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Välfärd på riktigt. 

Vad innebär välfärd? 

Välfärd är i grunden en samlad benämning på människors levnadsförhållanden. Den 

allmänna välfärden handlar om att alla i samhället ska uppnå en grundläggande nivå i fråga 

om säkerhet, trygghet, mat, sjukvård och utbildning.  

Välfärden säkrar en individs existens under barndomen, vid sjukdom, vid arbetslöshet, vid 

ålderdom, vid funktionsnedsättning eller vid fattigdom. Med andra ord är välfärd i ett 

konstant arbete runtomkring oss hela tiden. I skolan, vården, omsorgen, kulturen och i 

infrastrukturen. I Sverige fungerar välfärden som en obligatorisk medborgarförsäkring, alla 

betalar till den och gör uttag på olika sätt, under hela livet. 

Styrkan i den svenska välfärden är att den är uppbyggd genom lagar och regler som gör att 

alla, oavsett var i landet och oavsett i vilken kommun man bor i, kan räkna med att 

samhällets skyddsnät fungerar. Den statliga och kommunala välfärden är en garanti för ett 

ansvarstagande i både skola, vård och omsorg. Som medborgare är man garanterad en plats 

i skolan eller på äldreboendet och du är garanterad att verksamheten inte går i konkurs eller 

bara stängs ner. 

Välfärd kostar.  

Kostnaderna för den svenska välfärden har sedan 1970 talet ökat med omkring 70 % enligt 

SKL. Denna kostnadsökning går inte enbart att förklara med att vi blivit fler i Sverige. I takt 

med att utvecklingen i samhället sker, har också kraven på en bättre och mer avancerad 

vård, kraven på bättre skolor och kraven på en högre nivå inom äldreomsorgen ökat. 

Detta är inget annat än en naturlig utveckling i ett välfärdsland som Sverige. Det som 

däremot inte följt med i samma takt är finansieringen av välfärden. Gruppen unga och 

gruppen äldre växer i vårt land, vilket snabbt genererar ett ökat behov av resurser till skola, 

vård och omsorg. Det ökade behovet inom flera områden gör att kommunernas resurser för 

att behålla och utveckla välfärden inte räcker till och det är då saker i den kommunala 

ekonomin ställs på sin spets. 

 

 

 



 
 

Det finns då två metoder att välja mellan.  

Det ena metoden är att minska kostnader inom specifika områden för att inte behöva skjuta 

till mer medel. Detta kallas ofta för att ”anpassa” de egna befintliga verksamheterna för att 

minska kostnaderna. Den andra metoden är att höja skatten för att möta det ökade behovet 

och kraven från medborgarna. 

Dessa två metoder handlar i grunden om vilken ambitionsnivå kommunen ska ha för sina 

verksamheter.  

– Ska verksamheterna leverera enbart det lagar och regler kräver, det minsta möjliga, eller 

ska verksamheterna göra mer för sina medborgare? 

Viktigt att förstå är att en kommun alltid ska leverera tjänster och service till sina 

medborgare på det bästa och mest kostnadseffektiva sättet. Därför är en uppföljning av den 

egna kommunala verksamheten alltid fortlöpande och naturlig. Nya arbetssätt eller nya 

arbetsredskap för att förenkla eller förbättra för både personal och brukare i 

verksamheterna är en självklar del i vardagliga arbetet. 

Därför blir processen, som fokuserar på att anpassa verksamheterna oftast snarare en 

process inriktad på besparing än på utveckling. 

I Ängelholms kommun har de senaste två budgetarna haft just den inriktningen. I budgeten 

för 2019 återfinns effektiviserings- och organisationsutvecklingsposter motsvarande 28,6 

miljoner kronor. Samtidigt ökas skatten med 25 öre vilket genererar i snitt 25 miljoner 

kronor per år över samma planår.  

