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Ur Sverigedemokraternas principprogram 

Sverigedemokraterna  är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn. Vi betraktar 

oss som ett mittenalternativ och ett tredje block i svensk politik. Vi kombinerar strävandet efter 

social- och ekonomisk grundtrygghet med värdekonservativa idéer. Det övergripande målet med 

partiets verksamhet är att återskapa ett folkhem som i så hög grad som möjligt präglas av 

trygghet, välstånd, demokrati, en stark inre solidaritet samt sammanhållning. 

Sverigedemokraterna eftersträvar ett försiktigt framåtskridande som baseras på varsamhet, 

eftertanke och långsiktigt ansvarstagande. Partiets ambition är att kombinera de bästa 

elementen från de traditionella höger- och vänsterideologierna. Vi bejakar lag och ordning, 

gemensamhetsskapande traditioner, samhällsbärande institutioner och bevisat välfungerande 

naturliga grundstenar som familj och nation. Vi eftersträvar ett demokratiskt, jämställt och 

miljövänligt samhälle, där alla medborgare skyddas av och är lika inför lagen. Ett samhälle där 

alla medborgare också garanteras  en hög grundläggande nivå av ekonomisk och social trygghet. 

Vi inser att vi i likhet med alla andra människor har ofrånkomliga fel och brister och tror därför 

inte att ett perfekt utopiskt samhälle är möjligt att uppnå. Vi anser vidare att politiken 

genomsyras  av för mycket ”prat och lite verkstad”. Vi vill att det politiska arbetet drivs framåt 

genom konkreta, mätbara förslag med  tydlig  ansvarsfördelning. Genom att basera vår politk på 

dessa strävanden hoppas vi kunna återskapa det folkhem som i hög grad gått förlorat.  

Dessa är de övergripande målsättningarna för partiets verksamhet också i Askersunds kommun. Vi 

kan alla se vilken inverkan sverigedemokraternas politik har på övriga partier. Vi vet att vi 

sprider ringar på vattnet även här i vår kommun.  
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Övergripande strategier 
För Sverigedemokraterna är det Askersunds och dess medborgares väl som sätts främst. Som 

medborgare ska du ha tillgång och möjlighet till en god skolgång, god vård och ett hälsosamt och 

tryggt liv oavsett om du väljer att bo i staden eller på landet. Askersunds kommun ska erbjuda 

sina medborgare ett gott liv från födseln hela vägen in i ålderns höst. 

En god och ansvarsfull ekonomi är grunden för att kunna erbjuda medborgarna deras rättigheter. 

Sparsamhet, kontroll över och prioritering på rätt saker gör att vi kan erbjuda medborgarna en 

skattesänkning. Det blir inte enkelt då flera parametrar pekar på en tuffare ekonomisk framtid 

därför hotas också tryggheten och nivån på den välfärd som alla i Sverige arbetat fram sedan 

flera generationer tillbaka. Nu och i framtiden vill vi arbeta för en kommun i ekonomisk balans 

med ett ekonomiskt överskott på 2 %. Allt handlar om att prioritera i rätt ordning. Välfärd går 

alltid före nöjen.  

Otryggheten på gator och torg växer fram i både större och i mindre städer och orter. Vi vill tro 

att kommunen noga följer utvecklingen och står beredd med åtgärder om nödvändigt. Vi 

Sverigedemokrater kräver en begränsning av invandringen till högst 9 %.  Vi måste försvåra för 

utländska stöldligor liksom svenska att operera i kommunen. Ungdomar som snattar måste ställas 

till svars tillsammans med föräldrar. Undfallenhet är inget alternativ. Att anställa väktare är 

också något vi anser kan vara en bra lösning som vi kommer att prioritera.  

Alla vet att massinvandringen skapar problem, tillåt oss en litterär kommentar. Anton Tjechovs 

berömda ord om att ifall det i en teaterpjäs hänger ett gevär på väggen i första akten så 

kommer den att avfyras i fjärde akten.  Alltså, i dagens läge, om det uppstår en koncentrerad 

bebyggelse  av invandrare i Askersund, så kan utanförskapsområden uppstå också i Askersund. 

