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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 skapas 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.
Sverigedemokraterna strävar efter att återuppbygga ett samhälle vars grundstenar vilar på
gemenskap, tillit och lojalitet. Med en sverigedemokratisk politik så stärks möjligheterna för
Skaras medborgare att bedriva företag, arbeta och utbilda sig.
Med en skola i toppklass, fungerande omsorg för såväl äldre som unga samt ett aktivt
föreningsliv så stärks sammanhållningen. Utan diskriminerande särlösningar och
kostsamma misslyckade mångfaldsprojekt
Sverigedemokraterna prioriterar trygghet, vård och skola byggt på en rimlig skattenivå med
en ekonomi i balans
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Oscar Ternström
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Sammanhållning
Sverige är idag ett kluvet land, kluvet mellan invandrare och svenskar, stad och land, äldre
och yngre. Flera regeringar har under lång tid tillåtit samhällskittet att krackelera. Sverige
behöver mer än någonsin en politik för att bygga vår gemensamma identitet, för social tillit
och för sammanhållning.
Vi är övertygade om att de som är med och bygger upp, också är mer benägna att vårda.
Sammanhållning innebär ett gemensamt kollektivt ansvar för det svenska samhället. En
svensk medborgare ska vara lika väl införstådd med sina plikter och skyldigheter, som sina
rättigheter. Således bör utländska medborgare som önskar bli svenska tydligt visa att de är
redo och villiga att ta del i det kollektiva ansvaret för Sverige.
Att bli svensk är en långsam process som kräver god kunskap och förståelse för språket och
de värderingar som präglar 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. Vi i Sverigedemokraterna vill att kommunen
ställer högre krav och att alla nyanlända ska omfattas av en integrationsplikt.
Den stora invandringen innebär stora ekonomiska bekymmer för Sverige. Segregation,
kulturkrockar och ökad otrygghet är andra effekter. Sverigedemokraterna vill att det årligen
upprättar ett mångkulturellt bokslut, där migrationspolitikens konsekvenser för kommunens
ekonomi, verksamhet och trygghet belyses. Vi vill verka för ett nollavtal med
Migrationsverket samt att vi vill stödja en ökad återvandring genom att kommunens tjänst
som integrationssamordnare görs om till en återvandringshandläggare. Den nya tjänstens
uppgifter kan innefatta allt från stöd i återvandringsprocessen till anpassade utbildningar
och kontaktförmedling.
Vi säger nej till kommunala mångkulturella mål om att ”det ska finnas människor med olika
bakgrunder i kommunens bostadsområden” och liknande diskriminerande förturs- och
kvoteringssystem avseende till exempel bostäder eller sysselsättningsåtgärder.
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Trygghet
Sverigedemokraterna verkar för ett Sverige där människor ska kunna känna sig trygga –
oavsett tid på dygnet och plats. Ett land präglat av lojalitet, solidaritet och tillit gentemot
varandra där det allmänna rummet inte är ett privilegium för de som, genom att sprida
rädsla, håller andra inomhus. Ett samhälle där brottsoffer får stöd och upprättelse medan
gärningsmännen får ett straff i rimlig proportion till brottets allvarlighet. Ett modernt
folkhem där vi bemöter de som upprätthåller ordningen med hänsyn och respekt – istället
för med hat och våld.
Att känna trygghet i samhället för ung som gammal ska vara en självklarhet.
Trygghetsmätningar visar att Skaraborna känner sig mer otrygga än både svensken i gemen
och invånare i jämförbara kommuner. De trygghetsvandringar som har utförts visar att
många platser i Skara upplevs som otrygga, med människor som rör sig i miljöer kopplade
till kriminalitet eller missbruk.
Polisnärvaron måste förstärkas. Sverigedemokraterna vill se mer trygghetsskapande
åtgärder kring utsatta områden genom investeringar i bättre belysning, trygghetskameror
och stöd till andra trygghetsskapande medborgarinitiativ.
