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Förändringar i
budgeten 2012-

2014

Det här är en del av  de
förändringar som planeras i
kommunens budget för
201 2 och plan för åren
201 3-201 4:

Fortsatt satsning på
centrumv akter.

Utbildningsplan för
v årdpersonal tas fram, i
sy fte att snabbt öka
utbildningsniv ån.

Inga pengar till
förberedelser för
Ängelholms 500-
årsjubileum 201 6.

Möjligheten till kommunalt
av lopp till stug- och
v illaområdet v id Västersjön
ska utredas.

Skolmåltidsav gifterna på
gy mnasiet tas bort.

Kommunen öv ertar
Järnv ägsmuseet successiv t
från 201 2.

En specialtjänst införs på
miljökontoret för att få fart
på omby ggnaden av
enskilda av lopp.

En öv ersv ämnings och
erosionsutredning ska

Stäng

Läs artikeln på mobilsajten

Publicerad 14 november 2011 kl. 22:18

Små skillnader budgeten klubbades
Till och med Engelholmspartiet höll med om det mesta, även om de föreslog

skattehöjning på 61 öre. Sent på måndagskvällen klubbades kommunens budget

nästan utan ändringar.

ÄNGELHOLM. Redan i starten tog kommunstyrelsens ordförande Åsa

Herbst (M) bort en liten, men känslig del av kritiken. Hon meddelade att

den borgerliga alliansen ändrat sig. Radio A, som drivs av

Socialdemokraterna, får behålla bidraget på 22 000 för att sända

kommunfullmäktige i närradion.

Ytterligare borgerliga partiledare kryddade budgeten med små bidrag.

Liss Böcker (C) fick in 10 000 till brottsofferjouren. Eva Kullenberg (FP)

lovade lika mycket till en ny föräldraförening för dyslexi, fast de hade

redan fått det bidraget av kommunalrådet Åsa Herbst (M).

Även om det är många partier i Ängelholms kommunfullmäktige så är

skillnaderna små i en budget på drygt två miljarder.

Kommunalrådet Åsa Herbst avslöjade att det inom alliansen knappt varit

diskussion om skatten, trots att den är bland de lägsta i landet.

Å andra sidan har budgetförslaget satts ihop utan riktiga besparingar. I

alla fall inte för nästa år. Farhågorna gäller 2013 och 2014. Här har

kommuneldningen skrivit in krav på organisationsutveckling för

nämnder och styrelser. Oppositionen kallar det sparkrav.

– Jag är stolt och glad över budgetförslaget. Vi har fått in satsningar som

datorer till alla elever i skolan, resurser mot ungdomsarbetslösheten och

för att Ängelholm ska förbli en av de allra tryggaste kommunerna att bo i.

Det görs stora investeringar, men vi tar ansvar och ökar inte skulden för

framtiden, konstaterade Åsa Herbst.

Även om oppositionsledaren BrittMarie Hansson (S) applåderade att

kommunen räddar/tar över järnvägsmuseet och att matavgiften för

gymnasieelever slopas ville hon se mer pengar till skolan.

– Det är för dålig lärartäthet exempelvis på gymnasieskolan. Ängelholm

borde satsa högre med sin skola, hamna bland de 20 bästa i landet. Det är

lika viktigt som näringslivsrankingen, tyckte hon.

Engelholmspartiet, som ville öka på budgeten mest och ge skolan
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genomföras.

Alla elev er förses med egen
dator 201 2-201 4.

Förslag om utförsäljning av
fastigheter hos AB
Ängelholmshem ska tas
fram.

Villanskolan riv s och ersätts
med en helt ny  skola och ny
idrottshall för 1 30 miljoner
201 3.

Det ny a badhuset och en ny
fotbollsarena ska stå klara
201 4.

Ny  gång- och cy kelbro v id
ny a badhuset 201 2-201 3.

Tre ny a familjecentraler
ska finnas under 201 2.

ytterligare 32 miljoner, siktar högre:

– Vi ska finnas med bland de tio, femton bästa kommunerna.

Elevgrupperna bör minskas, och dessutom ökar konkurrensen om lärare,

förklarade Claes Svensson (EP).

Under den första delen av debatten nämndes knappt trafikfrågor eller den

stundande folkomröstningen. Bara Liss Böcker (C) påminde om den snart

världsberömda Pyttebron.

– Vi har fått in ett utredningsuppdrag om att bevara den goda åkerjorden.

Det borde vara en viktigare fråga än Pyttebron och betyder att vi gärna

ser högre hus i centrum och bostadsbyggande exempelvis vid Västersjön.

Sverigedemokraterna hade några små ändringsförslag, men kunde inte

låta bli att peka på kostnader som invandring drar med sig. Det handlade

både om en utökning av överförmyndarnämnden för fler goda män och

renovering av flyktingvillan i Vejbystrand.

När det efter drygt fem timmars debatt var dags att ta beslut så klubbades

först skattesatsen på 19:04 kronor och sedan hela budgeten med de små

ändringar som godkändes redan från början.

Anders Davidsson

anders.davidsson@hd.se
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