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Utan fungerande motor och utan luft under vingarna är kraschen en realitet.

Inledning.
Ekonomin är avgörande för de åtaganden som kommunen har att förvalta. Utan medel, ingen
verksamhet. Detta är den verklighet vi alla lever i. Det är viktigt att den verksamhet som vi
finansierar med skattemedel bedrivs på det sätt vi förväntar oss att den skall göra.
Vi förväntar oss en god barnomsorg, en fungerande infrastruktur, bra skolor, bra vård, bra
omhändertagande vid behov, osv. Det är av yttersta vikt att samhällets invånare betalar skatt i
förhållande till sin förmåga. Att betala skatt är inte kul men nödvändigt.
Sverigedemokraterna bedriver en hållbar ekonomisk politik, där siffror går ihop och där våra barn
och barnbarn inte betalar för hur vi skött finanserna.
Vår kommun skiljer sig något från genomsnittssamhället i Sverige. Vi har många yngre och många
äldre som belastar ekonomin. Det innebär att vi har en framtidstro och att vi lever gott samt länge!
Utmaningen ligger i ekvationen om resurserna.
Sverigedemokraterna vill att samhället skall utvecklas i samklang med dess invånare. Det är en
självklarhet att vi skall växa som kommun men tillväxttakten får inte skena iväg utan vara i en takt
där invånarna känner sig delaktiga. Vi vill satsa på kvalitet före kvantitet.
Sverigedemokraternas politiska målsättning är att skapa bästa möjliga förutsättningar för
återskapandet och upprätthållandet av ett tidsenligt svenskt folkhem. I vårt Alingsås skall
medborgarna känna sig trygga i vetskapen om att kommunens resurser i första hand prioriterar
verksamheter inom kärnområdena såsom skola, vård- och omsorg samt att kommunen är lyhörd för
såväl våra äldre som våra yngre. Ibland kan det dock vara förenligt med invånarnas väl att säkra
långsiktiga positioner i andra allmännyttiga intressen, vad gäller till exempel bostäder, infrastruktur
och kollektivtrafik.
Centralt för oss är också att värna och stärka den svenska sammanhållningen, den svenska kulturen,
identiteten och gemenskapen. I vårt samhälle ser man till varandras likheter, oavsett sexuell
läggning, kön, härkomst eller etnisk tillhörighet. Tillsammans bygger vi samhället på samma sätt
som myrorna släpar barr till stacken.
En enskild myra bygger ingen stack, men många med gemensamt mål kan bygga fantastiska
samhällen!
Vi ser därför med oro på segregation och motsättningar samt utanförskapet bland olika grupper av
människor i dagens samhälle.
Alingsås är vår hembygd och här vill vi leva!
Idag pratas det mycket om värdegrund och dess innebörd. Även vi i SD Alingsås har lagt ut vår
lokala värdegrund på hemsidan;
”Vi är lyhörda för invånarnas åsikter.
Vi tar avstånd ifrån alla former av diskriminering och mobbing.
Vi bemöter andra så som vi själva vill bli bemötta.
Oavsett var du är född, om du är folkbokförd i Alingsås kommun verkar vi för dig.”

Agenda 2030
Agenda 2030 är ett program från FN med 17 punkter som skall göra vår värld till en bättre plats att
leva på. Punkterna är i olika delar applicerbara på det arbete vi gör i Alingsås kommun. Dessa mål
skall införlivas i de beslut som fattas i Alingsås kommun. Vi måste dock inse att Alingsås kommun
tyvärr inte kan rädda hela världen.