Varken Askersundare eller invandrare vill det. Motåtgärder måste kunna sättas in, det får inte 

finnas utrymme för naivitet härvidlag. Invandrarungdomar måste tränas till god svenska före 

inträde till normal skolgång. 

Äldreomsorgen kantas av plats-, tids- och personalbrist runt om i landet, inte bara i vår 

kommun. Förändringsarbetet måste intensifieras både för de gamlas skull och personalens. Vi 

Sverigedemokrater har presenterat ett åtgärdsprogram kallat Äldrelöftet att sjösättas med andra 

villiga partier.  

Den svenska skolan skiljer sig i negativ riktning med jämförbara länder vad gäller ordning och 

reda samt studiero, studieansvar och studieresultat.  Vi vill arbeta för att ansvariga nämnder ska 

lyckas vända den utveckling som under lång tid gått åt fel håll. För att betona att vi vill se en 

skola som förmedlar kunskaper vill vi införa åtgärder  som stöder detta.  
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Det svenska folket är känt för att ha en hög arbets- och ansvarsmoral. Detta kan vi också se i 

vårt Askersund. Kommunen har relativt låg arbetslöshet med ett rikt näringsliv i förhållande till 

sin storlek. Vi vill arbeta för ett gott samarbete mellan företagare, kommunen och politiken. 

Detta är ytterst viktigt för att behålla en levande landsbygd.  Gemensamma  lösningar är 

grunden för en god samhällsutveckling. I våra ögon ska den offentliga sektorn vara tillräckligt 

stor för att klara de uppdrag vi är ålagda att ansvara för men den får inte svälla. Rågången 

mellan kommun och näringsliv ska alltid hållas skarp samtidigt som bägge parter är överens om 

att lyhördhet och samarbete behövs. 

Accent miljö 

I Askersunds kommun är vi bortskämda med vår otroligt vackra miljö. En miljö vi i kommunen har 

ett stort ansvar för att förvalta på bästa sätt. 

Vi ska vara särskilt aktsam med de värden som inte går att att återskapa och för att se till att 

våra verksamheter har så liten miljöpåverkan som möjligt. 

Ett aktivt arbete ska bedrivas genom ett kvalitetssäkra program för de verksamheter som kan ha 

en hög miljöpåverkan för att på bästa sätt minska våra miljöavtryck. Kommunens investeringar 

ska vara kvalitetsinriktade med en plan för omhändertagande när de är utslitna eller förbrukade. 

Accent tillgänglighet, folkhälsa och jämställdhet 
De områden som utvecklas och byggs om ska vara anpassade så att individer med 

funktionsvariationer ska kunna ta sig fram i så hög utsträckning som möjligt. De kommunala 

lokalerna ska om möjligt vara tillgängliga för organisationer, företag och individer att använda.  

Sverigedemokraterna ser positivt på att kommunen blir en resurs som kan gynna människors liv 

på olika sätt och leda till god folkhälsa genom  stöd av intressen som idrott, musik, utbildning 

eller dylikt. Kommunen bidrar på detta sätt till ett vitalt föreningsliv.  

Det är viktigt att medel som investeras i barn- och ungdomsverksamheter fördelas jämställt 

mellan verksamheterna. Lika skyldigheter, rättigheter och möjligheter ska genomsyra alla delar i 

verksamheterna. 
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Accent uthållig social hållbarhet 
Vi har gemensamt under generationer byggt upp detta land i svensk strävan, där en av 

grundbultarna var : Gör din plikt - Kräv din rätt. Tyvärr har dessa två meningar  bytt plats av den 

senaste generationen. Vi bör aktivt arbeta tillbaka dessa meningar i rätt ordning i våra 

verksamheter men även ställa  passande krav på människor i behov av stöd. Det ska alltid löna 

sig att bidra och prestera i vårt samhälle samtidigt som samhället ska finnas där för individen 

med  hjälp och stöttning när det behövs. 

Andelen bidragsförsörjda i Askersunds kommun ligger strax över snittet i riket. 

Arbetsmarknadsenheten har ett välfungerande system för de som är arbetsföra och skapar en 

god sysselsättning och sammanhang för dem. Nästa mål måste vara att återföra dessa till 

arbetslivet för att minska andelen bidragsförsörjda i kommunen. 

