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UTMANING FÖR FRAMTIDEN
Kraven på kvalitet, individuellt inflytande och fler valmöjligheter kommer att
öka. Samtidigt kommer resurserna till offentlig service att fortsätta vara knappa. Vi
måste möta dessa utmaningar genom att ständigt arbeta med förbättring och
effektivisering.

STRATEGISK INRIKTNING
Den strategiska inriktningen gäller för samtliga nämnder, styrelser och bolag.
Svalövs kommun skall:
 Vara en tillgänglig och självklar pendlarkommun för människor och företag.
 Utgöra en plats människor kan och vill uppleva som besökare.
 Tillgodose invånarnas behov av individuellt inflytande och valmöjligheter.
 Trygga en god livsmiljö för invånarna genom hög kvalitet i skola, vård och
omsorg.
 Prioritera samarbeten (mellankommunala, regionala, nationella,
internationella) som stärker kommunens förutsättningar till utveckling.
 Se över hur vi skall stärka kommunen som demokratisk institution, bla överse
politiska organisationen för att stärka kommunfullmäktiges roll.

FINANSIELLA MÅL


Skattesatsen tills vidare oförändrad, 20,49 öre per skattekrona, under
förutsättning att det inte sker förändringar i skatte-, kostnadsutjämnings- och
statsbidragssystemen som innebär stora försämringar för Svalövs kommun.



Årets resultat skall uppgå till 1 % av skatteintäkter, generella statsbidrag
och utjämning from 2015.



Investeringarna får inte överstiga summan av avskrivningar och årets resultat.
Gäller inte VA verksamheten och exploateringar.



Kommunens anläggningstillgångar (fastigheter, gator, vägar, park, vattenavloppsanläggningar) ska vårdas så att kapitalförstöring undviks.



VA-verksamheten avgiftsfinansieras till 100 %.



Renhållningsverksamheten avgiftsfinansieras till 100 %.
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PRIORITERADE INRIKTNINGAR










Befolkningstillväxten skall minst följa den för, i Skåne jämförbara
kommuners, genomsnittliga befolkningstillväxt.
Arbeta med en långsiktig utvecklingsplan Vision Svalöv 2035, med en så
bred förankring som möjligt i kommunfullmäktiges politiska partier.
Valmöjligheter med kvalitet och behov som central drivkraft.
Vidareutveckla, såväl interna som externa, insatser och processer för ett
näringslivsutvecklande klimat.
Successivt utveckla infrastrukturen (digital, fysisk) för att minska avstånd,
öka tillgänglighet och stärka kommunikationen mellan människor och
omvärld.
Analysera och prioritera strategiska och operativa insatser som stimulerar
boende- och livskvalitet för att möjliggöra en befolkningstillväxt över
genomsnittet i jämförbara kommuner.
Utveckla metoder för att stärka och påskynda integrationsarbetet inom
kommunens ansvarsområden.

STRATEGISK PLAN OCH BUDGET
Strategisk Plan och Budget är ett levande dokument som revideras årligen med
beaktande av vad som anges i detta dokument.
I Strategisk Plan och Budget redovisas bl.a.;





vilken styrmodell som ska användas.
hur god ekonomisk hushållning ska uppnås.
vilken ekonomimodell som ska användas.
ägardirektiv till helägda kommunala bolag.
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