Av denna skattehöjning öronmärktes 2019 18,7 miljoner kronor till en reserv under 

fullmäktige till förmån för skolan och funktionsstöd. Inte en enda krona av dessa har kommit 

dessa områden till godo ännu. Istället har direktiv om att verksamheterna ska anpassa sin 

verksamhet efter sin ekonomiska ram klargjorts. Konsekvensen blir att gällande budget 

tvingar verksamheterna att göra besparingar, över tre år, på totalt 28,6 miljoner samtidigt 

som skatten höjs med ett värde av 75 miljoner över samma period.  

För oss, socialdemokrater, är det inte god ekonomisk hushållning att använda skattemedel 

på detta sätt.  

 

 



 
 

Ängelholms välfärd. 

Ängelholm är en bra kommun att bo och leva i där medborgarna tryggt kan vistas på gator 

och torg, en kommun som växer och som utvecklas. Kommunens attraktionskraft ökar och 

det gör att fler företag etablerar sig här och det skapar fler nya arbetstillfällen. Vi blir fler och 

fler Ängelholmare även om tillväxten, just nu, är något blygsam. Nya bostäder byggs i hela 

kommunen, för alla åldrar, både hyres- och bostadsrätter. Det finns både skolor, förskolor 

och äldreomsorg i nästan alla av kommunens tätorter. 

Men det räcker inte, det behövs mer. Kommunen växer och med nya bostadsområden 

växer även behovet av ökad kommunal service. Vi behöver fler äldreboenden, fler skolor och 

mer barnomsorg. Behovet är stort både vad det gäller byggande och bemanningen och det 

är bråttom! När nya bostadsområden uppförs i tätorterna så byggs och anläggs även ny 

infrastruktur, grönområden och parker. Detta skall underhållas. Det betyder att mer resurser 

krävs för att sköta det som tillkommer. Även denna konsekvens måste beaktas i kommunens 

driftsbudget. Ängelholm står inför en rad utmaningar där valet av politiskt ledarskap 

kommer att påverka kommens budget och medborgare långt in i framtiden. Den 

övergripande frågeställningen är vilken roll vår kommun skall ha vad det gäller leverans av 

välfärd till medborgarna.  

 Välfärd på riktigt. 

Den socialdemokratiska idén med en välfärd som finansieras genom skatten, där alla bidrar 

efter förmåga och resurser fördelas efter behov, utsätts nu för prövningar. Det sker på flera 

ställen i vårt samhälle, i skolan, i vården, i äldreomsorgen. En kommun har alltid det yttersta 

ansvaret för sina medborgare när det gäller skola, vård och omsorg. Den statliga och 

kommunala garantin är unik och gäller inte för de privata aktörerna som idag är 

verksamma inom välfärden i våra kommuner. 

Det betyder i klartext att ansvaret för de elever eller de vårdtagare, som finns i en privat 

skola eller i ett privat vård/äldreboende, upphör vid en konkurs, trots att medborgarens 

skattemedel redan betalts in till verksamheten. Skolans dörrar kommer låsas och elevernas 

undervisning ställs in och vårdtagarna kommer finnas i en verksamhet utan huvudman. 

Däremot kvarstår givetvis det kommunala ansvaret för medborgarna vilket plötsligt 

genererar ett antal elever som står utan skola eller vårdtagare utan huvudman. Alltså blir nu 

elevernas skolgång ett ansvar för kommunen som måste hitta andra utbildningsplatser men 

utan elevpengen som skolan, som gått i konkurs, behåller. Samma problem uppstår för 

vårdtagare i kommunen, som står utan huvudman. Den socialdemokratiska idén om 

välfärden i samhället är baserad på att staten, regionen och kommunen ska bära ansvaret 



 
 

för skola, vård och omsorg just för att verksamheterna ska kunna omfattas av en 

likvärdighets- och driftgaranti för medborgaren. 

En betydande del av de prövningar som den svenska välfärden utsätts för står den s.k. 

välfärdsindustrin bakom. Många multinationella riskkapitalbolag ser det som en god 

affärsidé att engagera sig i den svenska välfärden av en enda anledning, att ge utdelning 

till sina aktieägare.  

