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Inledning
Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn som
betraktar värdekonservatism och upprätthållandet av en solidarisk välfärdsmodell som de
viktigaste verktygen i byggandet av det goda samhället. Partiets övergripande mål är att
formera en demokratisk, politisk rörelse som slår vakt om den gemensamma nationella
identitet som har utgjort grunden för framväxten av välfärdsstaten och vårt lands fredliga
och demokratiska utveckling.
Sverigedemokraterna eftersträvar ett försiktigt framåtskridande som baseras på varsamhet,
eftertanke och långsiktigt ansvarstagande. Vi eftersträvar ett demokratiskt, jämställt och
miljövänligt samhälle där alla medborgare skyddas av, och är lika inför, lagen. Genom att
kombinera frihet och trygghet, individualism och gemenskap hoppas vi kunna skapa ett
folkhem som i så hög grad som möjligt är präglat av trygghet, välstånd, demokrati och en
stark inre solidaritet.
Sverigedemokraterna står fritt från såväl socialismens som liberalismens ekonomiska teorier
och kan därför inta ett pragmatiskt och verklighetsanpassat förhållningssätt i ekonomiska
frågor. Förutsatt att det kan gagna Sverige och dess medborgare är vi öppna för samtal,
diskussioner och samarbeten med alla andra partier.
”Gör din plikt, kräv din rätt!” Detta är ledord, som vi anser mer borde prägla vårt svenska
samhälle. Ofta ställs det särkrav och yrkas på rättigheter men allt som oftast glöms det bort
att vi som medborgare även har skyldigheter gentemot samhället och våra medmänniskor.
Sverigedemokraterna strävar efter att återuppbygga ett samhälle vars grundstenar vilar på
gemenskap, tillit och lojalitet. Med en sverigedemokratisk politik så stärks möjligheterna för
medborgarna att bedriva företagande, arbeta eller utbilda sig. Utan diskriminerande
särlösningar och kostsamma misslyckade mångfaldsprojekt
Sverigedemokraterna prioriterar i sin kommunalpolitik trygghet, vård och skola byggt på en
rimlig skattenivå och en finansiell stabilitet.
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Sverige
Sverige står inför ett vägskäl. Ett vägskäl mellan förnuft eller förfall. Det är en drastisk
formulering, men vi kan konstatera att Sverige aldrig mer kommer att bli detsamma.
Utvecklingen från ett bondesamhälle till en industrination till en välfärdsnation har nått vägs
ände. Sunda värderingar har ersätts med socialmarxistisk relativism. Sverige är som ett
gigantisk socialpedagogisk experiment där statsindividualismen har ersätt kyrkan som
trosinriktning. Där det som kallades extremt eller osunt igår, är det som är det nya normala
idag. Ett samhälle där grova våldsbrott blir vardagsmat samtidigt som brottsoffer överges.
Och ett samhällskontrakt som gungar i sina grundvalar, samtidigt som fernissan knappt
upprätthålls.
Men allt är inte mörkt. Det finns ännu hopp. En folkrörelse bland människor och politik får
allt mer kraft. Socialliberaler och vänsterfeminister äger inte längre själva den politiska
arenan och en socialkonservativ politik växer fram i omfattning och inflytande.
Socialkonservatismen är en politik byggt på gemenskap inte upplösning. Trygghet istället för
otrygghet. Historiskt sammanhang framför historielöshet. Sammanhållning istället för
egoism. Frihet och demokratiska värderingar istället för undfallenhet inför politiskt religiösa
dogmer.
En politik byggt på respekt och upprätthållande av svenska normer och värderingar.
Vi i Sverigedemokraterna tror på Sverige. Vi tror på svenskarna som folk, gamla som unga,
män som kvinnor, infödd eller hitflyttad, landsbygd eller stad. Det är för oss självklart att det
är folket själva som främst formar och bestämmer framtiden.
Vi har en vision och ett långsiktigt mål.
Att återuppbygga folkhemmet igen. Ett folkhem där vanliga svenskar återigen tar makten
över sina liv. Ett samhälle där trygghet och ordning återställs och vård, skola och omsorg
finns för medborgarna när de behöver det. Ett modernt folkhem där medborgarna ges
verktygen och möjligheterna att utvecklas och växa som individer, grupp och kollektiv.
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Migration
Vi i Sverigedemokraterna anser att den oansvariga migrationspolitiken med ett stort
mottagande av asylsökande är ekonomiskt och socialt ohållbart för Sverige som nation och
Skara som kommun. Även om en viss tillnyktring har skett avseende den förda politiken,
anser vi att ytterligare åtgärder måste vidtas från regering och riksdag för en mer realistisk
migrationspolitik. Eftersom Skara har haft ett högt historiskt mottagande vill vi omförhandla
avtalen med Migrationsverket både gällande den generella flyktingmottagningen och de så
kallade ensamkommande barnen. Ambitionen bör vara att avtalen ska vara utformade som
så kallade nollavtal.
De statliga bidragen till kommunernas invandrarmottagning har i flertal rapporter visat sig
inte vara tillräckligt. Invandringen innebär dock inte bara ekonomiska bekymmer för
kommunerna. Segregation, kulturkrockar och ökad brottslighet är andra effekter. För att öka
transparensen i den förda politiken menar vi att varje kommun årligen bör upprätta
mångkulturellt bokslut, där migrationspolitikens konsekvenser för kommunens ekonomi,
verksamhet och trygghet belyses.
Att bli svensk är en långsam process som kräver egen vilja, förmåga samt möjligheter att bli
en del av majoritetssamhället. Med en hög invandring under en kort historisk tid så
försvåras dessa möjligheter att assimileras in i det svenska samhället. Att bli en del av det
svenska samhället kräver många olika saker, men först och främst måste man lära sig det
svenska språket, få ett arbete och kunna bidra till sitt eget uppehälle. Dessutom måste man
skaffa sig en kunskap och förståelse kring de gemensamma normer och värderingar som
formar det svenska samhället.
Många invandrare vill också återvandra till sina hemländer och det är därför viktigt att
politiken skapar förutsättningar för detta. Kommunen bör därför inrätta en
återvandringshandläggartjänst vars uppgifter är att bistå i återvändandeprocessen.
