
  

 

 

 

” Kommunen står inför en situation där man behöver 
vända varje krona.” 

Kommunbudget för 2021 

Sverigedemokraterna i Älmhult lade fram sin budget för 2021 och det 
innebar ett kraftigt sparpaket om 3 % för samtliga nämnder samt 
minskning av administrativa tjänster. Den röstades ned i 
November2020. 

Alliansen ville använda resultatutjämningsreserven och S ville höja 
skatten. Alliansens budget vann. Men hur gick det sen? 

 

December 2020 – ( 3 veckor senare ) 

• Socialchefen får i uppdrag att skyndsamt initiera en översyn av 
administrationen inom socialförvaltningen motsvarande 9 mkr.  

• Se över fordonshanteringen för ett optimalt nyttjande 

• Nya riktlinjer för biståndsbedömning, behöver utmynna i en 
besparing på 3 mkr 

• Distributionskostnad ska minska med 3 Mkr 

• Försörjningsstöd är möjliga att minska med 10 Mkr genom 
bättre arbetssätt. 

• Förvaltningen ska månatligen redovisa utfall 

• Vård/ omsorg ska minskas med 5Mkr genom bättre 
resursutnyttjande och andra arbetssätt 

• Kostnaderna för olika placeringar ska minska med 5mkr genom 
annat arbetssätt (tidigt arbete, intern öppenvård, stödenhet, 
länsövergripande samverkan) 

• Investeringar gällande ersättningsinventarier skjuts fram tills 
arbetet avseende budgetbalans visat ge avsedd effekt. 

 

  
Sverigedemokraternas 
budgetförslag – 
Budget i balans 

  
Effektivisera och 
ändra arbetssätt. 

 

     Planera långsiktigt  
     hållbar ekonomi    

 
 

Se över felutbetalningar 
och bidragsfusk. 

  

 
 

Genomlysa samtliga 
nämnders utgiftsposter  

 

     Återrapportera åtgärd  
     och resultat 

 
 

Dra ner på 
administrativa tjänster. 

   



  

 

 

     Det orimliga blev det enda rimliga 
          

Sverigedemokraternas budget, ifrågasattes och hånades 
i debatten under novembers kyliga kvällar, men inte ens 
tomten kunde rädda Älmhults kommun i december. 
 
När bokslutet för 2020 stod för dörren tre veckor senare  
vändes värderingarna under galgen och den orimliga ”så 
kallade budgeten” som motpartierna utropat i 
fullmäktiges budgetdebatt adopterades i sin helhet.  

 
 
 
Guld och gröna skogar, vidlyftiga skuldökningar, skattehöjningar och att tömma kontot på reserven 
visade sig inte vara det mest effektiva sättet att undvika lånestopp från bankerna och skapa en budget 
i balans för Älmhult kommun.  
 
Verkligheten hann ikapp sagan och Sverigedemokraterna kunde börja bocka av sina budgetförslag ett 
efter ett. I media kunde vi läsa hur ledningen hastigt vänt i fråga efter fråga och sparkraven som 
presenterades kunde för den oinvigda ses som att ansvarstagande ledning insett värdet av en budget i 
balans.  
Men för den påläste framkom det tydligt att Sverigedemokraternas budgetförslag implementerats på 
dagordningen.  
Förevändningarna om Gucciväskan var många, men i december skriver man till protokollet att 
”Kommunen står inför en situation där man behöver vända varje krona” 
 
Strax efter kommer LÅNEMONSTRET på tablån. 
” – Vi har inte blivit nekade att låna (än) och blir vi det hade det ju varit riktigt illa. Men det stora 
dilemmat är att vi inte amorterar på våra lån. ” – kommunalrådet 
 
Vi i Sverigedemokraterna kan ta ett nederlag i omröstningen. Att mandaten i fullmäktige inte räcker 
till majoritet är ju den verklighet vi som flera andra har att förhålla oss till.  
Vi är alltid öppna för dialog, så om Älmhults ledning önskar fler bra idéer att implementera för att 
skapa förutsättningar för Älmhults kommun att visa ansvar, transparens och ekonomisk hushållning är 
de alltid välkomna till samtal. 
         
 
 

-Sverigedemokraterna Älmhult  
       Ordförande Jeanette Schölin & Gruppledare Tord Helle 