Kommunala ordningsvakter införs under kvällar och helger i Skara för att garantera större
trygghet. Dessa ska arbeta nära med socialtjänst, polis och vaktbolag, för att nyttja samhällets
resurser på bästa vis.
Vi vill stoppa tiggeriet genom att i de lokala ordningsstadgarna kräva tillstånd för tiggeri.
Sverigedemokraterna anser det som självklart att varje land själv ska bära ansvar för sina
egna medborgare. På nationellt plan så vill vi att tiggeri för utländska medborgare ska
förbjudas.
Avseende hedersrelaterat våld, bör det bedrivas 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.
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Vård och omsorg
En harmonisk familj ger de bästa förutsättningarna för att barnen ska bli väl fungerande
samhällsmedborgare i vuxen ålder. Vi ser kärnfamiljen som den samlevnadsform med bäst
förutsättningar att ge barn en stabil och trygg uppväxt. Livet i kärnfamilj passar dock inte
alla, vi strävar därför efter att erbjuda fullgod samhällsservice till alla typer av familjer som
inkluderar barn. För att hjälpa familjer i krissituationer och minska risken för splittring av
dessa ska en väl utbyggd familjerådgivning, utan långa väntetider finnas.
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 handläggare 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.
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.
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.
Andra är beroende av äldreomsorg för att kunna behålla livskvalitet. 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.
För att minska trycket på de särskilda boendena och därmed också den kommunala
ekonomin bör en utbyggnad av trygghetsboenden 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 regler
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.
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Skola och barnomsorg
Skola och barnomsorg ska möta och tillvarata elever och barns behov. Kunskapsmålen ska
vara i fokus där rätten till en trygg uppväxt och utbildning av god kvalitet. Under flera år
har elevernas kunskapsresultat försämrats i Skara kommun. Resultaten från de nationella
proven och betygsstatistiken visar att allt fler elever misslyckas med att lämna grundskolan
med godkända betyg och därmed bli behöriga till gymnasiet.
Skola, barnomsorg och utbildning har en särskild uppgift att organisera och genomföra sina
insatser för att möta alla barns och elevers behov utifrån deras förutsättningar. Arbetet med
att varje elev ska nå de kunskapsmål som är uppsatta ska vara i fokus, för att säkerställa allas
rätt till en god uppväxt och en god utbildning av hög kvalitet. Målet ska vara att elevernas
resultat ska öka.
Sverigedemokraterna prioriterar förskola och skola då den lägger en viktig grund för barnet
och den unga människans utveckling och framtid. Vi ser gärna en ökad valfrihet inom skola
och barnomsorg. Vi vill stimulera föräldrar till att spendera mer tid med sina barn och ser
därför vårdnadsbidraget som ett bra alternativ inom barnomsorgen.
Sverigedemokraterna vill minska barngruppernas storlek i förskolan med avsikt att minska
arbetsbelastningen samtidigt som inlärning och trygghet förstärks. Det finns en tydlig
koppling mellan personaltäthet och kvalitet inom barnomsorgen.
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.
Samtalsspråket under skoltid, med undantag för språklektioner, ska alltid vara 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.
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. Vid behov ska det inrättas jourklasser vid ordningsproblem
samt för elever som behöver speciell tillsyn.
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 det finnas en handlingsplan för hur rekrytering till
religiöst och politiskt extremistiska organisationer kan motverkas.
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Tillväxt och Utveckling
Tillgång på kompetent arbetskraft och ett gott företagsklimat är avgörande för sysselsättning
och skatteintäkter. Kommunens näringslivsarbete bör bedrivas med befintligt företagande
som bas för etableringar och nyföretagande. Näringslivet ska bemötas med korta
handläggningstider, rättssäkerhet och snabba beslutsvägar. 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.
Vi vill se en satsning på fler praktikplatser för unga och beredskapsarbeten för
långtidsarbetslösa. Dessa kan bestå av olika kvalitetshöjande insatser i kommunens olika
verksamheter med syftet att ge erfarenhet och meriter för att komma vidare till andra jobb
eller utbildningar.