Enligt de första medicinska åldersbestämningarna från Rättsmedicinalverket så är drygt 76
procent av de så kallade ensamkommande flyktingbarnen i Sverige som undersökts 18 år
eller äldre. Migrationsverket har även tidigare angett att tveksamheter finns i 70 procent av
fallen då ålder 15-17 har angetts. Det är fullständigt orimligt att vi accepterar att
Migrationsverket placerar ensamkommande i Skara kommun, sådana som i verkligheten är
vuxna män. Att blanda vuxna män med unga barn på boenden och i skolan är oansvarigt.
Att sen kommunen tar ett ekonomiskt och socialt ansvar för vuxna, som om de vore
minderåriga gör knappast saken bättre.
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Trygghet
Trygghetsmätningar visar att Skaraborna känner sig mer otrygga än både svensken i gemen
och invånare i jämförbara kommuner. Polisen i Skara har nyligen försökt ta reda på skälen
till detta, och i rapporten anges flera orsaker. De trygghetsvandringar som har utförts visar
att många platser i Skara upplevs som otrygga, med i många fall människor som rör sig i
miljöer kopplade till kriminalitet eller missbruk. Med en stor invandring och många nya
människor så blir många människor dessutom osäkra när man inte längre känner igen de
man möter. Samtidigt så måste människors oro tas på allvar. Med ökad grov brottslighet och
när polisens resurser inte räcker till, så behöver Skara kommun ta ett större ansvar kring
trygghetsfrågorna.
Sverigedemokraterna vill därför se mer trygghetsskapande åtgärder kring busstationen samt
andra utsatta områden i Skara. Vi vill därför se ytterligare investeringar i bättre belysning,
men också resurser till kameraövervakning för att säkerställa medborgarnas trygghet.
Vi vill dessutom införa ordningsvakter som ska patrullera Skara centrum, något som till
exempel Landskrona kommun gjort framgångsrikt sedan 2005. Dessa vakter bör främst
arbeta under kvällar och helger och då i ett nära samarbete med socialtjänst, polis och andra
vaktbolag, för att nyttja samhällets resurser på bästa vis. Resultaten för Landskrona har varit
lyckosamma med både ökad trygghet för medborgarna och minskad brottslighet.
Sverigedemokraterna anser det som självklart att varje land själv ska bära ansvar för sina
egna medborgare. Att tigga är ett sätt för fattiga migranter främst från Rumänien och
Bulgarien att försörja sig på, många gånger samordnat med människohandel och annan
kriminalitet. Sverigedemokraterna vill genom ett tillägg i de lokala ordningstadgarna att det
ska krävas tillstånd för alla typer av insamlingar. På nationellt plan så är
Sverigedemokraterna det enda parti i riksdagen som vill att tiggeri för utländska
medborgare ska förbjudas.
Alla kommuner, i vilka det förekommer hedersrelaterat våld, bör bedriva ett strukturerat
arbete mot detta. Arbetet bör vidare följa en nationell handlingsplan för att inte för stora
skillnader i tillvägagångssätt och bemötande av våldsutsatta uppstår mellan olika
kommuner.
Smuggling och illegal försäljning av tobak, alkohol och narkotika utgör en betydande
inkomstkälla för den organiserade brottsligheten. Kommunen måste därför ta sitt
tillsynsansvar på detta område på stort allvar och utveckla ett nära samarbete mellan
ansvarig tillsynsenhet, polis och socialtjänst.
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Barnomsorg
Valfriheten och mångfalden inom förskola och barnomsorg är en rättvisefråga.
Sverigedemokraterna vill stimulera föräldrar till att spendera mer tid med sina barn och ser
därför vårdnadsbidraget som ett bra alternativ inom barnomsorgen. Vi ser också positivt på
mer långtgående lösningar som till exempel Nackamodellen, där föräldrarna kontrakteras av
kommunen som dagbarnvårdare åt sina egna barn.
Sverigedemokraterna anser att mångfald inom barnomsorgen är viktig. Vi ser positivt på
alternativ som till exempel I ur och skurpedagogiken, vilken bygger på att barnen får hjälp i
sin egen utveckling ute i naturen där de övar sina sinnen och sin grovmotorik och samtidigt
delar sina upplevelser med varandra. Allt detta skapar en gemenskap och bidrar till att
barnen får en inbyggd känsla för sin hembygd och dess natur.
Sverigedemokraterna ser positivt på att det i kommunen erbjuds och främjas alternativa
pedagogiska former och temaförskolor. Temaförskolor, till exempel natur- eller
kulturförskola, är ett annat sätt att öka valmöjligheter och valfriheten. Inte alla föräldrar
arbetar dagtid och därför är det viktigt att även exempelvis nattdaghem finns tillgängliga för
dem som behöver det.
Nyligen tog skolverket bort riktmärket om max 15 barn per förskolegrupp. Vi delar
skolverkets inställning att det i vissas grupper finns möjlighet till större grupper, medan
situationen är annan i andra. Dock menar vi att det finns en tydlig koppling mellan
personaltäthet och kvalitet inom barnomsorgen. Barngrupperna i förskolan får därför inte
vara så stora att det innebär allvarliga kvalitetsförluster.
Flickor och pojkar är födda olika och detta förhållande ska bejakas. Sverigedemokraterna
anser därför att kommunen inte ska bedriva barnomsorg, utifrån ett genusperspektiv, där
olikheterna inte tillåts.
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Skola och utbildning
Sverige som demokratiskt samhällsbygge, kunskapssamhälle och ekonomi står och faller
med välutbildade medborgare som bidrar till vår gemensamma välfärd.
Samtidigt som Sverigedemokraterna förespråkar att staten återtar huvudmannaskapet för
skolan, framförallt för att garantera en jämbördig skolgång för våra elever, betonar partiet
den pedagogiska valfriheten, och menar att elever och föräldrar ska ges goda möjligheter att
välja skola och skolform.
Sverigedemokraterna menar att friskolorna ska fungera som ett komplement till den
offentliga skolan, inte minst för att öka utbudet och valfriheten, men också för att sätta press
på den offentliga skolan i syfte att öka kvaliteten i densamma.