Vi Sverigedemokrater anser att AME snarast bör starta upp ett samarbete med våra jord- och 

skogsbruk i vår kommun. Med ambition för att höja kommunens självförsörjningsgrad.  
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Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges huvuduppgift är att planera för en långsiktig och god hushållning där varje 

generation ansvarar för sina kostnader och inte förbrukar nästa generations resurser. 

Det ekonomiska överskottsmålet bör motsvara 2 % av skatteintäkter och statsbidrag. En rimlig 

amorteringsplan bör också upprättas, då kommunen är högt belånad. Sjuklövern har varit med 

om att skapa problemet och de måste medverka till en snabb, reducerad belåning. Skatten 

måste sänkas, då kommunen i dagsläget har ett högre skattetryck jämfört med andra kommuner. 

Risk finns annars att Askersunds kommun får ett rykte som högskattekommun och därmed 

inbromsning av tillväxten. Med tanke på vår omvärldsanalys anser vi Sverigedemokrater att så 

mycket medel som möjligt bör stanna hos våra medborgare. Därför föreslår vi en skattesänkning 

med 20 öre! 

Via broschyrer och media har våra medborgare fått informationer om hur vi ska agera ”Om 

krisen kommer”. Hur agerar kommunen själv? Vi Sverigedemokrater föreslår att kommunen bör 

se över hur vi kan säkra förnödenheter som livsmedel och energi.  

Ekonomin sätter gränser för verksamheten. Mot bakgrund av kommunens höga belåning måste 

särskild uppmärksamhet riktas mot förhållanden och kostnader som kan anses osäkra. En sådan 

är invandringens utgifter och inkomster för Askersunds kommun. Vi yrkar även på att neka 

återvändande terrorister bosättning så långt lag tillåter. Detta är inte alarmistiskt, då problemet 

finns hos en av våra grannkommuner. Andra kan vara kostnadsutvecklingen för LSS-boenden. 

Riskbedömning måste göras med varmt hjärta och neutral kalkylator. 

De mål och delmål som vi sätter upp i våra nämnder måste vara realistiska, mätbara och 

tidsbundna. Vi Sverigedemokrater hatar floskler. Klarspråk och tydlighet gäller. De långsiktiga 

målen ska vi nå upp till inom fem till tio år. Dessa mål bör sedan brytas ned i delmål.  

Sammanfattningsvis föreslår vi Sverigedemokrater: 

•  Att det ekonomiska överskottet ska vara minst 2 % av skatteintäkter och statsbidrag. 

• Att se över livsmedels-och bränsleförsörjningen samt medverka till ett reservsystem för 

betalningar. 

• Att säga nej till återvändande terrorister så långt lagen tillåter. 

• Att det upprättas en ekonomisk redovisning över invandringens utgifter och inkomster. 
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Kommunstyrelsen 

Sverigedemokraternas förslag är att minska bidraget till denna nämnd med 3,5 Mkr. Medel till 

politiska partier bör minska med 0,1 Mkr. Förr fanns inga bidrag utan de politiska partierna fick 

medel genom medlemsstöd. Ett reducerat bidrag kan bidra till större engagemang, vilket kan 

väcka en större drivkraft, medvetenhet och skapa respekt bland medborgarna. 

Kommunstyrelsen föreslås reducera kostnaden för scenkonst med dess administration med 5,5 

Mkr, från 7,5 Mkr till 2 Mkr. 

Sydnärkes Utbildningsförbund har inte visat på en god ekonomisk hushållning för Askersunds 

invånare. Därför föreslår vi en sänkning för denna nämnd med 1 Mkr.   

Risk för ökad stök i Askersunds centrum gör att väktare kan bli aktuellt. Vi ökar därför budgeten 

med 1,5 Mkr för att täcka in denna kostnad. 

För att säkra kommunens fortsatta befolkningsökning föreslår vi ökning av 

marknadsföringsbudgeten med 0,6 Mkr för just detta ändamål. En strategiskt viktig satsningen 

enligt vår mening. 

