Sverigedemokraterna Vänersborg
Tilläggsförslag till
Mål- och resursplan år 2017 – 2019

Vår budget är socialkonservativt framåtsyftande med
förslag om sänkt skatt, fler händer i äldrevården, skolor
och barnomsorgen, samt stöd till svenska hembygdsoch kulturföreningar.

Hur ser framtiden ut för Vänersborg
och varför skattesänkning ?
Vi föreslår en skattesänkning med 65 öre per 100kr, från nuvarande skattesats på
22, 21 till 21,56. I kronor innebär detta omkring 50 Milj. Resultatet för 2017
beräknas därför till 9,4 Milj kr i vårt förslag.
I ett läge där kommunens ekonomi är exceptionellt god och principen för god
hushållning i en kommun ska vara att inte ta ut mer skatter och avgifter än vad
som täcker planerade utgifter, finns nu förutsättningar för skattelättnader. En
budget måste baseras på den situation som kommunen befinner sig just idag.
Vi liksom de flesta kan se stora problem för Vänersborgs kommun bara några år
framåt. En framtida skattehöjning kan bli aktuell om inte staten tar sitt ansvar för
de ekonomiska konsekvenserna av massinvandringen. En skattehöjning på 1
krona, för att klara ett resultat på 1 % av skatter och generella statsbidrag 2019,
som nämns i majoritetens förslag till kommunstyrelsen, torde inte räcka.
Statliga bidrag för den strukturella förändringen, (ett uttryck då man inte vill
säga vad det handlar om) kommer att minska. Asyl- och anhöriginvandringen
med stora kostnader som följd för kommunen, kommer att öka.
För Vänersborgs kommuns del anges preliminära siffror om 50 Milj kr i statliga
bidrag år 2017 att sjunka till 27 Milj kr år 2021. Om inte de statliga bidragen
höjs så kommer det sociala välfärdssystemet att krackelera.
Vänersborgs kommun befinner sig i ett läge där vår satsning på fler händer i
vården, omsorgen, skolan samt svensk kulturarv, torde vara en stor och viktig
angelägenhet. Inte minst i förebyggande syfte.

Kurt Karlsson
Gruppledare
Sverigedemokraterna Vänersborg

SD:s Resultatbudget 2017 – 2019.
Förslag i siffror.

Resultatbudget, Mkr
Verksamhetens
nettodriftskostnader
Årets pensionskostnader
Avskrivningar och nedskrivningar
S:a verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter/gen.statsbidrag
Finansiella intäkter
Fin. uppräkning av pensionsskuld
Övriga finansiella kostnader
S:a finansiella kostnader
Resultat före extraord. Poster
Extraord. Intäkter
Extraord.kostnader
Årets resultat
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Justerad
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-1 819,60
-113,1
-84,9
-2 017,60
2 063,10
3,3
-2,1
-5,4
-7,5
41,3

-1 901,80
-115,2
-84,6
-2 101,50
2 120,30
1
-2
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5,8

-1 991,50
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-2 203,70
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2,8
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9,4

41,3

5,8

9,4

Budget
2019

-2 052,70 -2 131,40
-137,7
-147,2
-88,3
-90,9
-2 278,80 -2 369,50
2 303,80 2 370,40
2,8
2,8
-5,5
-6
-14
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8,3
-18,3

8,3

-18,3

Kommunfullmäktige fastställer utdebiteringen under 2017 till 21:56 per
skattekrona. En skattesänkning med 65öre per 100kr jämfört med 2016.
Driftbudgeten 2017-2019, justeringar mot budgetberedningens förslag
 Socialnämndens effektiviseringsbeting om 4111 Tkr stryks och dessa
pengar går till fler händer i äldrevården.
 Överförmyndarnämndens ramökning om 1000 Tkr stryks.
 Kultur och fritid får en ramökning om 1000 Tkr som går till svenska
hembygds- och kulturföreningar.

I övrigt enligt budgetberedningens förslag.

En sverigevänlig budget som kommer
Vänersborgs skattebetalare till gagn.

Sverigedemokrater i Vänersborg kommunfullmäktige.
Kurt Karlsson, Anders Strand, Ola Wesley, Cecilia Skenhall, Kenny Sandhöj,
Håkan Blomqvist. Ersättare är Jennifer Strand.
Ta gärna kontakt med någon av oss. Telefon, adresser finner du på vår hemsida.
https://vanersborg.sd.se/