Mobbning, sexuella trakasserier och utanförskap i skolan måste motverkas på samma sätt
som på alla andra arbetsplatser. Trygghet och studiero för skötsamma elever måste alltid
vara överordnad bråkiga elevers behov. Högpresterande såväl som lågpresterande elever
ska kunna få stöd och stimulans.
Syftet med betyg ska vara att dels rättvist kunna mäta kunskap och arbetsinsats, dels
stimulera eleverna och uppmuntra dem till bättre resultat. Fostran och förmedling av
värderingar är primärt en uppgift för familjerna. Skolan ska dock inskärpa vikten av ett gott
uppförande och betona värdet av demokrati, värdighet samt respekt för det svenska
kulturarvet.
För att kunna bli en naturlig del av det svenska samhället krävs goda språkkunskaper.
Därför är det av stor vikt att samtalsspråket under skoltid, med undantag för språklektioner,
alltid är svenska. Vi anser inte heller att modersmålsundervisning främjar assimilationen till
det svenska samhället och dess effekter för att stödja inlärning av det svenska språket är
tveksamt.
Vi är av den bestämda åsikten att heltäckande slöjor inte hör hemma i skolan. Det är inte
bara så att de försvårar undervisningen, utan de är dessutom ett uttryck för religiös
extremism och kvinnoförtryck. Likaså ska skolorna upparbeta en handlingsplan för hur
rekrytering till extrema och terrorutövande trosuppfattningar bör undvikas.
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Individ- och familjeomsorg
För Sverigedemokraterna är familjen samhällets grundläggande byggsten.
En harmonisk familj ger de bästa förutsättningarna för att barnen ska bli väl fungerande
samhällsmedborgare i vuxen ålder. Den naturliga familjen består av mor, far och barn och vi
tror på att denna konstellation har de bästa förutsättningarna för att ge familjemedlemmarna
ett balanserat och rikt liv. För att hjälpa familjer i krissituationer och minska risken för
splittring av dessa ska en väl utbyggd familjerådgivning, utan långa väntetider finnas.
Olika omständigheter kan göra att man lever som ensamstående förälder med sina barn.
Delade familjer ställer större krav på föräldern och kan också innebära större behov av
samhällsstöd av olika slag. Många vuxna, särskilt i storstäderna, lever i singelhushåll. Risken
för att ensamma personer hamnar i svårigheter är större än för dem som bor tillsammans i
familj. Sverigedemokraterna respekterar vars och ens livsval och vi är beredda att se till att
den som behöver kommunens råd och bistånd också ska få det.
Kommunens socialförvaltning ska ha kompetens och hög beredskap för att kunna möta den
enskilde på ett professionellt sätt när hjälpbehov uppstår. Allt arbete inom socialtjänsten ska
genomsyras av respekt och empati i relation till klienten. Den som behöver akut hjälp ska ha
rätt att träffa en socialarbetare senast dagen efter första kontakt. Försörjningsstöd ska alltid
ses som en tillfällig lösning på ett akut problem. Försörjningsstödet ska också kopplas till
krav på klienten att aktivt medverka till att komma ur sin problemsituation.
Antalet aborter är enligt Sverigedemokraternas mening alldeles för högt i flertalet av landets
kommuner. Att antalet aborter kan minskas utan förändrad lagstiftning eller minskad
valfrihet har visats i bland annat Norge, där en nationell handlingsplan i syfte att minska
antalet aborter har inrättats. Sverigedemokraterna vill att liknande handlingsplaner ska
upprättas i kommunen.
Kommunerna ska verka för att kunskap om hur barns, ungdomars och kvinnors rättigheter
effektivast kan överföras till människor som har flyttat eller invandrat till Sverige, men som
kan antas ha bristande kunskaper och erfarenheter av svensk lagstiftning.
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Äldre- och handikappsomsorg
Vi i Sverigedemokraterna accepterar inte att äldre dör ensamma, slutar sina liv i social
isolering eller att människor känner stark oro för att bli gamla på grund av brister inom
omsorgen. Alla människor ska kunna åldras med värdighet. Den dag man får svårt att klara
sig själv ska samhället gå in och erbjuda den hjälp som behövs för att den äldre ska kunna
fortsätta leva ett tryggt och meningsfullt liv. De äldre ska ha rätt att kunna bo kvar i sin
invanda miljö, även om vård- och omsorgsbehov ökar.
Äldrefrågor handlar lika mycket om praktisk politik som om hur man ser på värdet av äldre
människor. Sverigedemokraterna vill stärka de äldres status i samhället. Det är ett arbete på
många plan. Vi måste bli bättre på att ta tillvara på den äldre generationens kompetens såväl
på arbetsmarknaden som i samhället i stort.
Andra är beroende av äldreomsorg för att kunna behålla livskvalitet. Ett av de största
problemen idag är att många äldre inom äldreomsorgen är undernärda. Det ska vara en
rättighet för äldre att få avnjuta vällagad näringsrik mat varje dag. Kommunen bör därför
sträva efter att maten genomgående ska ha högt näringsvärde, vara svensk och
närproducerad, gärna ekologiskt framställd.
Alltför många äldre tvingas idag leva i ensamhet och isolering och en allt större del av
vårdansvaret har av ekonomiska skäl flyttats över på de äldres anhöriga. Kraven och
biståndsbedömningarna för att erhålla plats på särskilt boende måste bli humanare. Det bör
även i högre grad vara möjligt att sambo med sin livspartner även om denna i grunden inte
är i samma behov av seniorboende.
För att minska trycket på de särskilda boendena och därmed också den kommunala
ekonomin bör en utbyggnad av trygghets- och seniorboenden ske. Här kan äldre som lider
av otrygghet och social isolering, men som ändå inte anses tillräckligt fysiskt sjuka för att
erhålla plats på särskilt boende, vända sig.
De funktionshindrade är ingen homogen grupp. Varje individ har olika förutsättningar och
behov beroende på handikapp. Det finns en rad lagar som reglerar de funktionshindrades
situation och som kommunen har att åtfölja. Sverige åtog sig 2010 att leva upp till FN:s
standardregler för att tillförsäkra funktionshindrade möjligheten att kunna delta fullt ut i
samhället. För att förverkliga detta ska kommunen ha ett uppdaterat handikappolitiskt
handlingsprogram som ska upprätthållas och beaktas i samhällsplanering och lokala
ordningsföreskrifter. Alla kommunala verksamheter berörs av denna målsättning.
