arbetsplatser. För de som önskar att ha en laddstolpe ska det inom

angiven tidsram uppföras i kommunala parkeringsanläggningar. Därtill vill vi att
staden ska se över möjligheterna att tillgängliggöra säkra laddplatser för elcyklar i
stadsrummet.
Helsingborg ska ha höga miljö- och hållbarhetskrav vid inköp och upphandling av
varor och tjänster samt vid avtal i samband med marköverlåtelse. Det är en av de
mest effektiva åtgärderna för att skapa en hållbar utveckling. De krav som ställs ska
följas upp och vi vill att politiken har en mer aktiv roll vid styrningen av upphandling
av varor och tjänster samt vid avtal om marköverlåtelser.

Social hållbarhet
Människan är en kreativ och empatisk varelse som vill och kan ta ansvar. Gröna
värden som demokrati, mångfald, jämlikhet, välfärd och öppenhet skapar frihet,
vilket får samhällen att blomstra. I ett grönt samhälle har alla lika rättigheter och så
likvärdiga förutsättningar som möjligt. Men i verkligheten är våra sammantagna
livsvillkor mycket olika. Våra behov och önskemål är olika och vi förändras ständigt.
Flera av oss behöver nya chanser att växa och utvecklas genom livet. Vi behöver
gemensamt hjälpa till för att stärka förutsättningarna till livskvalitet hos varje
helsingborgare.
Miljöpartiet vill stärka skolan i Helsingborg. Det är en investering att satsa pengar
på våra barns lärande. Allt börjar med en bra lärare och det är av vikt att lärare får ett
ökat självbestämmande. Grundläggande demokratiska värden och mänskliga
rättigheter är avgörande som värdegrund i skolans arbete. Skolan är den plats där
många barn och unga får med sig normer och beteenden kring relationer som präglar
dem för livet.
Som en del av ett hälsofrämjande arbete i skolan och för elever ser vi i Miljöpartiet
att vi behöver se över elevers möjligheter till rast. Vi vill att kommunen utformar en
strategi för skolgårdar så att de kan vara hälsofrämjande för elever samt hur det
eventuellt kan ge positiva effekter på deras studieresultat. Det lokala hälsofrämjande
arbete måste ökas genom omfördelning av resurserna.
Vi som kommun behöver kontinuerligt arbeta med att utvärdera och förfina våra
metoder för att förebygga mobbning och diskriminering. Olweus-metoden används i
grundskolan och som en del av utvärderingen ska resultaten av arbetet med den
finnas med. Därför vill vi i Miljöpartiet att det görs en utvärdering och översyn av
stadens arbete mot mobbning och diskriminering för såväl grundskolan och
gymnasieskolan.
Unga helsingborgares psykiska ohälsa oroar. Miljöpartiet vill att kommunen stärker
arbetet med att förbättra elevernas psykiska hälsa. Barns matvanor och ett fysiskt
aktivt liv är grunden för ett hållbart och friskt framtida liv. Kommunen har ansvar för
att utveckla skolmaten med näringsrik och etisk kost, men också för att det finns en
tillgänglig elevhälsa när den behövs. Fysisk aktivitet har bevisligen en god effekt för
elevernas hälsa. Miljöpartiet vill satsa på jämlika möjligheter för elever i grundskolan
att utöva sport och prova på olika former av fysiska aktiviteter i samverkan med
Helsingborgs föreningsliv.
Äldreomsorgen har under en längre tid deltagit i årliga nationella
brukarundersökningar och Öppna jämförelser. Verksamheten för personer med

funktionsnedsättning har inte deltagit i samma utsträckning. Vi vill här införa en
likvärdig och regelbunden årlig kvalitetsuppföljning av både kommunala och privata
enheter utöver de årliga avtalsuppföljningarna av privata verksamheter.
Äldreomsorgen i Helsingborg har de senaste åren i diskussionen till stora delar
handlat om driftsform. Vi i Miljöpartiet vill att vi vänder diskussionen till att att
handla om förslag och åtgärder med fokus på kvaliteten i äldreomsorgen.
Antalet äldre människor ökar, många håller sig friska och lever ett socialt rikt och
fysiskt aktivt liv i allt högre ålder. Men ökande ålder behövs tilltagande hjälp och
stöd, den hjälpen ska vara tillgänglig när den behövs. Därför är det viktigt med en
trygg och god äldreomsorg som utgår från de äldres individuella behov, där äldre inte
behöver bli ensamma och isolerade, och där alla har en hand att hålla i vid livets slut.
Den som bor på ett vårdboende ska kunna leva ett gott liv med bra mat och en
måltidssituation som förgyller dagen och ger social gemenskap. Vi ser positivt på en
mångfald av utförare och välkomnar utvecklingen av fler alternativa driftsformer
med individen i fokus och hög kvalitet. Detta kräver god kommunal insyn och en bra
kvalitetsuppföljning.
Vi ser gärna fler boendeformer med möjlighet till social samvaro för ett aktivt liv och
minskad risk för isolering. Därför vill vi utreda möjligheterna och behovet av
mellanboende i Helsingborg som ett komplement till dagens vårdboende och övriga
anpassade boendeformer. Vi vill därtill införa ett flyttstöd i kombination med
förebyggande hembesök för personer som vill flytta till en anpassad boendeform med
ökad möjlighet till social samvaro.
Det ska vara möjligt att leva ett fysiskt aktivt och mentalt stimulerande liv oavsett
ålder, psykisk eller fysisk variation. Stadens träffpunkter och föreningslivet skapar
möjligheter och betyder mycket för många.
Kognitiva funktionsnedsättningar som demens orsakar svårigheter för den drabbade
och för dennes närstående. Därför vill vi stärka kommunens arbete med
implementering av vårdprogram gällande demens och palliativ vård,
Silviacertifiering av fler vårdboenden och hemvårdsenheter, samt genom att införa
demensavdelningar på fler vårdboenden för att öka möjligheten att anpassa miljön
och höja den specifika kompetensen inom demens.
Under förra mandatperioden påbörjade kommunen en satsning på investeringar på
tillagningskök på våra vårdboenden. Vi i Miljöpartiet var bidragande till det och vill
nu ta nästa steg: att förbättra måltidssituationen i hemmet även för de som har
biståndsbedömning. Därför föreslår vi en satsning med hemleverans av lagad mat
samt införande av digitala inköp för äldre.