Vi Sverigedemokrater ser att det är viktigt att vår självförsörjningsgrad ökar och vill  att 

kommunens stöttar vårt jord- och skogsbruk i dessa tider. Därför anser vi att AME ska starta upp 

ett samarbete med våra ca 200 jord- och skogsbruk. Vi föreslår ett tillskott med 1 Mkr.  

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret att få till ett gott samarbete med näringslivet 

för att göra det möjligt för fler företag att etablera sig. Vi Sverigedemokrater ser vikten av en 

bra upphandlingsteknik. Upphandlingar ska även anpassas till de mindre företagen i vår kommun. 

Vid kommunala inspektioner bör inriktningen vara att stötta i stället för att stjälpa. Taxor för 

inspektionerna bör  ses över.  

Sammanfattningsvis föreslår vi Sverigedemokrater: 

• Att reducera medlen till politiska partier. 

• Att minska kostnaden för scenkonst inte minst dess administrativa överbyggnad. 

• Att minska bidraget till Sydnärkes utbildningsförbund  

• Att anlita väktare.  

• Att öka marknadsföringsbudgeten. 

• Att se över möjligheten för AME att starta verksamhet till stöd för jord- och skogsbruk.  
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Socialnämnden 
Socialnämnden är en stor och komplex nämnd som bär ett stort ansvar inom olika delar och mot 

olika lagar. Det är svårt att förutspå alla de utgifter som krävs vid de olika individuella lösningar 

som lagen kräver. Det är extra viktigt att man även i denna nämnd  arbetar efter principen ” Gör 

din plikt - Kräv din rätt”  och låta det genomsyra sin verksamhet  Vi inser uppdragets 

svårighetsgrad. Desto viktigare att agera med lyhördhet, gott hjärta och bestämdhet.  

De äldre har som oftast tjänat vårt fantastiska land och är värda en trygg och omsorgsfull vård 

på ålderns höst. Vi har sammanfattat  en rad olika insatser som behöver göras under rubriken 

Äldrelöftet.  Vi delar in Äldrelöftet i två delar dels åtgärder mot de gamla eller nästan gamla, 

dels mot personal. Ledarstrukturen behöver ses över för att utveckla en säker kvalitativ vård. 

Goda kunskaper i svenska är basen. Kollegorna i vården måste bli fler. Vård- och omsorgspersonal 

är en av grundbultarna i ett välfärdssamhälle. Att denna personal  också fått stå tillbaka i 

löneutveckling är skamligt. För att kunna behålla kompetent personal i tillräcklig mängd måste 

ett nytänk till. Verkligheten är att styret tvingats/accepterat att erfaren och utbildad personal 

ersatts med, om uttrycket tillåts, ”ta in vem som helst från gatan”. Vi Sverigedemokrater har 

lyssnat på personalen och vill driva att den som i dagsläget är schemalagd  varannan helg ska 

ändras till var tredje arbetshelg. Dessutom måste ”heltidsresan” bort. 25 tkr i bonus som 25 års 

gåva.  

En brottspandemi har utvecklats i i Sverige  under senare år, vilket också drabbat vår kommun. 

Därför föreslår vi Sverigedemokrater att överfallslarm anskaffas för all hemtjänstpersonal för att 

minska risken att bli nedslagen, våldtagen eller mördad  under sitt arbetspass, när de i sin tjänst 

rör sig på kommunens gator och torg. Kontinuitet ska gå före samplanering i kommunens 

hemtjänstgrupper för att skapa trygghet hos både brukare och personal. Kommunen bör se över 

larmoperatörens skyldighet att uppfylla alla delar i avtalet som är ett trygghetsavtal. 

Hemtjänsten ska gå från kostsam centralisering till att decentraliseras dvs Hammargruppen ska 

ha sin station i Hammar och Lerbäcksgruppen sin station i Åsbro. Tid och pengar ska läggas på 

vård och omsorg, inte åktid och drivmedel.  

I Äldrelöftet ingår att tid för administration och större ansvar ska läggas i varje arbetsgrupp 

enligt Närhetsprincipen hos den befintliga vårdpersonalen för att skapa större helhetsförståelse, 

större variation i arbetet. Vi har stor tilltro till vår personal och deras vilja till kompetenshöjning 

i arbetet.  