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Tillväxt och Utveckling
Varje extra sysselsatt kommuninvånare innebär extra skatteintäkter samtidigt som utgifterna
för ekonomiskt bistånd minskar. Tillgång på kompetent arbetskraft och ett gott
företagsklimat är avgörande för sysselsättningen. Småföretagande är särskilt gynnsamt för
en liten kommun som Skara, eftersom det gör kommunen mindre sårbar.
Kommunens näringslivsarbete bör därför bedrivas med befintligt företagande som bas för
etableringar och nyföretagande och med ett fokus på både inflöde av nya företag och
förnyelse inom det befintliga näringslivet. Utgångspunkten är att fler ska ha möjlighet att
försörja sig själva och att kommunen stödjer företag som vill etablera sig och växa.
Bristen på arbetskraft med rätt kompetens är ett tillväxthinder, för samtidigt som det finns
en relativt hög arbetslöshet finns det idag en arbetskraftsbrist. Detta är inget unikt för Skara,
men vi behöver i ökad grad arbeta mer utifrån arbetsmarknadens behov med ett större fokus
på att komma tillrätta med matchningsproblematiken.
Ungdomar och invandrare är grupper som har svårt att komma ut på arbetsmarknaden.
Samtidigt som de så kallade ”lågkvalificerade” jobben minskar, ökar kraven på fortbildning
och kompetens, för att tillgodose företagens och de offentliga verksamheternas behov.
Vi vill se en satsning på beredskapsarbeten för långtidsarbetslösa som får anställning av
Skara kommun för kvalitetshöjande insatser i kommunens olika verksamheter och med
syftet att ge erfarenhet och meriter för att komma vidare till andra jobb eller en utbildning.
Praktik eller lärlingplatser kan erbjudas inom den kommunala verksamheten där man
genom att arbeta tillsammans med yrkesverksamma tjänstemän får nödvändig erfarenhet för
att bli intressanta för näringslivet.
Både vad gäller lärlingsutbildningarna och de yrkesinriktade gymnasieprogrammen är det
av största vikt att gymnasieskolan utvecklar ett starkt samarbete med det lokala näringslivet.
Det är viktigt för innovation, tillväxt och kunskapsbildning att den lokala arbetsmarknaden
kan ha kan ha kontakt med, påverka och vara involverade i såväl akademisk utbildning som
i kunskapsutveckling och kunskapsdriven innovation i till exempel Sveriges
Lantbruksuniversitets eller Högskolan i Skövdes regi.
Besöksnäringen är viktig för Skara kommun. Hornborgasjön, Skara sommarland,
Vallebygden, Domkyrkan och Varnhems klosterkyrka är samtliga viktiga besöksmål som
lockar ett stort antal besökare. Vi vill utveckla besöksnäringen genom att stödja och utveckla
befintliga och nya besöksmål. Ett sådant är Skara-Lundsbrunns järnvägsförening där vi ser
stora möjligheter att utveckla verksamheten.
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Samhällsbyggnad
All kommunens väg- och gatunät måste hålla en god kvalité under hela året och behöver
därför underhållas och vara i ett sådant skick att inte näringsliv, besökare eller medborgare
missgynnas.
Vidare vill vi se en utbyggnad av E20 genom Skaraborg där vi vill se en omedelbar
projekteringsstart till motorväg. Detta ser vi som en riksangelägenhet då vägsträckan är
starkt övertrafikerad med många allvarliga olyckor som följd. Denna satsning är också viktig
för regionens och näringslivets utveckling.
Kollektivtrafiken kommer sannolikt att bli en än mer utnyttjad resurs i framtiden och utgör
ett alternativ för dem som inte har egen bil. Att befolkningen cyklar till arbetet, skolan eller
till en knutpunkt för annat färdmedel är positivt för både miljön och för människors hälsa.
Kommunerna bör därför fortsatt verka för ett väl utbyggt och säkert cykelvägnät som
förenklar för, och uppmuntrar befolkningen till att välja cykeln som färdmedel.
Fungerande bredband med hög kapacitet är viktigt för utveckling av företagande och
boende på landsbygden. Utbyggnad av fiber pågår både på landsbygden och i tätorterna i
kommunen och det finns goda förutsättningar för att nå de nationellt och regionalt uppsatta
målen kring utbyggnaden av fiber. Målet måste vara att 100 % av hushållen och företagen
ska ha tillgång till robust bredband med en hastighet på 100 Mbit/s år 2020 i enlighet med de
nationella och regionala målen för utbyggnaden av bredband. Kommunens roll i
bredbandsutbyggnaden kan handla om administrativa åtgärder som samordning av
grävande aktörer, att ha smidig hantering av grävtillstånd, ledningsrätt och bygglov.
Stadsplanering och arkitektur måste vara anpassade efter människors behov och till vad vi
vet om den mänskliga naturen. Detta innebär bland annat att man bör sträva efter att bygga
miljöer som beaktar det mänskliga behovet av social samvaro, närhet till naturen, skönhet
och symmetri. Nybyggnation bör enligt oss bättre beakta värdet av så kallad traditionell
arkitektur och med fördel kunna också byggas mer i trä. Ett naturligt och miljövänligt
byggmaterial som har stora tekniska, energi- och miljömässiga fördelar.
Den stora migrationen till Sverige som skett under de senaste åren är en av anledningarna
till nuvarande bostadsbrist och anhöriginvandringen förväntas öka problemen ytterligare.
Sverigedemokraterna motsätter sig diskriminerande förturs- och kvoteringssystem gällande
bostäder för nyanlända migranter.
En återhållsam syn skall råda när det gäller uppförande av byggnader med starkt
symbolvärde av religiös eller annan karaktär som kraftigt avviker ifrån svensk, eller
västerländsk byggnadstradition. Sverigedemokraterna anser också att man i högre grad
bejaka platsens och invånarnas historia och identitet.