Allt för många helsingborgare hamnar i drog- och alkoholmissbruk. Förebyggande
insatser i form av alkohol- och drogrådgivning i samarbete med regionen, samverkan
mellan myndigheter och en lättillgänglig socialtjänst underlättar för den som
behöver hjälp.
Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem och lättillgängligt kompetent stöd
ska finnas när behov finns. Kompetensen kring hedersrelaterat våld behöver höjas,
spridas och samordnas, även hbtq+-personers behov av stöd när de utsatts för våld
behöver uppmärksammas ytterligare.
Det stöd som kommunen erbjuder föräldrar till placerade barn bedöms som
bristfälligt. Vi i Miljöpartiet vill att detta stöd utvidgas. Fungerande föräldrastöd ger
ett bättre resultat och mående för barn och föräldrar. Att utvidga stödet kan bidra till
minskade placeringskostnader i ett mer långsiktigt perspektiv.
Den psykiska ohälsan i samhället ökar och allt fler lider av stress och utbrändhet.
Avgörande för att ta hand om barn och vuxna på ett professionellt sätt är samverkan
med regionen som ansvarar för och barn- och ungdomspsykiatrin, första linjen,
ungdomsmottagningen och vuxenpsykiatrin. Samverkan med skolan, elevhälsan och
vuxenpsykiatrin är av yttersta vikt för förebyggande av ohälsa hos våra unga och
äldre och arbete för nollvision mot självmord är i fokus.
Kommunen måste i sin roll som arbetsgivare agera kraftfullt för att förbättra den
psykosociala arbetsmiljön. Kommunen som arbetsgivare behöver finna fler vägar till
ett mer flexibelt och hållbart arbetsliv och använda digitala alternativ som stöd. Vi
ser positivt på samverkan mellan kommunen, föreningar, ideella organisationer och
hälso- och sjukvården för att skapa ett fungerande skyddsnät.
Digitala verktyg används allt mer i skolan och kan vara bra metoder både för att
utveckla undervisningen och för att minska lärarnas administrativa börda. Det är
viktigt att lärarna får bra digitalt stöd och kontinuerlig fortbildning så att digitala
verktyg används effektivt. Digitalisering har stora fördel även inom omsorgen. Det
kan stärka den enskildes självständighet, vara ett stöd för anhöriga, bidra till ökad
patientsäkerhet genom teknikutveckling samt vara avlastande och stödjande i
medarbetarnas vardag. Samtidigt som vi utökar och breddar digitaliseringen är det
viktigt att vi uppmärksammar och motverkar det digitala utanförskapet.
Vi i Miljöpartiet tror på ett hållbart arbetsliv. Därför vill vi med beaktande av
regeringens “Åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro” satsa på att
förstärka hälsofrämjande åtgärder för att på sikt verka för sjunkande sjuktal och
minskad ohälsa i arbetslivet. För att arbeta med detta vill vi tillföra medel för att i de
två största nämnder arbeta för ett hållbart arbetsliv.

De byggnader som kommunen äger eller hyr behöver i högre grad anpassas för
klimatförändringar; det påminner inte minst sommarens värmeböljor om. Vi i
Miljöpartiet menar att det inte är rimligt att fullt ut begära att boende på
äldreboenden eller LSS-boenden ska klara av att lösa detta själva.
Klimatförändringarna är här och nu och därför kan den här typen av
klimatanpassningar inte vänta.

Ett Helsingborg som håller samman
Det är när människor och kulturer möts och blandas, där människor är fria att tänka
och tycka efter eget huvud som nya utvecklande idéer blomstrar. Vårt samhälle har
formats utifrån idéer om människors lika värde och lika rättigheter. Men tyvärr
behandlas människor fortfarande olika utifrån skillnader beträffande kön,
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.
Miljöpartiet är ett feministiskt parti som verkar för ett stadsrum för alla. Vi vill
motverka och förebygga strukturer som idag missgynnar, hindrar eller förtrycker
människor beroende på kön, könsidentitet eller könsuttryck. Detta gör vi bland
annat genom att föreslå att staden anpassas så att basala utrymmen så som toaletter
och omklädningsutrymmen finns att tillgå för de som inte vill eller kan använda
kvinna- och mankönade utrymmen. Men också genom att sätta krav på stadens
uteliv att erkänna och bekräfta den känsla av osäkerhet som främst kvinnor känner i
stadens nattliv. Detta kan göras genom utbildning av väktare för att till exempel
känna igen sexuella kränkningar.
Segregation och intolerans i Helsingborg utgör ett stort hinder för stadens
utveckling, men också för individens egenmakt och delaktighet. Stadsrummet i
Helsingborg ska ge plats för människor, därför vill vi skapa varierande och
spännande platser och fortsätta jobba för mer enande mötesplatser i stadens olika
stadsdelar. Där ska finnas rum för kreativa möten, möjligheter till paus och utrymme
för spontanitet över generationsgränserna. I samband med att vi samlar våra
mötesplatser vill vi ge möjlighet för ideella sektorn och andra aktörer att vara med
och utveckla dessa mötesplatser.
Föreningslivet och dess ledare spelar en viktig roll i samhället och är förebilder för
många, inte minst för barn och unga. Vi vill främja och lyfta fram det goda
ledarskapet och särskilt premiera dem som bidrar till mångfald, integration och
likabehandling. Vi vill värna om Helsingborgs eldsjälar genom att se över hur det kan
bli enklare att vara föreningsaktiv.
För att stärka tryggheten i Helsingborg måste vi ta ett samlat grepp för att motverka
den svarta ekonomin. Narkotika, prostitution, människohandel och svart försäljning
av exempelvis cigaretter är en finansieringsgrund för den organiserade
brottsligheten. Vi i Miljöpartiet vill att det tas fram en strategi med verktyg för att
tillsammans med relevanta aktörer pressa tillbaka den svarta ekonomin.