Både vad gäller lärlingsutbildningarna och de yrkesinriktade gymnasieprogrammen är det
av största vikt att gymnasieskolan utvecklar ett nära 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. Vi vill utveckla besöksnäringen genom att
stödja och utveckla befintliga och nya besöksmål. Ett sådant är Skara-Lundsbrunns
järnvägsförening samt en satsning på kombinerade cykel- och ridleder till nytta för ökad
turism, miljövänliga transporter och välbefinnande.
Livsmedel som upphandlas ska enligt oss vara producerade enligt gällande svensk miljöoch djurskyddslagstiftning om möjligt. Vi vill gynna det lokala näringslivet genom att verka
för fler närproducerade tjänster och livsmedel.

’
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Medarbetare
Vi vill verka för att kommunen skall vara en attraktiv arbetsgivare genom goda arbetsvillkor
i balans mellan servicenivån mot kommunens invånare, en effektiv organisation och den
enskildes önskemål. Varje anställd bör känna sig uppskattad och ges utrymme att använda
sina yrkeskunskaper i sitt arbete.
Medarbetare ska ha en individuell kompetensutvecklingsplan och när det gäller
personalstrategin behöver den kompletteras med riktlinjer för hur kommunen ska arbeta för
att bättre behålla medarbetare. Chefer i kommunen ska vara förtrogna med de politiska
besluten, och se till att förverkliga dem.
Vi vill att heltid ska vara en rättighet för kommunens anställda inom vård, skola och omsorg
och att delade turer ska motverkas genom bättre planering av arbetstidens förläggning och
personalens arbetsuppgifter.
Skara kommun bör även utreda de ekonomiska förutsättningarna för hur en kompensation
för karensdagen kan utges till anställda inom barnomsorg, skola, vård och omsorg inom
Skara kommun.
Oavsett lagstiftning har alla i kommunens verksamheter, politiker och anställda ett moraliskt
ansvar för att aktivt motverka mobbning och trakasserier på arbetsplatser och i skolan. Vi
har alla ett ansvar för att motverka polariseringen i samhället och på sociala medier, i
synnerhet måste alla vi vuxna föregå med gott exempel.
Medarbetaren ska ta ansvar för sina egna, arbetslagets och resultatenhetens arbetsuppgifter.
Som anställd i en kommunal verksamhet möter man olika situationer. Det är viktigt att hålla
isär rollen som professionell personal och medborgare så att privata åsikter inte torgförs
under tjänsteutövning.
Kvaliteten i verksamhet bedöms utifrån medborgarnas upplevelser. Det ska finnas en
helhetssyn och det är av betydelse att kommuninvånarnas sammantagna upplevelse av
kommunens verksamhet är positiv. Var och en som arbetar inom kommunen behöver ha en
god kunskap om och intresse av de tjänster och verksamhet som kommunen tillhandahåller.
Skara kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare för kompetenta medarbetare som har
medborgarna i fokus. Det goda ledarskapet och medarbetarnas engagemang säkerställer
kvaliteten i, och utvecklingen av, servicen till kommuninnevånarna.
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Skara kommuns verksamheter
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för Skara kommuns utveckling.
Handlingsprogram som beslutats ska implenteras i de olika verksamheterna. Ett särskilt
ansvar är att främja en kostnadseffektiv kommunal verksamhet med fokus på kvalité och
service för medborgare och besökare till kommunen.
Det finns flera unika besöksmål i Skara kommun. Hornborgasjön, Skara sommarland,
Vallebygden, Domkyrkan och Varnhems klosterkyrka är sådana viktiga besöksmål som
lockar ett stort antal besökare. Besöksnäringen ska stödjas genom att utveckla befintliga och
nya besöksmål.
En översyn bör göras för att utröna ifall de kommunala bolagen är tillräckligt effektiva och
ifall ett kommunalt ägande är den utifrån medborgarnas perspektiv mest nyttiga
verksamhetsformen.