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Landsbygd
För att landsbygden ska ha möjligheterna till en positiv utveckling behövs en politik för att
attrahera människor att leva, bo och verka på landsbygden. Detta är en grundförutsättning
för att det ska finnas en fungerande kommunal verksamhet och kommersiell service.
Landsbygden hyser en stark tradition av att gemensamt lösa problem och ta ansvar för sin
egen utveckling. Politiken måste ta tillvara på den mångfald, kreativitet, nytänkande och det
erfarenhetsutbyte som finns. Lika så behöver kvinnor och män ha samma möjligheter att
verka och leva på landsbygden för att den ska utvecklas.
Att kunna bo kvar i sin hembygd där generation efter generation bott och verkat gör att
människans förståelse och stolthet över sitt ursprung ökar. Då graden av samhörighet och
konsensuskultur är högre på landsbygden och i mindre orter bidrar detta positivt till ett
solidariskt välfärdssamhälle.
De landsbygdsnära näringarna skapar viktiga arbetstillfällen och bidrar till en livskraftig och
levande landsbygd. Livsmedelsproduktion, skogsbruk, energi, jakt, fiske och besöksnäring
är exempel på verksamheter som nyttjar mark- och naturresurser och har en stark potential
för att växa och utvecklas.
Vi värnar om närhet och vill underlätta för lokala företag i kommunens offentliga
upphandlingar av tjänster och livsmedel.
Små avlopp med dålig renhållning kan innebära problem för såväl folkhälsan som miljön,
inte minst på landsbygden där sådana avlopp är vanliga. I syfte att förbättra
drickvattenstandarden och minska utsläppen bör kommunerna därför verka för att
understödja att fler lokala vatten- och avloppsföreningar bildas.
Vidare bör kommunen arbeta vidare med satsningarna på cykelvägar, i enlighet med
cykelstrategin. Genom att också lämna en del av vägbanan oasfalterad vid anläggande av
cykelvägar så kan man enkelt skapa bättre förutsättningar för ridning. Kommunen bör även
gemensamt tillsammans med andra närliggande kommuner arbeta fram en strategi för
utvecklingen av ridleder, allt för att gynna turismen och underlätta för miljövänliga
transporter.
Vi ser ett stort värde i bevarandet av de mindre skolenheterna, inte minst de bygdeskolor
som fortfarande finns kvar. Av den orsaken är det viktigt att låta grundskolan bygga på
småskalighet. Sverigedemokraterna vill behålla och utveckla de lokala bygdeskolorna som
har en viktig roll som naturlig mötesplats och utvecklingsgenerator för landsbygden.
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Miljö
Dagens miljödebatt präglas av skräckpropaganda och alarmism, där vi uppmanas att känna
skuld för vår konsumtion. Vi i Sverigedemokraterna tror på sunda ideal som sparsamhet och
hälsosam livsstil, men vi moraliserar inte över vanliga människors konsumtion eller
resvanor.
Vi i Sverigedemokraterna anser att naturen ska bevaras och förvaltas enligt principen om
varsamt framåtskridande där vi söker balans mellan miljömål och andra samhällsintressen.
Naturresurser ska på ett långsiktigt sätt brukas utan att förbrukas i enlighet med
förvaltarskapstanken. Samtidigt är mänsklig närvaro i naturen en förutsättning för att den
ska upplevas.
För att värna den biologiska mångfalden krävs ett aktivt arbete. Inte sällan sprider sig
främmande växter i den svenska naturen vilket riskerar slå ut den inhemska floran, till stora
kostnader för jordbruk och fiske. Vi ser därför att det bör åligga kommunen att ha en
handlingsplan för invasiva arter.
Från miljösynpunkt samt ur ett djurskyddsperspektiv, är det viktigt att allmänheten
informeras om vilket ursprung maten har. Det ska serveras en god och näringsrik mat
producerad i enlighet med svenska miljö- och djurskyddsregler i kommunens offentliga
verksamhet. Svensk, närproducerad och gärna ekologisk mat ska prioriteras.
Idag krävs det enligt lag att kommunen tillstyrker vindkraftsuppförande inom kommunens
gränser, vilket möjliggör ett ”kommunalt veto”. Detta veto bör utnyttjas i fall av att
kommuninvånare drabbas av sänkta värden på fastigheter som inte kompenseras av ägaren
till vindkraftparken. Likaså bör stor hänsyn tas till framtida markanvändningsintresse.
Allemansrätten är en i världen unik rättighet som innebär att man under givna
förutsättningar har rätt att vistas på annans mark. För att medborgarna inte ska missbruka
denna rättighet samtidigt som markägarna inte ska känna att dessa rättigheter utnyttjas
felaktigt, bör kommunen tillhandahålla information och bedriva upplysningskampanjer om
vilka rättigheter och skyldigheter man har genom allemansrätten.
Kommunens verksamhet ska, i alla sina delar, genomsyras av kretsloppstänkande och
omsorgen om allt levande omkring oss. Dock måste vi vara medvetna om att ett alltför
fundamentalistiskt miljötänkande ibland kan vara kontraproduktivt. Om tillväxten bromsas
minskar den totala resurs som kan användas för konstruktivt miljöarbete.
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Folkhälsa
Kommunen skall alltid prioritera kärnverksamheten. Det behöver råda en måttfullhet och
varsamhet med skattebetalarnas pengar men vi har också ett ansvar som välfärdssamhälle
att arbeta förebyggande när det gäller folkhälsa och livskvalité.
Frivilligorganisationer och andra volontärers insatser är viktiga resurser som kan tillvaratas.
Klassmorfarsystemet har blivit en framgång på många håll i landet inom skolan. Vi vill
implementera samma system inom äldreomsorgen genom att införa äldrestödspersoner. För
att administrera denna verksamhet ska en volontärförmedling finnas dit kommuninvånare
som vill göra en insats kan vända sig för vägledning och utbildning.
Fallskador bland äldre är något som orsakar ett stort mänskligt lidande och enorma
kostnader för kommunen och regionen. Ett sätt att motverka fallskador är att äldre får
information om hur fallskador kan undvikas.