Stadens bibliotek förenas av grunduppdraget som mötesplats för bildning och
kulturella yttringar men ska utvecklas i samverkan med andra aktörer och relevanta
verksamheter. På så sätt blir kulturen det sociala navet i våra stadsdelars utveckling.
Vi vill öka allmänhetens generella tillgång till de tjänster som bibliotek erbjuder. I ett
kunskapssamhälle där det inte längre bara handlar om att finna utan också om att
sålla information och sprida källkritik ökar behovet av att ha möjlighet att möta en
utbildad bibliotekarie.
Ett rikt kulturliv i Helsingborg ska värnas, utvecklas och användas som redskap mot
barriärer och för att sudda ut gränser. Kulturlivet i Helsingborg består av både fria
grupper och individer som skolor, näringsliv, föreningar och klassiska institutioner.
Samverkan mellan de olika aktörerna i samhället och mellan samhällen är viktigt.
Framtidens samhälle måste vara hållbart ur många aspekter. Hållbar utveckling
beskrivs ofta från ekonomiska, sociala och miljömässiga utgångspunkter. Kultur
stödjer och interagerar med de övriga utgångspunkterna samtidigt som kulturen har
ett starkt egenvärde. Kultur bidrar till ett hållbart samhälle genom att konst och
kultur som en fungerar sammanhållande länk i samhället. Men också genom att
kultur öppnar perspektiv som möjliggör tillägnande av nya kunskaper. Tillgång till
konst och kultur gör det möjligt att förstå och därmed påverka och omforma
utvecklingen i riktning mot hållbarhet.
Idrott är en av de mest betydelsefulla folkrörelserna när det gäller att bidra till
främjande av folkhälsa. Idrotten och fritidsaktiviteter är också ett viktigt socialt
redskap för att skapa gemenskap och ge möjligheter för människor att mötas. Därför
ser vi idrottsrörelsen som något mer än bara fysisk aktivitet. Det är viktigt att det
erbjuds idrottsanläggningar runt om i kommunen och att tider fördelas rättvist.
Vi behöver säkerställa livskvaliteten för hbtq+personer, främst unga. Kunskapen om
hbtq+ ökar generellt i samhället men vi som kommun måste ta ett tydligare ansvar
för att båda sprida kunskap som att säkerställa livskvaliteten.
Vi människor får en framtidstro av att vara med och bidra till vårt gemensamma
samhälle. En viktig faktor för människors välbefinnande är att ha ett arbete att gå till.
Det ger tillgång till umgänge i form av kollegor, vardagliga rutiner som gör oss till en
del av samhället med en egen försörjning. Helsingborg behöver fler jobb och flertalet
av nya jobb tillkommer i små och växande företag. För att bättre kunna närma oss ett
Helsingborg med fler växande småföretag, bättre villkor för grönt och socialt
företagande och en fortsatt bredd av växande branscher i vår kommun vill vi inrätta
en beredning med fokus på näringslivsutveckling i fokus. Det är dags att i högre grad
integrera Helsingborgs utveckling för näringslivsutveckling med politiken. Därför vill

vi i Miljöpartiet inrätta en Beredning för näringslivsutveckling som placeras under
Kommunstyrelsen, likt Livskvalitetsberedningen och Landsbygdsberedningen.
Därutöver behöver det vara en tydlig koppling till Arbetsmarknadsnämnden. Den
föreslagna beredningen kan överväga att ha externa aktörer som en del av
beredningen.
Kommunen behöver arbeta fördjupande med integrationsåtgärder där vi
tillsammans med civilsamhället bidrar till att stärka insatser för utbildning och
jobbskapande i socioekonomiskt svaga områden. Därför vill göra en särskild satsning
hos Arbetsmarknadsnämnden för att främja en sådan utveckling.
Ett tillgängligt samhälle är också ett jämlikt samhälle där miljöer, byggnader och
tjänster är utformade för alla. Digitaliseringen är en möjlighet att underlätta för
människor, såväl i hemmiljön som i det offentliga rummet. Att ta emot eller anställa
en person med funktionsvariation är en vinst för alla parter; här ska staden vara ett
föredöme. Föreningslivet i Helsingborg kopplat till personer med funktionsvariation
och handikapp- och tillgänglighetsrörelsen är viktigt för ett jämlikt samhälle.
Ett tryggt boende är en av grundpelarna till ett tryggt liv. Vi vill att helsingborgarna
ska vara stolta över sin boendemiljö och involverade i dess utveckling. Genom att
gynna en mångfald av boendeformer och ge förutsättningar för service och
mötesplatser i närområden skapas levande stadsdelar. Det ska byggas bostäder för
alla, oavsett socioekonomisk förutsättning eller funktionsvariation. Vi vill se en
bostadspolitik som motverkar segregation och främjar lika rättigheter. När nya
bostäder byggs ska det skapas områden där alla får plats. Olika generationer,
studenter, familjekonstellationer och ekonomiska förutsättningar ska integreras i
områden. Istället för en ensidig ökning av bostadsrätter i hela Helsingborg vill vi i
Miljöpartiet att varje stadsdel ska ha en jämnare fördelning av hyresrätter,
bostadsrätter och andra boendeformer.
Bostadslöshet är ett mångfacetterat problem som inte enkelt löses genom
akutboenden eller härbärgen. Vi vill att modellen med att personer i bostadslöshet
erbjuds en bostad och samtidigt insatser för att tackla social problematik utvecklas.
Det finns i Helsingborg idag personer som lever utan beviljad asyl. Dessa
papperslösa människor hamnar ofta i situationer där deras människovärde
förminskas. Människor som lever i Helsingborg utan ha beviljats asyl i Sverige ska ha
möjlighet att bibehålla sitt människovärde. Detta ska vara utgångspunkten för allt
arbete i kommunen.
Hela Helsingborg ska leva. Kollektivtrafik och bilpooler bör särskilt gynnas. Det ska
vara enkelt att använda cykel för att transportera sig mellan byar, landsbygd och city.