De nyanlända i kommunen som fått uppehållstillstånd är nu kommunens innevånare. För 

framtiden vore det bra att veta om invandring är en utgift eller en tillgång, vilket hävdats från 

främst vänsterhåll. Låt oss syna problemet på kommunal, realistisk nivå. Innebär våra invandrare 

en tillgång ekonomiskt? Bra. Om kostnad, hur åtgärda det?  Vi har noterat att det finns 

invandrare som inte anpassar sig till det svenska samhället med dess värderingar eller bara sett 
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vistelsen som en temporär vistelse undan krig och förföljelse. Många av dessa önskar säkert att 

få återvända till sitt land, sin kulturkrets och bygga upp det. Vi föreslår att nämnden i 

samarbete med regionen arbetar fram en återvandringsplan.  Det vore en humanitär insats på 

individnivå. För övriga invandrare liksom för alla medborgare är det arbetslinjen som gäller. 

En av de stora utgifterna i socialnämnden är kostnaden för enskilda medborgare i behov av 

behandlingshem. Vi föreslår att man ser över möjligheten att höja kompetensen på befintlig 

personal för att på sikt kunna ta hem våra dyra LSS-placeringar  samt att aktivt arbeta för fler 

familjehem i kommunen. Vi vill även undersöka om det går att starta upp passande 

behandlingshem i samarbete med våra grannkommuner likt det vi har i tex löne- och 

samhällsbyggnadsnämnden. 

Barn och vuxna med funktionsvariationer ska veta att de får den service  som krävs för att leva 

ett värdigt liv i kommunen. Att som anhörig behöva känna oro över hur servicen kommer att 

fungera  nästkommande år är inte acceptabelt inte bara för den drabbade utan även för 

anhöriga i ett redan utsatt läge. Flera har de senaste åren blivit utförsäkrade från 

försäkringskassan, även i vår kommun. Att göra dessa besparingar mot landets och kommunens 

medborgare är groteskt satt i relation till den generösa behandling som invandrare erhåller. 

Ojämlik behandling bäddar för att grupp ställs mot grupp eftersom landet inte har oändligt med 

resurser.  

Sammanfattningsvis föreslår vi Sverigedemokrater en höjning med 2 Mkr till socialnämnden 

under förutsättning: 

• Att nämnden genomsyras av principen ”Gör din plikt - Kräv din rätt”. 

• Att äldreomsorgen decentraliseras.  

• Att 25 års gåvan utökas till 25 000 kr. 

• Att köpa in överfallslarm till hemtjänstpersonalen. 

• Att undersöka möjligheten att starta upp behandlingshem tillsammans med våra 

grannkommuner. 

• Att nämnden arbetar fram en återvandringsplan av humanitära och ekonomiska skäl. 

• Att medborgare med funktionsvariationer får det stöd de har rätt till. 
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Kultur- och tekniknämnden 
Kommunen äger flera stora fastigheter. För att dessa  ska kunna hållas i i bruk och användas i så 

stor utsträckning är det av vikt att kommunen har en underhållsplan för dessa. Tekniknämnden 

har det senaste året visat på röda siffror. Nämnden ska beordras att se över vad som skett, dra 

slutsatser och återgå till sin tidigare goda ekonomiska hushållning. 

Att se blomsterängar i stället för klippta gräsytor är något som stämmer med vår syn på 

ansvarsfull uthålligt miljötänk. Därtill estetiska värden som blir en del av totalupplevelsen av 

kommunen. 

Kultur- och tekniknämnden 
Vi Sverigedemokrater  föreslår att nämnden grundligt ser över fördelningen av medlen till våra 

barn och ungdomars fritidsintressen. Ett exempel är att 2019 gav Askersunds kommun 17 200 kr i 

bidrag till Askersunds Innebandyklubb för 150 barn eller 115 kr/barn. Föreningen  betalade också 

hyra för  den kommunala lokalen. Som kontrast kan konstateras att kommunen bekostade en 

musikundervisning med  21 000 kr per elev där ca 150 elever var inskrivna i musikskolan. Var 

finns konsekvensen?  Kommunen kan inte  gynna ett intresse framför ett annat?, eller? Denna 

olikhet är i strid med alla barns rätt och möjlighet att få samma chans att utveckla sina 

intressen. Vi vill se att kommunen bidrar med ekonomiska medel till de föreningar som driver ett 

antal fritidsverksamheter utöver sitt särintresse i syfte att bredda sin verksamhet och tilltala 

fler.  