Det är viktigt att även de äldre som är friska och aktiva får sina behov och intressen
tillgodosedda. Vid fördelning av medel för friskvård och motion ska även äldres behov och
intressen tas hänsyn till i kommunens satsningar.
Sverigedemokraterna ser sambandet mellan motion och folkhälsa. En mycket viktig del av
folkhälsoarbetet är att människor uppmuntras att aktivera sig på regelbunden basis, särskilt
barn och ungdomar. Idrottsrörelsen är en del av den svenska folkrörelsetraditionen och
spelar som sådan en stor roll inte bara för människors hälsa utan även för demokratisk och
social fostran och ska erbjuda en meningsfull och innehållsrik fritid fri från kriminalitet och
missbruk. Alla föreningar som erhåller bidrag ska garantera en demokratisk och drogfri
verksamhet.
Vidare ska vikten av god hälsa och ökad rörlighet betonas. För att säkerställa att barnen i
skolan får tillräckligt med motion bör fler idrottstimmar införas. Idrottsundervisningen bör
dock vara organiserad så att den stimulerar till rörlighet och motion, mer än enbart tävling
och prestation
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Kultur
Kultur är kittet som binder samman det svenska majoritetssamhället och väver in invandrare
i vår kollektiva gemenskap och det kollektiva minnet. Kultur är odling som får oss att växa
som människor och som behöver gro i storstad och landsbygd för att bilda gemensamma
referenspunkter och låta hela Sverige leva – stad och land, hand i hand. Kultur är trygghet
och tradition, levande odling och ambition. Sociala koder som förenar och särskiljer. Seder
och bruk som tecknar en bild av vilka vi är. Landskap, artefakter och miljöer som gemensamt
bildar det kollektiva minnet av vårt förflutna. Sammantaget förmedlar alltsammans bilden
av Sverige och svenskheten – från äldre generationer till nu levande i förvaltande för
morgondagens medborgare.
Museer och bibliotek men också ideella hembygdsföreningar har en särskilt viktig roll i det
kulturarvsfrämjande arbetet. Kommunen ska dessutom ha en aktiv roll som arrangör vid
officiella högtider och ta ett särskilt ansvar för att det svenska nationaldagsfirandet ges en
folklig profil.
Att varje kommun har ett folkligt och levande kulturliv är viktigt för Sverigedemokraterna.
Bland annat behövs bibliotek, sevärdheter och upplevelser för framförallt barn och familjer
samt allmänna samlingsställen för exempelvis dans och musik. Den kommunala musik- eller
kulturskolan ska särskilt verka för att levandegöra kulturarvet, till exempel genom att
erbjuda undervisning i folkmusik och gammeldans.
Många gånger används dock kulturresurser till att finansiera smala, högst tvivelaktiga och
inte sällan politiserade verksamheter. Sådan verksamhet ska givetvis kunna finnas för dem
som är intresserade, men att med skattemedel främja kulturell verksamhet som den absoluta
merparten av skattebetalarna inte har något intresse av att se eller till och med tar avstånd
ifrån, anser vi vara felaktigt.
Genom att utsätta en större del av kulturlivet för en marknadsmässig konkurrens ökar man
medborgarnas inflytande över kulturlivets inriktning. Sverigedemokraterna anser därför att
det kommunala stödet till all vuxenkultur bortsett ifrån biblioteksverksamheten och den
kulturella verksamhet som bidrar till att lyfta fram det svenska kulturarvet och stärka den
gemensamma identiteten i samhället, bör minskas.
Det är av vikt att kommunen i sina kommunikationer med medborgarna använder sig av
korrekt svenska i tal och skrift. Språkliga influenser är något naturligt, dock finns det en
skillnad på att ett ord naturligt blir en del av svenska språket och till exempel den
anglifiering som skett de senaste decennierna då man helt lyfter in ett ord från det engelska
språket till det svenska.
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Skara kommuns verksamheter
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen ansvarar för att de olika handlingsprogram som kommunfullmäktige
beslutat om kommuniceras till verksamheterna. Kommunstyrelsen har ett speciellt ansvar
för att uppmuntra och driva på för en mer kostnadseffektiv verksamhet med god kvalité och
service mot kommunens invånare och besökare.
Skara kommun har flera unika besöksmål där Hornborgarsjön skulle kunna kallas juvelen i
kronan. Det är viktigt att vi tar tillvara de möjligheter dessa ger för att utveckla turist- och
besöksnäringen.
Kommunstyrelsen bör göra en översyn över hur stödet till besöksnäringen kan optimeras för
att ge mesta möjliga utbyte för varje satsad krona.
Sverigedemokraterna anser att kommunstyrelsen bör göra en genomgång av de kommunala
bolagen för att utröna om de drivs på effektivt och även undersöka om kommunalt ägande
av dem är mest effektiva driftsformen.
Kommunstyrelsen erhåller för 2018, 2019 och 2020, 2,0 miljoner kronor i ökade anslag för att
införa ordningsvakter under kvällar och helger i Skara centrum.

Nämnden för Service och Teknik Skara-Götene
Nämnden ska kontinuerligt verka för att fastighetsförvaltningen bedrivs effektivt och
lokalerna anpassas till behoven för att minimera kostnaderna. Dessutom ska nämnden verka
för att servicen fördelas över hela kommunen och att de mindre tätorterna har en bra skötsel
av grönytor, parker, gator och renhållning.
Medvetandegraden och viljan att köpa svenska och närproducerade livsmedel ökar stadigt
och en satsning bör göras för att få en större andel närproducerade och/eller ekologiska
livsmedel i de offentliga upphandlingarna. Samtliga livsmedel som upphandlas ska vara
producerade enligt gällande svensk miljö- och djurskyddslagstiftning när det är möjligt.
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Barn och utbildningsnämnden
Den tvångslag som den socialdemokratiska regeringen införde den 1 mars 2017 kommer att
försvåra möjligheterna att planera verksamheten för skolorna. Kommunen kan tvingas ta
emot asylsökande utan förvarning och är tvingade att förse dessa med boende, barnomsorg,
skola och annan samhällsservice.
Vi har förnärvarande problem på flera skolor i kommunen med ordningen där otryggheten
för eleverna har ökat.