Kreativitet och idéer hos byarnas och landsbygdens invånare ska tas till vara genom
att visioner arbetas fram gemensamt och att en landsbygdsutvecklare inrättas i
kommunen för att vara behjälplig i det arbete.

Ekonomisk balans och god ekonomisk hushållning
För att uppnå en hållbar utveckling behöver vi uppnå en balans gällande såväl
ekologisk, social, kulturell som ekonomisk utveckling. Därför lägger Miljöpartiet en
budget med en god ekonomisk hushållning såväl för 2019 som för de kommande
åren.
Ekonomin ska utvecklas inom ekologins ramar och balanseras mot sociala och
kulturella värden. När det ekonomiska systemet krockar med det ekologiska
systemet är det ekonomin som måste anpassas. Gröna principer är självklara: Det
som är bra för människor och miljö ska vara billigt, det som är dåligt ska vara dyrt
och det som är alltför skadligt ska inte tillåtas.
Miljöpartiet är negativa till landborgsgaraget och tar därför bort den investeringen i
vårt förslag till investeringsplan. Med anledning av det kan vi tillföra 10 mnkr till
driftbudgeten då det finns utgifter kopplat till projektet som inte ökar
anskaffningsvärdet och därför blir en direkt kostnad på driften.
1. Avslag
1:2. Bifall till följande fem inriktningar:
1. Helsingborg ska vara en av världens mest klimatsmarta städer
2. Helsingborg ska vara en av Europas mest innovativa städer
3. Helsingborg ska vara en trygg och inkluderande stad
4. Alla helsingborgare ska ha en möjlighet att påverka sina liv
5. Välfärden ska hålla hög kvalitet
2. Bifall
3. Bifall.
4. Bifall
5. Deltar ej.

Stadsövergripande uppdrag
7. Bifall.
8. Bifall.
9. Bifall.
10. Bifall.

Barn- och utbildningsnämnden
11. Avslag
11:2. Att godkänna ekonomisk tilldelning i enlighet med Miljöpartiets förslag.
12a. Bifall
12b. Bifall
12c. Ny att-sats: att ge Barn- och utbildningsnämnden uppdraget att utveckla stadens
skolors matbespisning så att vegetariskt blir bas.
12d. Ny att-sats: att ge Barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att stärka det
hälsofrämjande arbetet med åtgärder för minskad ohälsa i arbetslivet (0,5 mnkr).
12e. Ny att-sats: Att uppdra åt Barn- och utbildningsnämnden att utforma en strategi
för hälsofrämjande skolgårdar.
12f. Ny att-sats: Att ge Barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att ta ett samlat
grepp kring stadens arbete mot mobbning och diskriminering i grund- och
gymnasieskolan.

Vård- och omsorgsnämnden
13. Avslag.
13:2. Att godkänna ekonomisk tilldelning i enlighet med Miljöpartiets förslag.
14a. Bifall.
14b. Bifall.
14c. Ny att-sats: Att ge Vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att utreda och
senare införa en form av flyttstöd för de som önskar att flytta till en anpassad
boendeform i enlighet med förslag.
14d. Ny att-sats: att ge Vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att stärka det
hälsofrämjande arbetet med åtgärder för minskad ohälsa i arbetslivet (0,5 mnkr).
14e. Ny att-sats: att ge Vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att utreda
möjligheterna och behovet av mellanboende i Helsingborg.
14f. Ny att-sats: Att ge Vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att införa hemleverans
av mat samt digitala matinköp i enlighet med förslag.
14g. Ny att-sats: Att ge Vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att införa
nationella brukarundersökningar och enhetsundersökningar för alla åldersgrupper
samt likvärdiga kvalitetsuppföljningar av kommunala och privata enheter inom
verksamheten för personer med funktionsnedsättning.

Stadsbyggnadsnämnden
15. Bifall.
16a. Bifall.

16b. Bifall.
16c. Avslag.
16d. Ny att-sats: att ge Stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att harmonisera
förhållandet mellan hyresrätter, bostadsrätter och andra boendeformer i stadens
bostadsområden.
16e. Ny att-sats: att Stadsbyggnadsnämnden till kommunfullmäktige vartannat år
lämnar ett trädbokslut.
Arbetsmarknadsnämnden
17. Avslag.
17a. Att godkänna ekonomisk tilldelning i enlighet med Miljöpartiets förslag.
18a. Bifall
18b. Bifall.
18c. Ny att-sats: Att ge Arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att ytterligare utveckla
stadens jobbskapande arbete tillsammans med ideell sektor.
Socialnämnden
19. Avslag.
19:2. Att godkänna ekonomisk tilldelning i enlighet med Miljöpartiets förslag.
20a. Avslag.
20b. Avslag.
20c. Ny att-sats: Insatser för att personer med missbruks-, beroende-, och
psykiatrisk problematik kommer i sysselsättning.
20d. Ny att-sats: Fördjupa samverkan med krögare i staden och se över riktlinjer för
serveringstillstånd i syfte att skapa ett tryggt, inkluderande och attraktivt nattliv där
verksamhet som inte är tillståndsgiven motverkas.
20e. Ny att-sats: Att erbjuda utökat stöd till föräldrar med placerade barn.