Initiativtagarna till att vi skall ha de privata utförare i skola, vård och omsorg använder sig 

ofta av ordet valfrihet, som ett viktigt argument för sitt ställningstagande. Välfärd och 

trygghet är för oss socialdemokrater inte synonymt med valfrihet. 

Vi vill ha en välfärd som är bestående och som vi har möjligheten att gemensamt forma. 

Framför allt en välfärd som inte direkt påverkas av aktiemarknaden på börsen eller som 

avsätter stora vinster till andra saker än till att återinvestera i och förbättra den egna 

verksamheten. 

Trygghet i välfärden. 

Socialdemokraternas uppfattning om trygghet i välfärden bottnar sig i att tillgodose det 

kortsiktigt nödvändiga för att nå det långsiktigt önskvärda. Rätten till en god vård och 

omsorg, rätten till en bra skola och rätten till arbete och tak över huvudet är centralt i vårt 

sätt att tänka. Oavsett om kommunens ekonomi är bättre eller sämre får det aldrig vara 

avgörande för vilka medborgare, som får ta del av de nödvändiga och grundläggande 

rättigheterna. 

Vi anser att det klokaste en kommun kan investera i på sikt är en väl utbyggd välfärd och 

trygghet för sina medborgare. Tryggheten i välfärden kan mätas på många sätt och i många 

delar men det som oftast är i fokus är kostnaderna för att driva skola, vård och omsorg. 

Dessa kostnader bryts ner på individnivå och jämförs därefter med andra kommuner som 

har en likvärdig socioekonomisk och demografisk sammansättning. Det som framgår av en 

sådan jämförelse, är vilken kommun som kan leverera inom de olika områdena till lägst 

kostnad. Det som borde vara det avgörande vid dessa mätningar är vilken kommun som kan 

leverera bäst kvalité i utbildning eller vård och omsorg, bäst åtgärder för att minska 

arbetslöshet samt bäst åtgärder för att minska socialt utanförskap och hemlöshet. 

Oavsett om kommunens ekonomi är bättre eller sämre ska detta aldrig påverka kvalitén för 

eleven som finns i skolan negativt eller påverka kvalitén för den som finns i vården och 

omsorgen. Oavsett om kommunens ekonomi är bättre eller sämre får detta aldrig påverka 



 
 

arbetet mot arbetslöshet, socialt utanförskap eller hemlöshet. Det faktiska behovet för att 

kunna fullfölja uppdraget i skolan, vården, omsorgen och den sociala sektorn måste alltid 

vara det som också ska styra fördelningen av medel till välfärdssektorn.  

 

Vi socialdemokrater anser att arbetet med att säkra välfärden måste förändras. Vårt politiska 

uppdrag handlar om att säkerställa och utveckla välfärden för våra medborgare, inte att 

gradvis urholka och försämra den. Vi kan bara konstatera att kostnaden för vår välfärd blir 

allt högre i takt med att kraven på den ökar och att fler behöver stöd i sin tillvaro.  

Vi socialdemokrater menar att det finns en acceptans hos medborgarna för att höja 

skatten om det görs för att garantera att våra medborgare får vad de behöver, vill ha och 

har rätt till.  

 

 

Vår budget riktar in sig på tre områden som vi vill prioritera det kommande året:  

En grundskola för alla, där alla elever når sin fulla potential och där lärarnas arbetsmiljö 

förbättras. 

En äldreomsorg med kvalitet, där personalens villkor är i fokus för brukarnas skull. 

En hembygdspark som lever upp till sin fulla potential som generationspark och besöksmål. 

För att trygga välfärden behövs en skatteökning med 35 öre. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Äldreomsorgen 15 miljoner kronor. 

Ängelholm ska vara en trygg kommun att åldras i. Vi ska ha en äldreomsorg med både hög 

och likvärdig kvalitet. Den som jobbat ett långt arbetsliv ska känna sig trygg med att 

välfärden går att lita på. Vi Socialdemokrater vill göra satsningar på såväl de äldre som på 

personalen, för att både den som får service och den som ger ska känna sig mer trygg. 

