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Budget 2021-2023
Årets Socialdemokratiska budgetförslag värnar även i år om 
kärnverksamheten och därmed få stora nya satsningar. Vi lyfter fram ett ökat 
fokus på miljöfrågan med en förstärkning inom det miljöstrategiska området.
Vi inrättar också ett hållbarhetsråd som bl.a.ska hantera de miljölöften 
Klimat2030 som antagits av kommunen. Med några få undantag, finns det nu
en stor politisk samsyn för årets budget.

Några exempel ur budgeten:
+  Vi ökar dom ekonomiska ramarna med 6,5 MSEK
+  Ökade statsbidrag med:
 5,2 MSEK till äldreomsorgen
 3,4 MSEK tilldelas BUN  till kompentensutveckling 2021 och 800’ i riktade medel för 
Likvärdig skola. Dessutom lyfts hyran bort för Toftalyckan på 1,5 MSEK.
+  Det blir en ny tjänst som tar hand om matlagningen i den nya förskolan på Svedjan. 
Skolan förväntas bli klar under våren 2021.
+  Ökat stöd till Kalvfestivalen.
+  Vi fortsätter satsa på nya GC-leder: en fortsättning på GC-leden från Åstarp till 
Svenljunga centralort, en sträcka i Hillared, vid Hammarlinds väg fram till nya förskolan och
sträckningen Holsljunga-Överlida.
+  Nytt avtal med Svenljunga köping för åren 2021-2024 på 500’, en ökning med 100’

-Centern och Landsbygdspartiet LPo vill behålla Holsljunga skola ytterligare ett år i väntan 
på en ny friskoleansökan under våren. Kostnad 1 MSEK/termin. SD vill behålla skolan tills 
vidare.
-Moderaterna vill sänka skattenivån med 10 öre, det kostar 2 MSEK. Just nu finns det 
utrymme i budgeten för en sådan sänkning.

Stefan Carlsson (s)
Kommunstyrelsens ordförande

Besök gärna vår 
hemsida:
www.sapsvenljunga.se

Vi finns på Facebook:
@sap.svenljunga

Välkomna

Har du fått
frågan?

Vill du bli medlem i 
Socialdemokraterna?

Varför behöver vi bli fler 
medlemmar?
Det enkla svaret är:

För att det gör oss 
starkare när vi ska 
förändra Sverige och 
världen.
Välkommen du också!

BLI MEDLEM!

Budgetförutsättningar

 Antalet invånare enligt budget är 10700
I augusti var vi 10720, en minskning med 52 st

 Ökade ramar TKR: KS 650, BUN 4870, SBN 980
 Ökade statsbidrag 2021
 Minskade statsbidrag 2022 och 2023, men detta 

kan förändras inför kommande budgetarbete.
 Nettobudgeten är cirka 700 MSEK och brutto 

strax under 1 Miljard
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https://www.socialdemokraterna.se/bli-medlem

	Politiken har ordet Socialdemokraterna i Svenljunga
	Budget 2021-2023