Idrotts- och fritidsnämnden
21. Bifall.
22a. Bifall.
22b. Ny att-sats: Att till de föreningar som får mest ekonomiskt stöd av staden
erbjuda utbildning av ledare för att få bättre inkludering av hbtq+-personer i
föreningslivet.
22c. Ny att-sats: Att tillsammans med Kulturnämnden utveckla aktiviteter för att
främja psykisk hälsa hos unga.
22d. att ge Idrotts- och fritidsnämnden i uppdrag att ta fram en plan tillsammans
med föreningslivet för att öka elevers fysiska rörlighet.

Kulturnämnden
23. Avslag.
23:2. Att godkänna ekonomisk tilldelning i enlighet med Miljöpartiets förslag.
24a. Bifall.
24b. Ny att-sats: Att stärka biblioteksverksamheten som en integrerande mötesplats
för alla (1 mnkr).
Fastighetsnämnden
25. Bifall.
26a. Bifall.
26b. Ny att-sats: att ge Idrotts- och Fritidsnämnden och Fastighetsnämnden i
uppdrag att vid nybyggnation planera för och vid renovering utreda möjligheten att
bygga könsneutrala omklädningsutrymmen i de anläggningar som har
omklädningsrum.
26c. att ge Fastighetsnämnden i uppdrag att säkerställa att det finns könsneutrala
toaletter i stadens byggnader.
Miljönämnden
27. Bifall.
Överförmyndarnämnden
28. Bifall.
Valnämnden
29. Bifall.
Kommunstyrelsen inklusive stadsgemensamt
30. Avslag.
30a. Att godkänna ekonomisk tilldelning i enlighet med Miljöpartiets förslag.
31a. Avslag.
31b. Bifall.
31c. Ny att-sats: Öka insatserna för att få till stånd beslut om strategiskt viktiga
infrastrukturfrågor, exempelvis en fast HH-förbindelse och Västkustbanan.
31d. Ny att-sats: Att tillsammans med lokala intressenter ta fram en strategi för hur
Helsingborg kan bli ledande i Sverige på delningsekonomi.
31e. Ny att-sats: att införa en Beredning för näringslivsutveckling.
31f. Ny att-sats: Att en landsbygdutvecklare inrättas i staden.
31g. Ny att-sats: Att mötesplatser i staden från främst Kulturnämnden, Idrotts- och
Fritidsnämnden och Vård- och omsorgsnämnden samordnas och samlokaliseras
med god tillgänglighet i hela kommunen och över generationsgränser samt att
möjligheten för ideell sektor att driva dessa undersöks.

31h. Ny att-sats: Att bilda en reformgrupp, med representanter från olika delar av
samhället, med uppdraget att ta fram förslag för att motverka psykisk ohälsa.
31i. Ny att-sats: Att utreda hur kommunen ska överlåta delar av stadens bilflotta till
bilpool som är öppen för allmänheten.
31j. Ny att-sats: Att det tas fram en plan för att motverka den svarta ekonomin.
31k. Ny att-sats: Att införa en laddplatsgaranti i kommunala parkeringsanläggningar.
31l. Ny att-sats: Att utreda möjligheterna att tillgängliggöra säkra laddplatser för
elcyklar.
Räddningstjänstförbundet Skåne Nordväst
6. Bifall.

Investeringsbudgeten för 2019 och plan för 2020, 2021, 2022,
2023, 2024 och 2025
Landborgsgaraget
Miljöpartiet är starka motståndare till att bygga ett garage i landborgen. Vi menar att
det är skadligt att fortsatt bygga för en ökande bilism när klimatmålen kräver mindre
utsläpp. Bilkyrkogården leder till försvårade skolvägar för våra elever, kostnader som
skenar och tveksamma cykelnyttor. Vi i Miljöpartiet vill att resurserna istället satsas
på att ställa om samhället. Därför vill vi att de 479 mnkr som är avsatta för projektet
“Landborgskopplingen” stryks ur investeringsbudgeten. Det statliga stöd som är
avsatt för cykelinvesteringar ska omförhandlas och användas till mer effektfulla
cykelinvesteringar.
Solceller
Investeringarna på solceller ligger för 2019, men därefter är det tomt. Miljöpartiet
vill att Helsingborg ska bli ledande i Sverige på elproduktion från solceller. För detta
behövs en ökad investeringstakt för att täcka de egna byggnaderna med solceller.
Investeringar i solceller är en investering som betalar sig inom 8-10 år. Vi vill se en
investeringstakt på 12,1 miljoner för 2019 och sedan 13 miljoner för 2020, 2021,
2022, 2023, 2024 och 2025. Totalt satsar vi gröna 90,1 mnkr inom planperioden.
Cykelvägar, felande länkar
Om Helsingborg ska bli en ledande cykelstad, vilket har uttalats, behöver vi öka
investeringarna. Åtgärder för att länka ihop befintliga cykelstråk är välgörande för
det. Därför vill Miljöpartiet stärka investeringsutrymmet från 30 till 75 mnkr, med
fördelningen 10 mnkr 2019, 10 mnkr 2020, 10 mnkr 2021, 10 mnkr 2022, 11 mnkr
2023, 12 mnkr 2024 och 12 mnkr 2025.
Hyrcykelsystem
Under flera år har det varit en brist i Helsingborg att vi inte har haft ett
hyrcykelsystem. Nu är det planerat till 2020 men vi i Miljöpartiet vill se denna
förändring redan under 2019.
Nya naturreservat
Under planperioden finns det planerat för två nya naturreservat, under 2021 och
2023. Miljöpartiet vill att vi minst inrättar ett nytt naturreservat vartannat år och
föreslår därför att vi reserverar utrymme i investeringsbudgeten för 2019, 2021, 2023
och 2025. Därför behöver posten för nya naturreservat dubblas från 6 till 12 mnkr.
Åtgärder enligt cykelplan
Vid framtagandet av cykelplanen fanns det många goda förslag liksom höga
ambitionsnivåer för att förbättra förutsättningarna för cykling i Helsingborg. Vi i
Miljöpartiet vill ta tillvara en högre ambitionsnivå, vilket också medför ökade