Personalförsörjningen i äldreomsorgen har under lång tid varit problematisk. Den 

demografiska utvecklingen med en högre andel äldre i befolkning och omfattande 

pensionsavgångar kräver strategier för att utbilda, rekrytera och behålla personal i 

äldreomsorgen. Goda arbetsförhållanden är en förutsättning för att uppnå en ökad kvalitet 

på den vård och omsorg som äldre personer behöver. Idag bevittnar vi hög sjukfrånvaro 

inom äldreomsorgen, låg kontinuitet och många medarbetare som inte orkar arbeta heltid 

och än mindre arbeta heltid fram till pensionen. Kommunfullmäktige har tagit beslut om 

heltid som norm. Detta måste genomföras för att vi ska uppfattas som en attraktiv 

arbetsgivare. Att ta bort de delade turerna kommer innebära ökad kvalitet inom 

äldreomsorgen och en tryggare personalförsörjning. Kommunens framtida möjlighet till 

positiv utveckling och välfärd påverkas av förmågan att tillgodose behovet av bra bostäder 

och goda boendemiljöer för människor i olika skeden i livet. För att främja livskvalitet för 

äldre är det viktigt att de kan flytta tidigare än vad som idag är fallet, då det ofta handlar om 

en krisflytt till särskilda boende. Äldre och personer med funktionsnedsättning tillbringar 

mer tid i sitt hem och sin närmiljö, än andra människor. Beredningen för omsorg har 

utarbetat en vision för boende med livskvalitet som kommunfullmäktige har ställt sig bakom. 

Visionen beskriver hur kommunen ska kunna erbjuda boende med livskvalitet till 

målgruppen äldre och personer med olika typer av omsorgsbehov enligt LSS. Visionen sätter 

fingret på många av de utmaningar vi står inför. 

 

Därför vill vi Socialdemokrater tillskjuta 15 miljoner kronor till äldreomsorgens utveckling, 

inom dessa prioriterade områden: 

 

- Fler händer inom äldreomsorgen behövs, fler kollegor till våra anställda. 

- Kommunfullmäktiges beslut om att införa heltid som norm och att avveckla 

delade turer inom äldreomsorgen genomförs under 2020.  

- En utökad satsning på aktivitetssamordnarna för att stimulera till aktiviteter som 

främjar en hälsosam ålderdom. 

- Att kommunen organiserar en tillgänglighetssamordnare och behåller syn- och 

hörselinstruktör. 



 
 

- En plan tas fram för långsiktig och kontinuerlig kompetenshöjning till alla inom 

LSS och äldreomsorgen 

- En utökad satsning för att stödja anhöriga och civilsamhället för att på så sätt 

motverka isolering och ensamhet bland äldre.  

- Att rekommendationerna i visionen för boende med livskvalitet realiseras.  

- Vård- och omsorgspersonal ska omfattas i den löneväxling som finns för en del 

tjänstepersoner, att från 63 års ålder få möjlighet att gå ner i tjänst, arbeta 75 % 

men behålla full pensionsinbetalning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Grundskolan 15 miljoner kronor. 

Neddragningar inom skolan är oroande. Många förslag innebär klara försämringar, 
framförallt för de elever som behöver mest stöd. Besparingar slår nedåt, t.ex. reducering av 
stöd till elever med särskilda behov.  