Jämlikhet
Vi Sverigedemokrater vill ha ett Alingsås där alla har samma rättigheter. Samhället bekräftar hela
tiden för oss att alla är inte lika mycket värda. Vi vill att alla som står skrivna i kommunen skall ha
samma rättigheter och skyldigheter oavsett hudfärg, ursprung, kön, sexuell läggning mm. Detta
innebär bla att ingen skall gå före i bostadskön eller könsseparerade badtider.
Denna punkt knyter vi till mål 5 & 10 i AGENDA 2030
Vision 2040
”Alingsås är Västsveriges vackraste kulturstad i en levande bygd.
Genom nytänkande, engagemang och tillgänglighet skapar vi livskvalitet för alla”
De fem fokusområdena i visionen är:
• Vackra miljöer
• Livskvalitet
• Experimentlust
• Omställning
• Tillsammans
Trygghet
Vi Sverigedemokrater vill ha ett Alingsås där man känner sig trygg på alla platser och vid alla
tillfällen. Det samhälle vi lever i har blivit hårdare, med mer våld och mer kriminalitet. Detta är
inget vi tycker om men det är något vi måste förhålla oss till vare sig vill det eller ej. Vi förespråkar
säkerhetskameror på väl valda platser som i ett led att minska kriminaliteten. Att montera upp
säkerhetskameror är bara en liten del av de åtgärder som behöver göras. Trygghetshöjande
belysning är en annan del. Information och utbildning är andra kuggar i maskineriet.
Partistöd
Vi vill sänka partistödet med 30%. När pengarna rinner iväg måste alla kranar tätas.

Fyrverkerier
Vi Sverigedemokrater anser att fyrverkerier bör användas så lite som möjligt. Vi vill se ett
försäljningsstopp i Alingsås kommun. Fyrverkerier skrämmer djur när de används, skadliga för
miljön och farliga. Fyrverkerier är fint att se på men nackdelarna överväger nyttan.
Vänorter
Alingsås har vänorter på flera platser i världen. Vi Sverigedemokrater anser att dessa
samarbetsprojekt skall avslutas så fort som möjligt.
Lånetaket och kommande investeringar
För inte så länge sedan lade tjänstemännen fram ett
förslag om att höja lånetaket vilket vi
Sverigedemokrater var ensamma om att stödja. Vi
tycker inte att det är bra med höga låneskulder och vi
vill se en amorteringsplan, men lånetaket är i dagsläget
fel. Sedan lånetaket beslutades har det framkommit att
avloppsreningsverket är i behov av massiva
investeringar (ca 500 miljoner). Vi sverigedemokrater
tror tyvärr att det kommer bli nödvändigt att höja lånetaket till den nivån som tjänstemännen
föreslog om vi inte vill sälja ut våra gemensamma tillgångar. Kommunen har tillgångar i elbolag,
bostäder och fastigheter.
De investeringar som nu ligger på bordet under en tioårsperiod är på ca 4 miljarder. Kommunen har
idag lån på ca 3,4 miljarder. Vi måste vända på alla stenar…

Försäljning av kommunala tillgångar.
Vi sverigedemokrater är av princip emot försäljning av våra gemensamma tillgångar men om vi
måste minska ägandet för att klara framtida investeringar och minska låneskulden är industrilokaler
det minst skadliga att sälja, då man med detta bara minskar en inkomstkälla. Alingsås Energi Skulle
vid en försäljning ge rejält utrymme för amorteringar men ger idag en god vinst till kommunen.
Hyreslägenheter går att avyttra, men man behandlar sina medborgare illa om man riskerar högre
hyror. Lokaler som kommunen hyr av kommunen är skolor, förskolor, kontor, mm. I dessa lokaler
betalar kommunen hyra till sig själv och det kan inte bli billigare än så. Övriga tillgångar som går
att sälja är mark och byggrätter. Detta är dock en resurs som tar slut om man inte investerar i ny
mark. Andelslägenheter är ett nytt koncept för Alingsås kommun, där vi i dagsläget ställer oss
försiktigt positiva.

Turismen
Besöksturismen har utökningspotential i Alingsås. Kommunen behöver införliva Alingsås
turistbyrås hemsida i kommunens, så att allt i turistväg blir lätt att hitta. Det finns gott om goda
förebilder från andra kommuner att kopiera. Vi har massor att erbjuda besökare!