Kommunala ordningsvakter införs med uppdraget att bevaka utsatta delar främst i Skara
centrum. Resultatet för liknande åtgärder i andra kommuner har varit lyckosamma med
både ökad trygghet för medborgarna och minskad brottslighet
Besparingar görs på kommunikationsavdelningen, internationaliseringsstrategin och projekt
kring bostadsförsörjningen.
Kommunstyrelsen erhåller 2,0 mkr för att införa ordningsvakter under kvällar och helger i
Skara centrum.
Kommunstyrelsen föreslås en besparing på 1,0 mkr avseende den ökade ambitionsnivån
kring bostadsförsörjning.
Kommunstyrelsen föreslås en besparing på 1,0 mkr för kommunikationsavdelningen.
Kommunstyrelsen föreslås en besparing på 0,5 mkr avseende internationaliseringsstrategin.

Nämnden för Service och Teknik Skara-Götene
Den gemensamma nämnden för Service och Teknik Skara-Götene har ansvar för
fastighetsverksamheten i kommunen och ska verka för att det bedrivs en väl anpassad och
kostnadseffektiv verksamhet i lokalerna. Nämnden har även ansvar för service och skötsel
av kommunens grönytor, parker, gator samt renhållning. Kost och lokalvård
anslagsfinansieras med målet att uppnå en tydligare ansvar samt uppföljning av nämndens
arbete samt de olika verksamheternas resultat.
Nämnden får i uppdrag att öka andelen närproducerade 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 utbildningsnämnd
Vi har förnärvarande problem på flera skolor i kommunen med ordningen där otryggheten
för eleverna har ökat. Åtgärder ska omedelbart vidtas vid behov och ordningen skall alltid
upprätthållas.
Varje år går ett antal elever ur grundskolan utan behörighet, utan att kunna studera vidare
på gymnasiet. Målsättningen måste vara att inte en enda elev ska lämna grundskolan utan
fullständiga betyg och sämre framtidsmöjligheter.
Rekrytering av utbildad personal till skolan och då i synnerhet behöriga lärare är ett ökande
problem och lönen är bara en parameter i den ekvationen. Arbetsmiljö, stimulans och
personlig utveckling är också viktiga ingredienser. Det råder brist på behöriga lärare i Skara
kommun, samtidigt som många nyanställda obehöriga lärare behöver stöd för att höja sin
kompetens.
Beslutet kring att bevilja studier på nationella program och introduktionsprogrammen för så
kallade ”ensamkommande” ungdomar som har skrivits upp i ålder men ännu inte uppnått
21 års ålder ska rivas upp. De ekonomiska konsekvenserna av ett sådant beslut är inte
tillräckligt utrett.
Ett led i arbetet att ge våra elever en naturlig relation till äldre generationer och motverka de
ökande åldersklyftorna i samhället kan till exempelvis ske genom att det inrättas så kallade
”seniorer i skolan” samt att skolklasser ges möjlighet att besöka äldreboenden.
Vi anser det som glädjande att Skolverket klart har uttalat att skolavslutningar i kyrkan är en
svensk tradition som tillför 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 verka för mindre barngrupper och stimulera till
inlärning och gemenskap med respekt för alla. Behöriga lärare ser vi som en självklarhet
både i förskolan som skolan.
Barn- och Utbildningsnämnden tillförs 4 mnkr under året 2019 för att skapa långsiktiga
planeringsförutsättningar.
Barn- och utbildningsnämnden tillförs 1,3 mkr årligen för fler platser inom Yrkesvux.
Barn- och utbildningsnämnden tillförs 0,6 mkr årligen i kompensation relaterat förändring
av statsbidrag Komvux.
Barn- och utbildningsnämnden erhåller 2,5 mnkr i kompensation under 2019 för ökade
hyreskostnader för paviljonger till förskolan.
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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 av social utsatthet och
arbetslöshet kan räkna med tidiga stödjande insatser vid tillfälliga eller långvariga problem.