Om man jämför kostnaden för kultur i Askersund med andra jämförbara kommuner så ligger vår 

kostnad betydligt högre. Kulturförvaltningen behöver nu skala ner verksamheten 

kostnadsmässigt. Kulturen har fått ansvar med en rundligt tilltagen budget under de senaste fem 

åren. Den bör nu utveckla en mer balanserad verksamhet i samverkan med civilsamhället. Vi 

föreslår  därför att minska budgetramen med  9,5 Mkr till 2023. Kultur är en av de de delar som 

kommunen inte är skyldig att handha utan en extra resurs/utgift för medborgarna.  

Sammanfattningsvis föreslår vi Sverigedemokrater: 

• Att medlen till barn och ungdomars fritidssysselsättningar delas ut mer jämställt och 

likvärdigt. 

• Att kulturverksamheten minskar sin budgetram till en mer realistisk nivå.  

 11



Barn- och utbildningsnämnden 
Sverige lägger större andel av sitt BNP än många andra jämförbara länder på skolan, men visar 

trots detta upp ett sämre resultat i ett flertal mätningar, främst Pisa. Resultatet är inte 

tillfredställande och  förändring måste göras. Även i denna nämnd behöver man arbeta aktivt 

enligt devisen ”Gör din plikt - Kräv din rätt” Denna nämnd behöver minska antalet administrativt 

anställda. Fler har ju inte gjort det bättre! Det behövs mer personal i skolan i arbete med 

barnen än i administrationen. 

Vi Sverigedemokrater  har sammanfattat en rad olika insatser under rubriken Skollöftet. Där 

menar vi att det är av yttersta vikt att varje barn blir sedd och stöttad utifrån sin 

kunskapsutveckling. Därför föreslår vi  att det under varje vårtermin genomförs tester för 

femåringar på förskolan, åk 1-2 i framförallt  läsförståelse men även matematik. Eleven ska 

sedan bedömas och de elever som har hög resp låg utvecklingstakt ska erbjudas möjlighet att gå 

om eller hoppa över en årskurs (som det var förr!). Det finns ingen poäng i att de barn som 

börjat förstå läskoden i förskolan ska behöva gå ett år ytterligare i förskoleklass. Det är av 

yttersta vikt, för barnens skull, att de som har hög utvecklingstakt får möjlighet fortsätta framåt 

och inte hållas tillbaka i ett stelbent system som misslyckas med att se individen i eleven.  

De nationella proven är väl framarbetade och är ett bra mått på hur elever, våra klasser och 

skolor lyckas prestera. Att ha fokus på ett förbättrat genomsnittligt värde på de nationella 

proven är något som vi Sverigedemokrater ständigt poängterat. I Skollöftet föreslår vi åtgärder 

för att öka fokus på kunskaper. 

Vi Sverigedemokrater anser att föräldrar och elever behöver ta ett större ansvar i elevens 

skolgång för att nå bättre resultat. Vi föreslår en ny ansvarsfull konkret plan så att när en elev  

har fått två tjänsteanteckningar skrivna på sig ska minst en vårdnadshavare delta en hel skoldag 

med sitt barn i skolan samt en gång under läxhjälp. Detta ska upprepas  vid varannan 

tjänsteanteckning under grundskoletiden. Om en elev riskerar att inte nå kunskapskraven är en 

önskan att minst en vårdnadshavare deltar på minst två läxhjälp per termin. Alla runt eleven 

behöver hjälpa och stötta  för att eleven ska gå så långt  som möjligt i sin kunskapsutveckling. 

Detta sker i högre grad om eleven ser att vårdnadshavarna och skolan har ett gott samarbete. 

Förälderns engagemang i barnets skolutveckling är av yttersta vikt.  

Vi Sverigedemokrater har alltid haft synsättet att hela landet ska leva, både stad och landsbygd. 