Migration
Migrationens storlek beslutas på riksnivå. Den migrationspolitik som förs i riksdagen blir
kommunernas huvudvärk. Vi sverigedemokrater vill att alla som kommer till Alingsås skall kunna
behandlas på ett bra sätt. I nuläget klarar vi inte detta. Den logiska följden är att vi inte skall ta emot
fler. I dagens läge så vet ingen vad migrationen kostar Alingsås.
De kostnader kommunen har för migrationen måste redovisas separat så att vi vet vad vi har att
förhålla oss till. Många av Sveriges 290 kommuner går på knäna pga migrationen.
Nationaldagsfirande
Vi skall vara stolta över det land vi lever i och
att fira nationaldagen skall vara en självklarhet.
Vi anser att vårt firande skall vara traditionellt
och vara 100% svenskt. Det är Sveriges
nationaldag som skall firas, inte någon annans.
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens främsta uppgift är att på ett effektivt sätt styra kommunen, så att alla
medborgare i Alingsås kommun skall kunna känna sig trygga och säkra. Invånarna måste ges
möjlighet att utvecklas, kunna påverka och självförverkligas. Kommunstyrelsen skall vara mycket
återhållsam när det gäller kommuninvånarnas pengar och en ordentlig översyn behövs gällande de
uppdrag man bekostar och nyttan det ger invånarna. Potatisfestivaler och liknande kostnader måste
ses i relation till kärnverksamheternas behov.
Kommunledningskontoret bör se över upphandlingsrutinerna och aktivt försöka stödja upphandling
av varor och tjänster från närområdet. Vidare är det självklart att i varje upphandling ställa krav på
att alla som utför upphandlade arbeten i, eller för, kommunen kan prata svenska på en nivå
motsvarande åtminstone godkänt avgångsbetyg från grundskolan.
Samma krav på kunskaper i svenska språket ska också gälla kommunens egen personal, varför detta
även ska vara en naturlig del av kommunens anställningspolicy. Vidare anser vi att kunskap och
kompetens skall vara avgörande för vem som får ett arbete inom kommunens olika verksamheter,
varken positiv eller negativ särbehandling ska förekomma. Kommunens personal ska bestå av de
personer som har högsta tillgängliga kompetens. Alla mål som baseras på kön, etnicitet eller andra i
sammanhanget ovidkommande faktorer kan och ska således slopas.
Det svenska språket skall, i så stor utsträckning som möjligt, och så som språklagen
stipulerar, användas i tal och skrift i hela kommunkoncernens uttryck.

Digitalisering
Vi ser en stor potential i digitaliseringen men det handlar i första hand om att integrera detta
varsamt. Det måste finnas en plan för hur de nya digitala redskapen ska användas.

Barn och ungdomsnämnden
Barnomsorg
Sverigedemokraterna vill främja en utveckling som ger familjerna en större självständighet och
ökad valfrihet. Alla barn är olika och har olika behov. Ett stort utbud av barnomsorgsformer,
inklusive goda möjligheter för föräldrarna att få vara hemma med barnen under de tidiga åren, ska
därför eftersträvas.
Forskning visar att anknytning till en vårdnadshavare före 2 års ålder är oerhört viktig för
människans utveckling. En förskola med alltför stora grupper har svårt att fylla denna funktion.
Anknytningsproblem som skapas i tidiga år kan leda till psykisk ohälsa senare i livet.
Centralt inom alla former av barnomsorg är att barngruppernas storlek skall vara anpassad efter
barnens behov och ålder och att föräldrarna skall erbjudas inflytande över verksamheten. Vidare
måste barnens fantasi och leklust tillvaratas på bästa sätt, samt stress- och bullernivåer reduceras till
ett minimum.

Jourklasser
En mycket viktig aspekt är arbetsmiljön i skolan. Här spelar rektorers och lärares ledarskap stor roll
och vi föreslår jourklasser åt de elever som allra mest behöver särskilt kompetenta pedagoger. Det
skulle avsevärt förbättra förutsättningarna för många lärare som idag ofta behöver punktmarkera ett
fåtal elever, medan övriga i klassen arbetar mer eller mindre självständigt. Jourklasser är en bra
lösning för aktuella elever, övriga elever i klassen och lärare.
Sverigedemokraterna anser att trygghet och studiero är avgörande för alla elever och vi vill att man
arbetar hårdare mot mobbing och hot i kommunens skolor. De måste finnas särskilda lösningar så
att störande elever och elever med behov av extra stöd får hjälp, jourklasser kan vara en lösning.

Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden skall
varsamt förvalta och utveckla
kommunen samt bereda möjligheter för
nyetablering och inflyttning av företag.
I första hand bör detta ske genom att
bygga ut och förtäta i anslutning till
befintliga företagsområden. Tills dessa
möjligheter är uttömda vill vi avvakta
med att etablera helt nya områden.
Förvaltningen bör se över vilken
arkitekthistorisk kompetens som finns
och hur framtida byggnation harmoniserar med den befintliga. Att göra om de misstag som gjordes
på 50- och 60-talet när man lät uppföra avvikande byggnadsstil i städerna får inte upprepas.
Alingsås som trästaden där träden är högre än husen skall förstärkas och vara norm. Samhället och
dess utveckling skall styras av folket, folkvalda, och inte av exploatörer som har en annan
målsättning med sin verksamhet.
Människors liv formas av den miljö de växer upp i, lever i och verkar i. Det är därför viktigt att de
som har ansvar att utforma denna miljö har de egenskaper som behövs för att skapa en bra tillvaro.
Det går inte att bara flytta husen närmare varandra med argumentet att det då blir mer ”urbant”.
I dessa tider när ”förtätning” blivit ett modeord, finns det goda skäl att tänka efter före. Vi har alla
ett ansvar för tidigare, nuvarande och kommande generationer, att bevara kommunens själ samt
gestaltning.
Dagens bygglovskö skall bort. Fler handläggare och ökad fokus måste till.

Miljöskyddsnämnden
Sverigedemokraterna ser människan som en del av naturen och inser att vi är helt
beroende av denna för att kunna fortsätta vår existens på jorden. Försiktighetsprincipen är således
central inom Sverigedemokraternas miljöpolitik. Människan har stor påverkan
på naturen. För att inte riskera kommande generationers behov måste vi ständigt förbättra vårt sätt
att ta hand om vår omgivning och bruka naturresurser med omsorg för kommande generationer.
Verksamheten behöver se över sina taxor och avgifter för att öka sina självbärande kostnader.
Socialnämnden
Sverigedemokraterna förordar en generell och solidariskt finansierad välfärdsmodell där
utgångspunkten är att alla barn oavsett familjebakgrund, bostadsort och föräldrarnas inkomst ska ha
goda grundförutsättningar att lyckas i livet och där alla skall kunna lita på att samhället träder in och
hjälper en när man av olika anledningar inte kan stå på egna ben, på samma sätt som det fungerar i
god och väl fungerande familj.
Kommunens socialförvaltning ska ha kompetens och hög beredskap för att kunna möta den
enskilde på ett professionellt sätt när hjälpbehov uppstår
Försörjningsstöd (socialhjälp) ska alltid ses som en tillfällig lösning på ett akut problem
Kommunen ska erbjuda kvalificerad rådgivning i svåra livssituationer.

Vi oroas över kraftigt ökade kostnader för orosanmälningar i spåren av migrationspolitiken.
Socialnämndens verksamhet styrs mycket av lagkrav som påverkar utgifterna. Detta innebär dock
inte att vi släpper kravet på en ordentlig genomgång av nämndens kostnader och
besparingspotential. Med framtida anhöriginvandring och osäkra försörjningsmöjligheter kommer
denna nämnd få det extra ansträngt framöver.
Kultur och Utbildningsnämnden
Utbildning
Både för lärlingsutbildningarna och de
yrkesinriktade gymnasieprogrammen är
det av största vikt att gymnasieskolan
utvecklar ett starkt samarbete med det
lokala näringslivet. Gymnasieskolans
uppdelning mellan studieförberedande
och yrkesinriktade program kräver dock
en väl utbyggd vuxenutbildning. En person som valt att läsa ett yrkesförberedande program måste
ges en reell möjlighet att läsa in de ämnen som saknas för att kunna sadla om och välja en väg inom
högre utbildning. Komvux är också ett viktigt redskap för att säkerställa att vi har en utbildad
befolkning som motsvarar de krav och önskemål som arbetsgivarna ställer.
Gymnasieskolans samarbete med näringslivet ska stärkas
Komvux ska vara väl utbyggt och erbjuda medborgarna en reell möjlighet till
vidareutbildning