investeringar. Därför vill vi öka posten för åtgärder enligt cykelplan från totalt 53 till
totalt 106 mnkr.
Våtmarker
En våtmark har stor ekologisk betydelse för djurlivet, den biologiska mångfalden,
men också för vattenavrinningen. I den föreslagna investeringsbudgeten finns det tre
våtmarker planerade - 2020, 2022 och 2025. Miljöpartiet föreslår en ökning av det
till sju stycken våtmarker - ett för varje år - till en total kostnad på 21 mnkr under
planperioden.
Nya ytor för idrott
Helsingborg behöver fler ytor för idrottande. Tillsammans, i en dialog med det
samlade föreningslivet, vill vi i Miljöpartiet bereda utrymme i investeringsbudgeten
för ytterligare ytor för idrottande under 2020. För detta reserverar vi 35 mnkr.
32. Avslag.
32:2. Bifall till Alliansens förslag förutom förslagen i 33a, b, c, d, e, f, g och h.
33a. Att avbryta bygget av det som kallas Landborgskopplingen, vilket minskar
investeringarna med 479 mnkr.
33b. Att investeringarna för på solcellsanläggningar utökas med 78 mnkr i enlighet
med förslag.
33c. Att investeringarna för “Cykelvägar felande länkar” utökas med 45 mnkr för hela
investeringsperioden.
33d. Att investeringen för “hyrcykelsystem” flyttas från 2020 till 2019.
33e. Att investeringen för “nya naturreservat” ökar med 6 mnkr.
33f. Att investeringen för “åtgärder enligt cykelplan” ökar med 53 mnkr.
33g. Att investeringen för “våtmarker” utökas med 12 mnkr.
33h. Att tillföra en investering under 2020 för “Fler ytor för idrottande” på 35 mnkr.

Ekonomisk tilldelning 2019 per nämnd
Stadsövergripande sammanställning

Alliansen

MP

mnkr

mnkr

7 605,202

7 605,202

29,035

29,035

0,000

0,000

−15,000

−15,000

Extra statsbidrag 2017-2020

55,677

55,677

Statsbidrag socioekonomiskt eftersatta kommuner

42,000

42,000

Egen bedömning av skatteprognos

50,000

50,000

234,644

234,644

15,000

15,000

145,625

145,625

20,000

20,000

−27,300

−27,300

Skatteintäkter enligt prognos från SKL oktober 2018
Justering skatteintäkt för befolkningsförändring jämfört med rikssnittet
LSS, finansiering genom utjämningssystemet
Ej beaktad utj.post i SKLs prognos

Fastighetsavgift
Byggbonus för bostadsbyggande
Finansförvaltning inklusive finansnetto
Upplupna intäkter (mark och exploatering)
Netto, stadsgemensamt
Minskade kostnader m a a Landborgsgaraget
Summa intäkter

Ianspråktagande av resultatöverföring

Summa kommunbidrag till nämnder enligt kommunstyrelsens
inriktningsbeslut i februari 2018
Summa medel till förfogande

10,000
8 154,883

8 164,883

−60,000

−60,000

−7 830,405 −7 830,405
264,479

274,479

−104,090

−114,140

Resultat skattefinansierad verksamhet

160,389

160,339

Ekonomisk målsättning

160,331

160,331

(% av skattenettot)

2,0%

2,0%

Avvikelse mot ekonomisk målsättning

0,058

0,008

Förslag ökad tilldelning

Barn- och utbildningsnämnden
Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari

- Utgångspunkt 2019, enl. KS inriktningsbeslut

3 245,411

3 245,411

- Demografi, enl. KS inriktningsbeslut

80,085

80,085

- Uppräkning 0,95 %, enl. KS inriktningsbeslut

31,592

31,592

3 357,088

3 357,088

19,784

19,784

4,335

4,335

- Generellt statsbidrag (avser BUN och summan är 9,3 mnkr 2018 som
interndebiteras)

12,200

12,200

- Teknisk justering påslag pensioner

13,023

13,023

- Teknisk justering tvärsektoriella projekt (Idea, Stadsdelsutveckling &
Arbetsförberedande Insatser)

−1,703

−1,703

Säkerställande av att riktat statsbidrag kan utebli avseende en likvärdig skola

40,700

40,700

8,500

11,500

Förslag till ekonomiskt utrymme enligt inriktningsbeslutet

Identifierade poster
- Demografi, förändring på grund av ny befolkningsprognos
- Justering påslag pensioner, kostnadsneutralitet mot friskolor

Generell förstärkning
Hälsa och arbetsmiljö

Summering av identifierade poster

0,500

96,839

100,339

208,516

212,016

6,4%

6,5%

3 453,927

3 457,427

1 773,437

1 773,437

- Demografi, enl. KS inriktningsbeslut

30,045

30,045

- Uppräkning 0,95 %, enl. KS inriktningsbeslut

17,133

17,133

8,000

8,000

1 828,615

1 828,615

−6,780

−6,780

7,135

7,135

−0,822

−0,822

- Översyn internhyror

6,080

6,080

Digital förflyttning inom vård och omsorg

7,500

7,500

Summering tillförda medel 2019
%-uell förändring
Summa inriktningsbeslut och identifierade poster

Vård- och omsorgsnämnden
Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari
- Utgångspunkt 2019, enl. KS inriktningsbeslut

- Ökad efterfrågan inom nämndens verksamheter
Förslag till ekonomiskt utrymme enligt inriktningsbeslutet

