EKONOMI
Kommunen kämpar med ekonomin och vi vill lägga resurserna där de verkligen
behövs, inte på onödig intern byråkrati och externa konsulter. Ekonomin lider av
stora underskott och behöver komma i balans snarast.
Prioriteringsordning när det gäller ekonomin:
Först och främst, grunden: Det vi måste, enligt lag och andra föreskrifter.
Därefter:
Det vi måste och vill för kommunens bästa
Slutligen:
Det vi önskar i övrigt (om ekonomin tillåter)
Mål:
 Ängelholms kommuns ekonomi ska vara hållbar över tid.
 Det ska bli en förbättrad helhetssyn och långsiktighet – med kommunens
huvuduppdrag i fokus; Att säkra välfärden & samhällsutvecklingen.
Anledningar till ovan mål:
Vi ska säkra välfärden – både nu och för framtida generationer.
Vi ser möjligheter att förbättra kommunens ekonomi.
Skattesatsen ska hållas på en rimlig nivå och i paritet med grannkommunerna.
EngelholmsPartiet kommer därför att arbeta på följande sätt:
Politiskt mod och med rätt prioriteringar och rätt styrning – se även avsnittet
Kommunal ledning och administration.
 Det ska göras en total genomgång av ekonomin i syfte att prioritera och styra
säkringen av välfärden och samhällsutvecklingen.
 Långsiktig helhetssyn ska finnas i alla nyinvesteringar.
 Bättre balans mellan rättigheter & skyldigheter, i hela samhället.
 Samtliga partier, som sitter i Kommunfullmäktige, ska ha representanter med i
budgetberedningen samt få detaljerad och fullständig insyn - samt relevant
utbildning vid behov - i allt som gäller kommunens ekonomi.
 Kommunens ekonomiavdelning ska vara de som sköter det dagliga och
detaljerade arbetet kring ekonomin – utefter de strategier (se ovan
prioriteringar och ”arbetssätt”) som politiken beslutar.
EngelholmsPartiet vill därför verka för att prioritera ekonomiska resurser till:
• De mjuka värdena
• Trygghet och säkerhet
• Skötsel och underhåll av det kommunen äger och ska förvalta – t.ex.
skogarna, grönområden, gator, vägar, broar, fastigheter, stränder & vattendrag
(ett reservkonto för bevarande och skydd av stränderna ska fyllas på årligen).
Utbyggnaden av VA-nätet ska genomföras, samtidigt som konsumenternas
avgifter ska hållas på en rimlig nivå.
Utvärderingssätt av ovan mål:
 Nivån på den kommunala skattesatsen.
 Löpande redovisningar, kvartalsvisa uppföljningar, från ekonomiavdelningen.
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