Kultur och fritid
Kulturarvet har ett egenvärde genom bland annat de skönhetsvärden och den estetik som det står
för. Att värna om kulturarvet är också att visa respekt för tidigare generationer, att minnas vad de
har åstadkommit. Den absolut viktigaste aspekten är dock att kulturarvet fungerar som ett
sammanhållande kitt. Varje samhälle behöver gemensamma normer och värderingar, kollektiva
minnen, gemensamma myter, gemensamma högtider och traditioner, gemensamma seder och bruk
för att i förlängningen kunna hålla samman. Särskilt viktigt blir detta i en stat som den svenska, med
en solidariskt finansierad välfärdsmodell, eftersom den solidaritet som håller upp systemet i sin tur
baserar sig på identifikation och en stark känsla av gemenskap.
Kulturarvet ska ha en framträdande plats i den offentliga konsten
Nolhagaparken skall utvecklas med konst och statyer
Stadens grundare Gustav II Adolf skall stå staty centralt i staden.
Nolhaga lantgård utvecklas med fler lantraser, bättre övervakning och en för personalen
anpassad schemaläggning.
Föreningslivet ges den respekt och uppskattning den så väl förtjänar.
Vi ser gärna ridvägar anläggas i kommunen, för att öka tryggheten för ryttare och
trafikanter.
Meröppet på biblioteket var en god tanke med
folkbildningen som utgångspunkt, men då det visat sig
att biblioteket blivit ett tillhåll för ungdomar som
förstör måste man tyvärr se över öppettiderna.
Kultur och fritidsverksamhet måste kostnadsbespara
och omprioritera när ekonomin i kärnverksamheterna
är ansträngd. Försäljning av anläggningar bör
undersökas och skötselavtal med föreningar skall
prioriteras och ses över.
Museets skötsel kan utföras av hembygdsföreningar
eller liknande. Fritidsgårdsverksamheten och dess
kostnader måste vägas mot utfall.
Kronan på verket tas bort av kostnadsskäl.
Delegationen till tjänstemän ses över.

Vård-och omsorgsnämnden
Våra äldre förtjänar världens bästa omsorg, så som de har betalt för. Sverigedemokraterna kan inte
acceptera 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. De äldre ska ha rätt att kunna bo kvar i sin invanda miljö, ingen ska tvingas till ett
uppbrott från husdjur, vänner och anhöriga annat än då det är nödvändigt för till exempel vård på
sjukhus.
Sverigedemokraterna ser positivt på valfrihet och privata vårdformer, så länge de privata
vårdgivarna lever upp till samtliga ställda kvalitetskrav.
Många äldre har idag svårt att finna ett enklare boende. Vi Sverigedemokrater vill att det snarast
utreds huruvida vård och trygghetsboende kan uppföras vid Mjörns södra strand, vid Alfhem. Vi vill
också att kommunen undersöker om privata exploatörer såsom Boviera eller liknande kan etablera
sig i kommunen för att öka alternativen för våra äldre.
Rutiner för att sitta vak under någons allra sista timmar i livet ska finnas och vara en självklarhet så
att både vårdtagare och deras anhöriga kan känna sig trygga i att man lämnar livet älskad och
omvårdad.
Utbyggnad av trygghets- och seniorboenden.
Möjligheten till att bo med sin livspartner på seniorboenden bör förbättras.
Kommunens verksamhet med terapihundar inom omsorgen utvecklas.
Bra språkkunskaper krävs för att arbeta inom äldrevården.