Ekonomiskt stöd ska vara tillfälligt och krav ska ställas på den som tar emot stödet att
medverka till att lösa situationen. Skara kommun har en hög andel försörjningsstödstagande
i jämförelse med många andra kommuner. Åtgärder bör vidtas för att minska det höga
behovet av försörjningsstöd.
Sveriges höga invandring har lett till att den finns stora grupper av nyanlända som uppvisar
en relativ hög nivå av arbetslöshet och behov av försörjningsstöd. Utöver det kan extra
placeringar av barn och unga i familjehem och vuxna på HVB-hem samt ökade behov för
personlig assistens ses som de största förklaringarna till de återkommande underskotten i
nämndens ekonomi.
Vi vill införa en integrationsplikt med krav på nyanlända ska genomföra SFI-utbildningar
med godkända betyg samt aktivt söka arbete. Nyanlända som upprepande gånger
misslyckas, inte deltar i utbildning eller etableringsinsatser ska heller inte kunna erhålla
försörjningsstöd.
Kommunens tjänst som integrationssamordnare görs om till en återvandringshandläggare
vars uppgifter blir att bistå i återvändandeprocessen. Många invandrare vill återvandra till
sina hemländer och det är därför av vikt att politiken skapar förutsättningar för detta.
Det finns ett relativt stort behov i Skara kommun av särskilt boende att döma av den kölista
som finns. Omsorgsnämnden ska undersöka hur behovet ser ut över tid och hur många som
kan flytta till ett sådant boende på stående fot. Ett pågående arbete är Äldreomsorgsplanen
som kontinuerligt uppdateras med aktuell data och förslag på åtgärder. Nämnden bör följa
utvecklingen vad gäller digitala hjälpmedel och e-hälsa.
Prioriteringar är tyvärr nödvändiga inom verksamheten och besparingar behöver därför
genomföras inom ledningsfunktionen och vissa pågående projekt och integrationsåtgärder.
Omsorgsnämnden tillförs 4 mkr under året 2019 för långsiktiga planeringsförutsättningar.
Omsorgsnämnden föreslås en besparing med 2,1 mkr genom effektivare ledningsfunktioner.
Omsorgsnämnden föreslås en besparing med 1,0 mkr projekt för unga.
Omsorgsnämnden föreslås en besparing med 0,5 mkr ökade insatser för unga.
Omsorgsnämnden föreslås en besparing med 1,0 mkr integrationsverksamheten.
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Kultur och fritidsnämnd
Vårt land behöver samlas kring gemensamma normer och värderingar, kollektiva minnen,
gemensamma myter, högtider, traditioner, seder och bruk för att hålla ihop.
Utöver idrotten finns också andra behov av nöjen och rekreation för att fylla människors
fritid med meningsfulla aktiviteter. Kommunen ska därför stödja föreningslivet generellt,
med fokus på äldres aktiviteter samt verksamhet som är riktad till barn och ungdomar.
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.
Antidemokratiska, våldsbejakande och segregerande trossamfund och föreningar ska inte
uppbära kommunalt stöd. För att motverka fusk med kommunens föreningsbidrag är det
viktigt att noggranna kontroller utförs och att allt misstänkt fusk polisanmäls.
Att varje kommun har ett folkligt och levande kulturliv är viktigt och bibliotek, sevärdheter
och upplevelser fungerar som allmänna samlingsplatser. Den kommunala kulturskolan ska
särskilt verka för att levandegöra kulturarvet, till exempel genom att erbjuda undervisning i
folkmusik och gammeldans.
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.
Kultur och fritidsnämnden föreslås en besparing med 0,4 Mkr avseende projekt kring
samverkan med civilsamhället.

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.
Avseende byggnadslov och beslut kring företagsetableringar ska nämnden arbetsprocess
präglas av en tydlig, rättssäker och snabb myndighetsutövning.
Skara kommun har idag möjlighet att peka ut områden för landsbygdsutveckling i
strandnära lägen (LIS-områden) i sina översiktsplaner. En sådan LIS-plan bör tas fram med
lämpliga områden för landsbygdsutveckling.