Identifierade poster
- Demografi, förändring på grund av ny befolkningsprognos
- Teknisk justering påslag pensioner
- Teknisk justering tvärsektoriella projekt (Idea, Stadsdelsutveckling &
Arbetsförberedande Insatser)

Generell förstärkning

7,000

Hälsa och arbetsmiljö

9,000
0,500

Summering av identifierade poster

20,113

22,613

Summering tillförda medel 2019

75,291

77,791

4,2%

4,4%

1 848,728

1 851,228

%-uell förändring
Summa inriktningsbeslut och identifierade poster

Stadsbyggnadsnämnden
Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari
- Utgångspunkt 2019, enl. KS inriktningsbeslut

544,208

544,208

- Demografi, enl. KS inriktningsbeslut

2,012

2,012

- Uppräkning 0,95 %, enl. KS inriktningsbeslut

5,189

5,189

- Indexutveckling, ökat antal bostäder samt justering för uppräkning exkl. avskr. och
räntor

2,800

2,800

554,208

554,208

0,140

0,140

- Ökade kapitalkostnader

25,100

25,100

Minskning kommunstyrelsens inriktningsbeslut

−5,000

−5,000

- Teknisk justering påslag pensioner

0,912

0,912

-Översyn internhyror

0,413

0,413

Summering av identifierade poster

21,565

21,565

Summering tillförda medel 2019

31,566

31,566

5,8%

5,8%

575,774

575,774

511,298

511,298

Förslag till ekonomiskt utrymme enligt inriktningsbeslutet

Identifierade poster
- Demografi, förändring på grund av ny befolkningsprognos

%-uell förändring
Summa inriktningsbeslut och identifierade poster

Arbetsmarknadsnämnden
Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari
- Utgångspunkt 2019, enl. KS inriktningsbeslut

- Demografi, enl. KS inriktningsbeslut

3,633

3,633

- Uppräkning 0,95 %, enl. KS inriktningsbeslut

2,564

2,564

- Ökning försörjningsstöd

30,000

30,000

547,496

547,496

−1,815

−1,815

- Teknisk justering påslag pensioner

1,578

1,578

- Teknisk justering tvärsektoriella projekt (Idea, Stadsdelsutveckling &
Arbetsförberedande Insatser)

1,417

1,417

−5,000

−5,000

Förslag till ekonomiskt utrymme enligt inriktningsbeslutet

Identifierade poster
- Demografi, förändring på grund av ny befolkningsprognos

Minskning av kommunstyrelens inriktningsbeslut
Arbetsfrämjande åtgärder tillsammans med ideell sektor

1,800

Summering av identifierade poster

−3,820

−2,020

Summering tillförda medel 2019

32,378

34,178

6,3%

6,7%

543,676

545,476

535,093

535,093

12,292

12,292

5,200

5,200

552,586

552,586

−1,286

−1,286

2,274

2,274

−0,281

−0,281

Avhopparverksamhet

1,000

1,000

Missbruksverksamhet

1,000

1,000

%-uell förändring
Summa inriktningsbeslut och identifierade poster

Socialnämnden
Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari
- Utgångspunkt 2019, enl. KS inriktningsbeslut
- Demografi, enl. KS inriktningsbeslut
- Uppräkning 0,95 %, enl. KS inriktningsbeslut
Förslag till ekonomiskt utrymme enligt inriktningsbeslutet

Identifierade poster
- Demografi, förändring på grund av ny befolkningsprognos
- Teknisk justering påslag pensioner
- Teknisk justering tvärsektoriella projekt (Idea, Stadsdelsutveckling &
Arbetsförberedande Insatser)

Generell förstärkning

Summering av identifierade poster

3,000

2,707

5,707

Summering tillförda medel 2019

20,199

23,199

3,8%

4,3%

555,292

558,292

244,670

244,670

- Demografi, enl. KS inriktningsbeslut

3,071

3,071

- Uppräkning 0,95 %, enl. KS inriktningsbeslut

2,354

2,354

250,095

250,095

- Demografi, förändring på grund av ny befolkningsprognos

0,026

0,026

- Ökade driftkostnader investeringar, totalt enl nämndens förslag

7,100

7,100

- Teknisk justering påslag pensioner

0,400

0,400

- Översyn internhyror

3,158

3,158

Summering av identifierade poster

10,684

10,684

Summering tillförda medel 2019

16,109

16,109

6,6%

6,6%

260,779

260,779

185,862

185,862

- Demografi, enl. KS inriktningsbeslut

2,591

2,591

- Uppräkning 0,95 %, enl. KS inriktningsbeslut

1,790

1,790

190,243

190,243

−0,530

−0,530

0,300

0,300

%-uell förändring
Summa inriktningsbeslut och identifierade poster

Idrotts- och fritidsnämnden
Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari
- Utgångspunkt 2019, enl. KS inriktningsbeslut

Förslag till ekonomiskt utrymme enligt inriktningsbeslutet

Identifierade poster

%-uell förändring
Summa inriktningsbeslut och identifierade poster

Kulturnämnden
Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari
- Utgångspunkt 2019, enl. KS inriktningsbeslut

Förslag till ekonomiskt utrymme enligt inriktningsbeslutet

Identifierade poster
- Demografi, förändring på grund av ny befolkningsprognos
- Ökade driftkostnader investeringar, totalt enl nämndens förslag

- Teknisk justering påslag pensioner

0,768

0,768

- Teknisk justering tvärsektoriella projekt (Idea, Stadsdelsutveckling &
Arbetsförberedande Insatser)

1,389

1,389

Översyn internhyror

5,169

5,169

−3,250

0,000

Minskning av kommunstyrelsens inriktningsbeslut
Stärka biblioteken som mötesplats

