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Kommunal ledning och administration 
 

Ängelholms kommun skall vara effektivt styrd och hushålla väl med skattebetalarnas 
pengar och hantera de offentliga medlen som om de vore ens egna. 
 

EngelholmsPartiet vill att privatiseringar av kommunal verksamhet ska ske med stor 
försiktighet. Kortsiktig ekonomisk vinst kan snart bli mycket kostsam om kommunens 
egen verksamhet utarmas och blir mindre effektiv – vilket tyvärr redan skett i vissa 
delar. Privata intressen får inte ta russinen ur kakan och drivas enbart utefter en 
vinstfilosofi. Skolbarn, vårdbehövande etc. (de mjuka värdena) får aldrig bli en 
handelsvara. 
 

Skatter och avgifter skall hållas på en så låg nivå som möjligt och vara förhållandevis 
rimliga och lätta att förstå för medborgarna. Skattemedel ska i första hand användas 
till vård, omsorg och skola. 
EngelholmsPartiet kan diskutera skattesatsen - för att t.ex. säkerställa kommunens 
ekonomi - men först efter interna effektiviseringar och prioriteringar.  Se även separat 
avsnitt för ekonomi. 
 

Våra politiker ska vara öppna med sina personliga engagemang och tydliggöra 
eventuella jävsituationer. Beslut skall endast tas utifrån medborgarkollektivets – 
d.v.s. kommunens - bästa. Beslut gentemot enskilda ska vara rationella och 
begripliga för den det angår och alla involverade. 
 
Vi anser att det är viktigt att den politiska organisationen är konkret, klar och tydlig för 
våra medborgare och politiker. Den som vill vara aktiv i politiken ska kunna syssla 
med de saker som man är intresserad av och vill engagera sig lite extra för. Det ska 
vara lätt att veta vem och vilka som har hand om vad och att nå den som är 
förtroendevald samt att få information om kommunens agerande och beslutsfattande.  
 
EngelholmsPartiet vill att den kommunala tjänsteorganisationen ska ledas av en 
kommundirektör med entreprenörsanda. Vi vill se ett modernt ledarskap och 
innovativt tänkande som samtidigt kan vara en inspiration och idéspruta till politiken, i 
kombination med att kunna vara lyhörd, lojal och läsa av politikens intentioner.  
 
Tjänsteorganisationen ska vara effektiv och enbart syssla med ärenden som är 
viktiga för kommunen. Vi anser att det är möjligt att rensa i nuvarande arbets-
uppgifter. All kommunal administration ska optimeras, så att inga onödiga kostnader 
finns eller uppstår. 
 
Arbetsförhållandena i kommunen ska vara bra så att våra duktiga tjänstepersoner 
stannar i vår kommun. Vi föredrar att de även bor i vår kommun.  
 
Kommunen ska ha en effektiv kundtjänst så att ett telefonsamtal ska räcka för att få 
tillräcklig och rätt information. 
 
Den kommunala servicen är i stora drag bra men behöver ständigt ses över för 
prioriteringar, så att den kan hållas på en nivå som är rimlig i förhållande till kostna-
derna. 