Enligt Skollagen har skolan ett ”kompensatoriskt uppdrag” vilket betyder att skolan med 
extra stöd ska kompensera elever som kommer från familjer utan studievana. Sanningen är 
att föräldrarnas utbildningsbakgrund och elevernas boendemiljö får allt större betydelse för 
skolresultatet. Detta måste vi motverka! Skolorna i Ängelholm utgör inget undantag i den 
frågan. Kommunens skolor är inte likvärdiga. Den utvecklingen är inte acceptabelt för oss 
Socialdemokrater.  Frågan är, hur får en tioårig elev likvärdiga förutsättningar i skolan, 
oavsett var i Ängelholm hen bor och vilken utbildning hens föräldrar har? För att möta detta 
vill vi skapa de förutsättningar som krävs, för att alla elever skall kunna nå upp till målen i sin 
utbildning. Vi vill bygga en läromiljö, som är trygg och väcker intresset hos de unga att lära 
sig nya saker samt stärka lärarens roll i klassrummet genom att göra en generell satsning på 
att förbättra lärarnas arbetsmiljö på alla plan. Målet är att skolorna ska präglas av studiero, 
trygghet, arbetsglädje och fokus på höjda kunskapsresultat. Vi vill skapa en skola för alla, en 
rättvis skola där eleverna får en chans att nå sin fulla potential. Det innebär att de som 
behöver extra stöd för att nå godkänt ska få det men också att de som vill nå högre och 
behöver mer utmaningar ska få det. Vi vill skapa ”Välfärd på riktigt” i våra skolor, en välfärd 
som omfattar ALLA våra elever. 

 

Därför vill vi Socialdemokrater tillskjuta 15 miljoner kronor till grundskolans utveckling, 

inom dessa prioriterade områden: 

 
 
 

- Bättre stöd till lärare – lärare ska primärt undervisa och det sociala bör i högsta 
möjligaste utsträckning hanteras av de funktioner som kan det bäst. 

- Bättre och effektivare stöd till elever som inte når så långt som de önskar i 
studierna; fokus ligger på elever som inte når godkänt. 

- En satsning på att minska klasstorleken, prioritera de elevgrupper som har störst 
behov av att arbeta i mindre grupper.  

- En satsning på elevernas inne- och utemiljö. 
 
 

 



 
 

Hembygdsparken – generationsparken 3 miljoner kronor. 

Området där Hembygdsparken ligger var så sent som på 1700-talet en sandöken. 1935 

uppläts området till den nybildade Ängelholms hembygdsförening för att det skulle bli ett 

rekreationsområde för stadens medborgare. Efter hand utvecklade hembygdsföreningen 

parken och de första djuren var fyra dovhjortar. 

Museerna är en viktig del av parken. Idag finns Skolmuseet, Tekniska museet och 

Lädermuseet. Parken erbjuder ängelholmarna och våra besökare en lång rad med varierande 

upplevelser för olika åldrar. Detta gör parken till en generationspark, en plats där olika 

generationer kan mötas. I parkens område finns även två äldre villor, Solhem och Sångarnas 

hus, som hembygdsföreningen ansvarar för. Intill ån ligger Tullakrok, ett välbesökt 

picknickmål, som också borde vara en del av Hembygdsparken. Besöksnäringen är viktig för 

Ängelholm. Idag är Ängelholms Hembygdspark Skånes mest besökta turistmål med cirka 

300 000 besökare per år. Parken utgör hjärtat av Ängelholm, en park som gynnar folkhälsa, 

turism, mångfald och kultur. Vi socialdemokraterna vill se en satsning på hembygdsparken 

då det också är en satsning på barnen i vår kommun. Här är en mötesplats med en hel 

uppsjö av aktiviteter som man kan njuta av gratis. Barnens hembygdpark ska värnas och 

fortsätta utvecklas! 

Därför vill vi Socialdemokrater tillskjuta 3 miljoner kronor till Hembygdsparkens drift och 

utveckling, inom dessa prioriterade områden: 

 

- Satsning på information och skyltning till parken och dess arrangemang. 

- Fler arrangemang som är öppna för alla. 

- Barnperspektivet tas tillvara i utvecklingen av parken. Låt barnen höras och 

synas! 

- Folkhälsoperspektivet synliggörs och blir fokus i framtidens park. 

- En satsning på ökad tillgänglighet i parken för olika grupper i vårt samhälle. 

- Se över möjligheterna att i framtiden inkludera Tullakroksområdet i 

hembygdsparken. 

- Det kulturhistoriska värdet i parken fortsätter att värnas och utvecklas. 

- Trafikskola etableras i Hembygdsparken eller annat passande område, för att  

öka trafiksäkerheten för alla barn och ungdomar.  