Varje år går ett antal elever ur grundskolan utan behörighet, utan att kunna studera vidare
på gymnasiet. Det är ett misslyckande om ens en elev saknar fullständiga betyg och
målsättningen måste vara att inte en enda elev ska lämna grundskolan utan möjligheter att
skapa sig en ekonomisk trygghet genom eget arbete.
Rekrytering av utbildad personal till skolan och då i synnerhet behöriga lärare är ett ökande
problem och lönen är bara n parameter i den ekvationen. Arbetsmiljö, stimulans och
personlig utveckling är också viktiga ingredienser. Det råder akut brist på behöriga lärare i
Skara kommun, samtidigt som många nyanställda obehöriga lärare behöver stöd för att höja
sin kompetens. Sverigedemokraterna vill höja obehörigas lärares kompetens.
Ett led i det arbetet är att ge våra elever en naturlig relation till äldre generationer och
motverka de ökande åldersklyftorna i samhället. Det kan exempelvis ske genom att det
inrättas en så kallad klassmorfar på varje skola eller i varje klass samt genom att skolklasser
ges möjlighet att besöka äldreboenden.
Vi tycker att det är glädjande att Skolverket klart har uttalat att avslutning i kyrkan är en
svensk tradition som ger högtidlighet och gemensam samvaro vid skolårets slut.
Kommunens skolor bör därför åläggas att ordna traditionella avslutningar i kyrkan för de
elever och föräldrar som så önskar.
Vi vill att barnomsorgen i Skara skall stimulera till inlärning och gemenskap med respekt för
alla. Vi vill verka för mindre barngrupper med bibehållen pedagogiskt utbildad
personalstyrka. Behöriga lärare ser vi som en självklarhet både i förskolan som skolan.
Barn- och Utbildningsnämnden tillförs 4 mnkr under åren 2018 för att skapa långsiktiga
planeringsförutsättningar.
Barn- och utbildningsnämnden tillförs 1,0 mnkr under åren 2018-2019 för att höja
kompetensen för nyanställda obehöriga lärare.
Barn- och utbildningsnämnden erhåller 2,5 mnkr i kompensation under åren 2018-2020 för
ökade hyreskostnader för paviljonger till förskolan.
Barn- och utbildningsnämnden erhåller 1,45 mnkr under åren 2018-2020 för ökat
lokalbidrag till friskolan Metis på grund av ökade hyreskostnader för Viktoriaskolan.
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Omsorgsnämnd
En av kommunens största verksamheter är Omsorgsnämnden som har ansvaret för de mest
utsatta i samhället, barn, unga och familjer som av en eller annan orsak är i behov av
samhällets stöd. Det kan vara genom ett tillfälligt ekonomiskt stöd eller olika sociala insatser.
Det är viktigt att familjer, barn och ungdomar som drabbas hårt av social utsatthet och
arbetslöshet kan räkna med tidiga insatser för att kunna leva ett gott liv. Barnen ska inte vara
de som drabbas när föräldrarna blir arbetslösa, missbrukar eller drabbas av sjukdom. Målet
ska vara att hjälpa i hemmiljö på ett tidigare stadium.
Oavsett behovet är det viktigt att snabbt utvärdera och i samråd med den behövande sätta in
åtgärder och arbeta tillsammans för att lösa situationen på bästa sätt. Ekonomiskt stöd ska
vara tillfälligt och krav ska ställas på den som tar emot stödet att medverka till att lösa
situationen.
Omsorgsnämnden liksom Barn- och utbildningsnämnden har stora ekonomiska problem.
Detta beror enligt nämnden själv främst på ”Höga sjukkostnader, omställning av
integrationsverksamheten, placeringar av barn och unga i familjehem och vuxna på HVBhem samt personlig assistens är de största förklaringarna till underskottet. En osäker faktor
är hur integrationsverksamheten kommer att lösas under året.”
Omsorgsnämnden beslutade i februari att de av Migrationsverket åldersuppskrivna
ensamkommande asylsökande män ska få bo kvar på kommunens HBV-hem till dess
beslutet om ålder vunnit laga kraft. Beslutet innebär att den asylsökande får bo kvar på
HVB-boendet till dess att beslutet avgjorts, vilket kan röra sig om långa tider. Under denna
tid får inte kommunen någon ersättning från Migrationsverket. Det kan konstateras att
någon finansiering av fattat beslut inte finns specifikt avsatt i Omsorgsnämndens budget.
Det finns ett relativt stort behov i Skara kommun av trygghetsboenden att döma av den
kölista som finns. Vi tror dock att den till viss del kan bestå i att personer står i kö i
förebyggande syfte. Vi vill därför att Omsorgsnämnden undersöker hur behovet ser ut över
tid, hur många i kön skulle flytta till ett trygghetsboende om de erbjuds det i morgon dag.
Ett pågående arbete är att Äldreomsorgsplanen ska uppdateras för att få aktuell data och
förslag på åtgärder. Nämnden bör följa utvecklingen vad gäller digitala hjälpmedel och ehälsa. En planering för omsorgsboende pågår och den behöver bli klar i närtid. Avsikten
med planeringen är att tillföra moderna och ändamålsenliga LSS-boenden.
Omsorgsnämnden tillförs 4 mnkr under åren 2018 för att skapa långsiktiga
planeringsförutsättningar.
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Kultur och fritidsnämnd
Utöver idrotten finns också andra behov av nöjen och rekreation för att fylla människors
fritid med meningsfulla aktiviteter. Inte minst är det viktigt att människor får utökade
möjligheter att samlas och umgås med varandra i sammanhang som berör just dem.
Kommunen ska därför stödja föreningslivet generellt, i synnerhet sådan verksamhet som är
riktad till barn och ungdomar. För att öka antalet ungdomar som söker sig till föreningslivet
är det viktigt med ett brett utbud av aktiviteter.
Föreningar som erhåller bidrag ska garantera att verksamheten är drogfri. För att erhålla
bidrag ska även arrangörer av frivilligverksamhet för barn och unga vara skyldiga att
försäkra sig om att ingen vuxen inom verksamheten begått brott riktade mot barn. För att
motverka fusk med kommunens föreningsbidrag är det viktigt att noggranna kontroller
utförs och att allt misstänkt fusk polisanmäls.