Att behålla våra landsbygdsskolor, F-6 är en självklarhet för vår del. Vi vill poängtera att alla 

lärare som anställs i vår kommun anställs just i kommunen och inte på specifika skolor. Det är 

viktigt att förvaltningen klarar av att se behoven över hela kommunen.  
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Vi är för en decentraliserad förskola med förskolor i varje ort som kommunen idag bedriver. 

Verksamheten bedrivs i ett för barnen välkänt närområde. Ju närmre hemmet desto bättre. 

Detta bidrar till; samhörighetskänsla på orten, bibehållna fastighetsvärden, upprätthållen 

samhällsservice. 

Beprövad kunskap. Vi anser att förskolorna ska begränsas i storlek. Det skapar en trygghet för de 

små. Det experimenteras med att bygga större förskolor. Det finns beprövad erfarenhet för små 
förskolors goda funktion, men det saknas forskning om megaförskolors påverkan på barnet. 

Experimenterandet med oprövade metoder i skolan måste få ett slut. Om kommunen har behov 

av att spara, så är förskolor generellt den sämsta åtgärden av alla. Om kommunen har 

platsbrist: öppna upp för dagbarnvårdare för barn 1-3 år. Även detta är har vårt land en gedigen 

beprövad erfarenhet av. 

Försiktighetsprincipen. Den nuvarande förskoleorganisationen har visat sin styrka genom att 

leverera trygga elever. Det saknas absolut incitament för att ändra så att förskolorna blir större. 

Fler elever på begränsad yta är grogrund för oro, mobbning, utanförskap, brist på kontroll. 

Skolpolitiken är en kyrkogård för urusla beslut. Vi vill utveckla det beprövade goda, inte 

experimentera med oprövade metoder. Allmänt kallat Försiktighetsprincipen. 

Sammanfattningsvis föreslår vi Sverigedemokrater att alla de mål som sätts i denna nämnd ska 

omfatta alla på alla nivåer: 

• Att nämnden genomsyras av ”Gör din plikt- Kräv din rätt”. 

• Att administrationsöverbyggnaden i denna nämnd ska minska.  

• Att målen för denna nämnd bör omfatta alla elever på alla nivåer genom att tex fokusera på 

det genomsnittliga meritvärdet i de nationella proven. 

• Att det finns större möjlighet för kommunens barn och elever gå om eller hoppa över 

årskurser med stöd av vårterminstester i läsförståelse och matematik. 

• Att nämnden upprättar en handlingsplan där vårdnadshavarna är mer delaktiga i sitt barns 

skolarbete. 

• Att återta alla landsbygdsskolor F-6 (de kommunen hade 2018). 

• Att begränsa max antal avdelningar på varje förskola till 4 avdelningar.  

• Att arbeta för uppstart av dagbarnvårdare om intresse bland våra invånare finns.  
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Ekonomiska förutsättningar 2023

Bokslut 
2021

Revidera
d budget 

2022

Budge
t 2023

Budgetram:
Nämndernas ramar exkl kapitaltjänst och interna poster651 893 663 969 652 165
KS 132 087 136 205 133 225
KOT 74 731 76 887 67 159
SBN 3 732 3 620 4 321
BOU 177 692 186 378 184 961
SN 263 651 260 879 263 599
Beslutat sparkrav för 2023 1 100
Beslutat sparkrav för 2024
TOT 651 893 663 969 652 165

Finansförvaltningen:

Pensioner 51 006 41 319 53 135
Interna pensionskostnader 35 667 28 791 29 159
Internränta VA 1 600
Avskrivningar exkl VA 32 096 36 000 41 000
Finansiella intäkter 5 130 4 000 4 000
Intäkter MIV 1 529 2 500 2 000
Finansiella kostnader 4 178 8 750 9 500

  Skatteintäkter enligt senaste prognos (febr) 560 990 579 999 601 917
  Statsbidrag enligt senaste prognos (febr) 160 521 161 615 159 482

Oförutsedda händelser 2 400 3 500

Lönerevision 8 900 20 223
Hyresuppräkning 1 600

Res 23 864 14 467 18 935
Andel av skatter och generella statsbidrag 3,3 % 2,0 % 2,5 %

Befolkning  1/11 året innan budgetåret 11 500 11 525 11 550
Befolkningen 220228 uppgick till 11 507 invånare

1000 8 842

54 535


