
Økonomisk fordeling i budgetaftalen

BUDGET FOR SØNDERBORG KOMMUNE 2022

Attraktiv og aktiv kommune
Med budgetforliget for 2022 ønsker partierne at:

• Være en attraktiv og bæredygtig kommune for 
både bosætning og erhverv ved at prioritere en 
lang række initiativer bredt i hele kommunen 

• Investere i velfærd for børn, unge, ældre og ud-
satte borgere

•  Fortsætte den økonomisk ansvarlige kurs med 
klare politiske prioriteringer og fokus på en solid 
likviditet

Kommunens samlede budget

Drift
5.299 mio. kr.

Anlæg
134 mio. kr

Teknik og Miljø
63%

Kultur, Idræt, 
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14%

Social og Senior
2%

Økonomi
18%Børn og Uddannelse

2%

Driftsudgifter Anlægsudgifter

Partierne bag budgetforliget 2022:
• Socialdemokratiet 
• Slesvigsk Parti 
• Fælleslisten 
• Venstre
• Dansk Folkeparti

Arbejdsmarked
og Integration
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23%
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Teknik 
og Miljø
5%

Kultur, Idræt, 
Handel og Turisme
2%
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Driftsudgifter dækker blandt andet over:

• Løn til sundhedspersonale, pædagoger, lærere og 
administrativt personale

• Vedligeholdelse af kommunale veje, bygninger 

Anlægsudgifter dækker blandt andet over:

• Nye veje 
• Bygninger
• Institutioner og skoler
• Events 



Attraktiv og aktiv kommune

3,3 
mio. kr

Skoler
• Fortsat styrkelse af kvaliteten i 

folkeskolerne
• Fremme af to-lærere/pædagoger i 

mellemtrin
• Maksimalt 24 elever i klasserne
• Øget samarbejde mellem 

fødeskole og overbygningsskole 
om elevernes læring og trivsel 

• Styrkelse af den digitale folkeskole 
• Styrkelse af ordblindeområdet

Erhverv, turisme og arbejdsmarked
• Etablerering af en Go To Sønderborg Fond, der skal arbejde for tiltrækning af 

tilflyttere, turister, studerende og erhvervsturisme
• Forsøg med en shuttlebus til gavn for turisterne 
• Velkomstpakker til nye butikker og virksomheder 
• Indsatsen “Sønderborg I Arbejde” fastholdes, så flere ledige får del i opsvinget 

gennem uddannelse og job

Børn og familie
• Minimumsnormering på institutionsniveau
• Etablering af gratis familieorienteret rådgivning til forældre
• Trafiksikring af veje ved skoler og daginstitutioner
• Øgede midler til Sønderborgordningen for at få flere børn 

til at dyrke idræt og sport i foreningerne
• Ekstra midler til forebyggende indsats i dagtilbud og skole

Fritid
• Midler til nye 

idrætsanlæg 
for at sikre 
tidssvarende, 
tilstrækkelige 
og rummelige 
idrætsfaciliteter

Ældre
• Fastholdelse af serviceniveau på 

ældreområdet
• Etablering af en lokal indsats for 

pårørende
• Ansættelse af en aktivitetsmedar-

bejder på Center for Korttidspladser 
• Flere penge i Klippekortsordningen 

til hjælpemidler, sådan at borgerne 
bliver mere selvhjulpne

Infrastruktur
• Trafikafviklingen i Vollerup skal have et eftersyn
• Bedre forhold for cyklisterne på Kong Christian X’s Bro skal undersøges 
• Prisberegning af cykelstier mellem Lysabild-Asserballeskov samt Avnbøl-Adsbøl
• Mulig etablering af et Sejlerforum
• Nye skilte på turistcykelruter, henvisningsskilte til turistseværdigheder og infor-

mationsskilte ved seværdigheder
• Støjfugen på Egernsundbroen renoveres
• Ny svingbane ved Porten til Sønderborg 

Handicap og 
psykiatri
• Ekstra midler til området pga. 

øget tilgang af borgere med 
fysiske og kognitive udfordringer

• Aktivitetsmedarbejder til de 
ældre beboere på botilbuddene 
Bosager og Flintholm 

• Orangeri/sansehave ved Bosager
• Mere støtte for pårørende til 

borgere med psykisk sygdom
• Handicaprådet får penge til at 

sætte nye initiativer i gang
• Botilbuddet på B.S Ingemannsvej 

udvides med 8 boliger

Bæredygtighed
• Kommunal medfinansiering af 

byfornyelse, bygningsforbedring og 
nedrivning

• Handleplan for grøn transport med 
henblik på at flytte personer fra 
bilisme til mere grønne transport-
former

• Fremme vild natur i samarbejde 
med borgere, lodsejere og fore-
ninger

• Oprettelse af Sønderborg Kommunes 
Naturfond, der kan opkøbe mindre 
arealer

• Støtte til Folkebevægelsen mod 
affald i naturen 

• Mulighed for at regulere måger 
afsøges

• Energimærkning af kommunale 
bygninger

2 
mio. kr

12,1 
mio. kr

4,7 
mio. kr

7,8 
mio. kr

6 
mio. kr

3,85 
mio. kr 10,7 

mio. kr



Nordals
5 mio. kr. som udmøntes i dialog med Udviklingsforum Nordals
5 mio. kr. til udarbejdelse af en masterplan for og opstart af nyrenoveret Nordalsskolen
200.000 kr. til en hundelufterskov ved Guderup
50.000 kr. årligt som driftstilskud til Elstrup Mølle

Gråsten og Rinkenæs
1 mio. kr. til stihandleplan Adsbøl-Gråsten
250.000 kr. til at udarbejde en analyse og ideoplæg for Gråsten skole
300.000 kr. i den nye tilskudspulje til Alnor badestrand
250.000 kr. til bedre ungemiljø i Gråsten
200.000 kr. til ideoplæg for etape 2 ifm. udvidelse af Ahlmannsparken

Sundeved
750.000 kr. til renovering af Sundevedhallen, heraf 250.000 kr. til forplads og tilkørselsforhold
125.000 kr. til skaterrampe i Avnbøl-Ullerup

Sydals
300.000 kr. til faciliteter til vuggestuebørn i Lysabild Børneunivers

Sønderborg
1,1 mio. kr. til renovering af Skaterhallen 
50.000 kr. til finansiering af øgede driftsomkostninger i Skaterhallen
750.000 kr. som anlægstilskud til kunststofbane ved Ringriderpladsen
3,3 mio. kr. til udvikling af Rønhaveplads
320.000 kr. til et årligt øget driftstilskud til Sangcentret 
410.000 kr. til øget belysning i Mølleparken og Kongevejsparken

Augustenborg og Fynshav
3 mio. kr. til Hertugernes Augustenborg
2,4 mio. kr. til Augustiana
250.000 kr. til udarbejdelse af en udviklingsplan for Augustenborg Havn
700.000 kr. til renovering af bygningsskallen på Hofrådens Hus
300.000 kr. til legeplads ved Fynshav Børneunivers

Broager og Egernsund
500.000 kr. til renovering af halgulv i Broager-Hallen
150.000 kr. til badebro ved Lågmaj
100.000 kr. til etablering af toilet ved Brunsnæs ved Gendarmstien

Attraktiv og aktiv kommune
Investeringer i lokalområderne