1,000

Summering av identifierade poster

3,846

8,096

Summering tillförda medel 2019

8,228

12,478

%-uell förändring

4,4%

6,7%

194,090

198,340

- Utgångspunkt 2019, enl. KS inriktningsbeslut

121,301

121,301

- Uppräkning 0,95 %, enl. KS inriktningsbeslut

1,152

1,152

- Beräknad kostnadsökning

0,750

0,750

123,203

123,203

- Ökad ekonomisk tilldelning för pensionskostnader

7,752

7,752

Summering av identifierade poster

7,752

7,752

Summering tillförda medel 2019

9,654

9,654

%-uell förändring

8,0%

8,0%

130,955

130,955

Summa inriktningsbeslut och identifierade poster

Räddningstjänstförbundet (ingår i
stadsgemensamt)
Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari

Förslag till ekonomiskt utrymme enligt inriktningsbeslutet

Identifierade poster

Summa inriktningsbeslut och identifierade poster

Fastighetsnämnden

Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari
- Utgångspunkt 2019, enl. KS inriktningsbeslut
- Varav kommunbidrag 20,073 mnkr, Lokalbank 1&2 (10 mnkr vardera), Nyprod.fond
25 mnkr.
- varav utdelningskrav
- Uppräkning 0,95 %, enl. KS inriktningsbeslut

−224,927

−224,927

65,073

65,073

−290,000

−290,000

0,191

0,191

−224,737

−224,737

- Minskat avkastningskrav efter hyresjustering gentemot koncernen

2,625

2,625

- Teknisk justering påslag pensioner

0,214

0,214

- Ökat avkastningskrav, interhyresjustering 2019

−14,820

−14,820

Senareläggning av planerade underhållskostnader 2019

−10,000

−10,000

Summering av identifierade poster

−21,981

−21,981

Summering tillförda medel 2019

−21,790

−21,790

9,7%

9,7%

−246,718

−246,718

25,336

25,336

0,467

0,467

Förslag till ekonomiskt utrymme enligt inriktningsbeslutet

Identifierade poster

%-uell förändring
Summa inriktningsbeslut och identifierade poster

Miljönämnden
Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari
- Utgångspunkt 2019, enl. KS inriktningsbeslut
- Demografi, enl. KS inriktningsbeslut
- Uppräkning 0,95 %, enl. KS inriktningsbeslut

0,245

0,245

26,048

26,048

- Demografi, förändring på grund av ny befolkningsprognos

−0,111

−0,111

- Teknisk justering flytt av miljöstrateger från Miljönämnden till Kommunstyrelsen

Förslag till ekonomiskt utrymme enligt inriktningsbeslutet

Identifierade poster

−1,200

−1,200

- Teknisk justering påslag pensioner

0,190

0,190

Lokal myndighetssamverkan

0,800

0,800

Summering av identifierade poster

−0,321

−0,321

Summering tillförda medel 2019

0,392

0,392

%-uell förändring

1,5%

1,5%

25,728

25,728

- Utgångspunkt 2019, enl. KS inriktningsbeslut

11,446

11,446

- Uppräkning 0,95 %, enl. KS inriktningsbeslut

0,109

0,109

Summa inriktningsbeslut och identifierade poster

Överförmyndarnämnden
Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari

- Justering för strukturellt underskott

5,000

5,000

16,555

16,555

- Teknisk justering påslag pensioner

0,036

0,036

Summering av identifierade poster

0,036

0,036

Summering tillförda medel 2019

5,145

5,145

%-uell förändring

44,9%

44,9%

Summa inriktningsbeslut och identifierade poster

16,591

16,591

- Utgångspunkt 2019, enl. KS inriktningsbeslut

0,321

0,321

- Uppräkning 0,95 %, enl. KS inriktningsbeslut

0,003

0,003

- Valår Europaparlamentet 2019

5,000

5,000

Förslag till ekonomiskt utrymme enligt inriktningsbeslutet

5,324

5,324

Summering av identifierade poster

0,000

0,000

Summering tillförda medel 2019

5,003

5,003

1560,4%

1560,4%

5,324

5,324

Förslag till ekonomiskt utrymme enligt inriktningsbeslutet

Identifierade poster

Valnämnden
Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari

%-uell förändring
Summa inriktningsbeslut och identifierade poster

Kommunstyrelsen inkl. stadsgemensamt (exkl.
räddningstjänst)
Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari
- Utgångspunkt 2019, enl. KS inriktningsbeslut

591,606

591,606

- Uppräkning 0,95 %, enl. KS inriktningsbeslut

5,620

5,620

597,226

597,226

- Teknisk justering flytt av miljöstrateger från Miljönämnden till Kommunstyrelsen

1,200

1,200

- Teknisk justering påslag pensioner

1,566

1,566

−28,121

−28,121

2,000

2,000

Minskning av kommunstyrelsens inriktningsbeslut

−10,000

−15,000

Summering av identifierade poster

−33,355

−38,355

Summering tillförda medel 2019

−27,735

−32,735

−4,7%

−5,5%

563,871

558,871

- Utgångspunkt 2019, enl. KS inriktningsbeslut

6,393

6,393

- Uppräkning 0,95 %, enl. KS inriktningsbeslut

0,061

0,061

Reserverat ekonomiskt utrymme enligt planeringsanvisningarna

6,453

6,453

- Teknisk justering påslag pensioner

0,025

0,025

Summering av identifierade poster

0,025

0,025

Summering tillförda medel 2019

0,086

0,086

%-uell förändring

1,3%

1,3%

Summa inriktningsbeslut och identifierade poster

6,478

6,478

Förslag till ekonomiskt utrymme enligt inriktningsbeslutet

Identifierade poster

- Motpost teknisk justering påslag pensioner (stadsgem.)
Trygghetsvärdar

%-uell förändring
Summa inriktningsbeslut och identifierade poster

Stadsrevisionen
Reserverat ekonomiskt utrymme enligt planeringsanvisningarna

Identifierade poster