FINANSIELL ÖVERSIKT
Ett varsamt hanterande av de gemensamma,
ekonomiska resurserna är en viktig och naturlig del
av den Sverigedemokratiska förvaltarskapstanken.
En ansvarsfull, reglerad marknadsekonomi, byggd
på långsiktigt tänkande är för oss självklar. Tillväxt
är nödvändigt för att kunna upprätthålla vår välfärd,
men måste balanseras mot viktiga samhällsvärden
såsom folkhälsa, kulturarv, miljö, socialt kapital
och nationellt självbestämmande.
Vi ser arbete som det enda säkra medlet att
åstadkomma varaktigt enskilt och allmänt välstånd. Därför krävs goda villkor för företagande och
entreprenörskap.
Överskottsmål på i genomsnitt minst 4 %
Kommunen skall prioritera kärnverksamheterna.
Kommunen skall långsiktigt sträva efter att svara för sina egna kostnader.
Nämnderna skall inte gå med underskott
Vi Sverigedemokrater utgår från en försiktighetsprincip och anser att den kostym kommunen har
idag är allt för stor och vid. Sverigedemokraterna anbefaller ett försiktigt framåtskridande som
baseras på varsamhet, eftertanke och långsiktigt ansvarstagande. Vi bejakar lag och ordning,
gemensamhetsskapande traditioner, samhällsbärande institutioner samt bevisat välfungerande
naturliga gemenskaper, i form av familj och nation.
Vi eftersträvar ett demokratiskt, jämställt och miljövänligt samhälle där alla medborgare också
garanteras en hög grundläggande nivå med ekonomisk och social trygghet.
TILLVÄXTPROGRAM
Vår grundtanke är att den
byggnadsutvecklingen som sker och kommer
att ske i vår kommun skall vi politiker
bestämma över och inte byggbolagen. Vi
skall värna om den unika kultur som råder i
vår kommun. Staden där träden är högre än
husen. Trästaden osv.
Större projekt
• Stadsskogen (2020-2024)
• Verksamhetsområde Norr inkl Norra länken
(större investeringar från och med 2023)
• Krangatans förlängning (2022-2024)
• Mjörnstranden (2023-2024)
• Åtgärder avsiktsförklaring E20 (2020-2024)
• Reningsverk Nolhaga (2020-2024)

MÅL
MÅL 1 • I Alingsås är det tryggt, säkert och välkomnande
MÅL 2 • I Alingsås finns goda möjligheter till arbete och företagande
MÅL 3 • I Alingsås finns det attraktiva boendemöjligheter
MÅL 4 • I Alingsås råder god ekonomisk hushållning grundad på effektiv resursanvändning
MÅL 5 • I Alingsås bygger välfärden på god service, hög kvalitet och tillgänglighet
MÅL 6 • I Alingsås finns det valfrihet och självbestämmande
MÅL 7 • I Alingsås utvecklas vården och omsorgen för individens behov
Mål 8 • I Alingsås ger utbildning kunskaper för en dynamisk framtid
MÅL 9 • I Alingsås har vi ett rikt och stimulerande kultur-, idrotts- och föreningsliv
MÅL 10 • I Alingsås skapar infrastrukturen möjligheter för organisk tillväxt
MÅL 11 • I Alingsås skapar vi goda livsmiljöer genom långsiktigt hållbar utveckling
MÅL 12 • I Alingsås minskar vi vår miljöpåverkan genom energieffektiv omställning
MÅL 13 • I Alingsås motverkas mutor och vänskapskorruption varför all sponsring upphör

Hela kommunen skall leva och frodas.

Vilken väg skall vi välja i framtiden?
Uppdrag
KS ges i uppdrag att redovisa kostnaderna för migrationen
KS ges i uppdrag att i digitaliseringens anda effektivisera kommunen tillsammans med nämnderna
KS får i uppdrag att översätta alla texter och uppdrag till begriplig svenska enligt svensk språklag
KS får i uppdrag att se över alla onödiga kostnader och onödiga projekt
SN ges i uppdrag att komma till rätta med nettokostnadsavvikelsen
KUN och BUN ges i uppdrag att se till att lärarna är objektiva i sin undervisning
KUN ges i uppdrag att utveckla Nolhaga lantgård med fler lantraser och kameraövervakning
KUN ges i uppdrag att avskaffa ”Kronan på verket”
VON ges i uppdrag att erbjuda kameraövervakning så att vårdnadstagarna kan sova utan att bli
väckta.

Driftbudget

Sverigedemokraterna Alingsås