Kultur och fritidsnämnden tillförs 0,5 mnkr under åren 2018 och 2019 i en förstärkning på
idrotts- och föreningsliv.

Miljö och byggnadsnämnd
Sverige har en rik byggnadstradition som förtjänar att bevaras. Historiskt förankrade
byggnadsmiljöer skapar hemkänsla och trygghet för många invånare och har en positiv
inverkan på turistnäringen. Sverigedemokraternas generella inställning är att i möjligaste
mån undvika förtätning av befintliga stadskärnor. Vi kan i vår omvärld se exempel på hur
parker och grönområden trängs undan till förmån för nya tättliggande hus.
Kommuner har idag möjlighet att peka ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära
lägen (LIS-områden) i sina översiktsplaner. Områdena ska vara lämpliga för
landsbygdsutveckling och av begränsad omfattning så att strandskyddets syften tillgodoses.
En LIS-plan bör snarast tas fram och vi vill att kommunen uppmuntrar till avstyckning av
privat mark på landsbygden.
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Investeringar
Flera större investeringar har påbörjats under de senaste åren. Den nya högstadieskolan
Viktoriaskolan är inflyttningsklar till höstterminen 2017. En ny idrottshall och upprustning
och renovering av ishallen färdigställdes under 2016. Flera LSS-boende planeras och ska
uppföras.
Bostadsförsörjningsprogrammet innebär att flera planprogram och detaljplaner kommer att
utarbetas för att få igång bostadsbyggandet. I det arbetet krävs både en god dialog med
privata byggherrar och en hög beredskap från Centrumbostäder för att förverkliga planerna
på bostadsbyggande i Skara kommun.
När Viktoriaskolan står färdig innebär det att nuvarande Djäkneskolan står utan verksamhet
från höstterminen 2017. En större renovering av taket samt förprojektering av hur
Djärkneskolan ska användas i framtiden kommer att inledas. Från Sverigedemokraternas
sida ser vi positivt på Djäknehuset fylls med verksamhet, där till exempel en samlad
kommunal verksamhet i ett stadshus kan vara ett lämpligt användningsområde.
I takt med ökad inflyttning och fler barn finns det behov av att utarbeta en förskole- och
skolutredning inför kommande behov av lokaler och framtida investeringar. Utredningen
behöver belysa den demografiska förändringen i Skara kommun och i vilka delar av Skara
som behovet finns på kort och lång sikt. Dessutom bör utredningen belysa hur föreslagna
riktlinjer och lagstiftning kan komma att påverka behovet av förskole- och skollokaler.
Ardalaskolan står inför en större till-/ombyggnation och är därför inlagda i
investeringsbudgeten för 2020.
Den reviderade Äldreomsorgsplanen kommer att beskriva framtida behov av särskilda
boende, hemvård och ny teknik. Syftet är att säkerställa kommande behov av boende och
insatser för äldre samt en gemensam syn på nuvarande och kommande boende. Den
reviderade Äldreomsorgsplanen kommer att ligga till grund för kommande
investeringsbeslut.
Investeringar görs i budgeten när det gäller trygghetsskapande åtgärder runt busstationen
samt andra utsatta områden i Skara, totalt 2 mkr under 2018-2019. Kommunen ska i
samarbete med Polisen utreda hur dessa åtgärder såsom kameraövervakning och förbättrad
belysning kan utformas för att förbättra tryggheten.
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Ekonomiska förutsättningar
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) konstaterar i sin ekonomirapport för maj 2017 att
låneskulden för kommuner, landsting och regioner fortsätter att öka på grund av ökade
behov av att bygga allt ifrån nya skolor, äldreboenden och sjukhusbyggnader.
Under året är svensk ekonomi fortsatt stark med växande sysselsättning och skatteunderlag.
Den största bristen på arbetskraft finns just i offentlig sektor - inte i näringslivet, som annars
är det normala. Från och med nästa år beräknar SKL att skatteunderlaget utvecklas betydligt
långsammare, trots att befolkningen växer. Den demografiska utvecklingen, med fler barn
och äldre, innebär att behovet av kommunsektorns verksamheter förväntas öka betydligt
snabbare än vad skatteunderlaget gör. Kommunerna kommer därför behöva att effektivisera
verksamheten med allt ifrån ny teknik till förebyggande vård.
Ett av huvudproblemen på svensk arbetsmarknad är de stora skillnaderna i sysselsättning
och arbetslöshet mellan personer födda i Sverige och utomeuropeiskt födda. Det råder också
en stor osäkerhet kring vad som är att betrakta som en långsiktig nivå på kostnaderna för
asylmottagandet och integrationen. Arbetslöshet är fortsatt högre (8,8 %) i Skara än
rikssnittet (enligt Arbetsförmedlingens statistik för maj 2017). Enligt Arbetsförmedlingen så
var arbetslösheten bland utlandsfödda i Skara kommun i september 2017, hela 37,1 procent
jämfört med regionsnittet på 20,8 procent.
Kommunalskatten utgör den huvudsakliga inkomstkällan för kommunen. Att lösa
kortsiktiga ekonomiska problem genom skattehöjningar löser inte den strukturella problem
som ligger bakom. Välfärden behöver vara solidariskt finansierad men det är samtidigt vår
uppfattning att ekonomiska skillnader mellan olika samhällsgrupper inte ska utjämnas
genom en aggresiv skattepolitik. Utbildning, arbete och företagsamhet måste löna sig. Dessa
incitament är grundläggande för ekonomisk tillväxt och vår gemensamma välfärd.
Sverigedemokraternas budget och plan inriktas för ett rimligt resultat där överskottet ska
kunna avsättas som ekonomisk reserv för framtiden. Sverigedemokraterna anser att
kommunen bör arbeta för ett långsiktigt resultat på cirka 20 miljoner kronor eller 2 % i andel
av beräknade skatteintäkter och generella statsbidrag.
För 2018 föreslår vi inga förändringar avseende kommunalskatten utan en fortsatt skattesats
på 21,10 skattekrona.
Budgeterat resultat Skara kommun.
2018
24 175 tkr
2019
19 890 tkr
2020
3 400 tkr
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