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.
Ett förbud mot religiösa böneutrop införs i ordningsstadgan.
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Investeringar
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.
Det nya stadshuset i den gamla Djäkneskolan är för närvarande i en byggnadsprocess. Enligt
samverkansavtalet ska projektet genomföras i två faser där fas 1 omfattar planering och
projektering. Fas 2 omfattar produktion och överlämning. Under hösten 2019 ska det nya
stadshuset stå klart för inflyttning för cirka 120 medarbetare till en kostnad på 85 miljoner
kronor.
I takt med ökad inflyttning och fler barn finns det behov av fler lokaler för barnomsorgen. En
utredning behöver belysa den demografiska förändringen och i vilka delar av Skara
kommun 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.
Det finns förnärvarande ett stort behov av förskoleplatser. Genom att bättre nyttja befintliga
kommunala lokaler kan fler platser skapas kostnadseffektivt. Nuvarande förhållande med
hyra av tillfälliga baracker är inte hållbart utan vi tillför 25 mkr till investeringar i en förskola
för ca 60 barn 2019 och 25 mkr för ytterligare en förskola.
En besparing görs genom att inte genomföra planerade investeringar i solceller under 20192023 på 0,5 mkr per år.
Den reviderade Äldreomsorgsplanen kommer att beskriva det framtida behovet av särskilda
boende, hemvård och ny teknik. Syftet är att säkerställa kommande behov av boende och
insatser för äldre.
Investeringar görs i budgeten när det gäller trygghetsskapande åtgärder runt busstationen
samt andra utsatta områden i Skara, totalt 2,5 mkr under 2019-2023.
Kommunen ska i samarbete med Polisen utreda hur sådana åtgärder som till exempelvis
trygghetskameror och förbättrad belysning kan utformas.
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Ekonomiska förutsättningar
Högkonjunkturen i Sverige är fortsatt stark, vilket även gäller efterfrågan på arbetskraft.
Detta påverkar dock inte arbetslösheten i nämnvärd utsträckning på grund av betydande
problem med missmatchning på den svenska arbetsmarknaden. Detta förklaras i sin tur
huvudsakligen av ett kraftigt inflöde av lågutbildad arbetskraft under kort tid, men även av
ett utbildningssystem som under lång tid inte har utbildat kompetens i enlighet med
arbetsmarknadens behov.
Styrkan i konjunkturen beror främst på draghjälp från omvärlden, inte minst lågränteläget i
hela EMU-området, men också en fortsatt stark investeringsvilja i USA. Men även om BNPtillväxten är relativt hög så är det mer relevanta måttet BNP per capita, alltså justerat för
befolkningsutvecklingen historiskt sett låg.
I princip alla delar av näringslivet har ett högt rekryteringsbehov, men möts av brist på
arbetskraft, den höga arbetslösheten till trots. Detta leder till att sysselsättningstillväxten
klingar av och att arbetslösheten därför inte faller, vilket annars hade varit naturligt. Det bör
i sammanhanget poängteras att även den som har en subventionerad anställning
klassificeras som sysselsatt enligt officiell statistik.
Samtidigt har Sverige en i det närmaste katastrofal utveckling inom områden som tidigare
varit våra paradgrenar. Vårdköerna växer, bostadsbristen är på vissa håll akut, otrygghet och
kriminalitet breder ut sig alltmedan många pensionärer har extremt svårt att få pengarna att
räcka till.
Kommunalskatten utgör den huvudsakliga inkomstkällan för Skara kommun. 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 aggressiv 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. Kommunen bör bygga upp ekonomiska
reserver i form av eget kapital under bättre tider för att vid behov nyttja dessa under
ekonomiskt svårare tider.
För 2019 föreslår vi inga förändringar avseende kommunalskatten utan en fortsatt skattesats
på 21,10 skattekrona.
Budgeterat resultat Skara kommun.
2019
2020
2021

12,8 mkr
12,2 mkr
5,5 mkr
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