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Förord
Sverigedemokraterna använder tjänstemannaförslaget ”Diarienr KS 2017-5” med majoritetens
ändringsförslag som grund.
Resultaten för de kommande åren visas i tabellen nedan.
Årets resultat
2017 2018 2019 2020 2021
(mnkr, %)
Årets resultat (mnkr)
12,6
12,9
13,2
13,4
13,6
Årets resultat av
skatteintäkt/generellt
2%
2%
2%
2%
2%
statsbidrag (%)
Genomsnittligt
2,9% 3,5%
2%
2%
2%
resultat över 3 år (%)
Det budgeterade resultatet för 2018-2019 är 12,9 respektive 13,2 mnkr i förhållande till skatteintäkter
och generella statsbidrag. Det innebär ett budgeterat resultat med 2 %.
Även om resultatutvecklingen ser god ut så måste man även förhålla sig till de framlagda
investeringsförslagen. Den visar att kommunens totala skulder ökar från 2017 års 180,7mnkr till
476 mnkr 2023. Detta kommer innebära högre kapitalkostnader och lägre soliditetsmål, vilket
påverkar vår kommuns finansiella ställning allvarligt.
Med detta budgetförslag presenterar vi våra målsättningar vi prioriterar samt hur vi ska frigöra
ekonomiska medel för att långsiktigt hushålla med skattekollektivets medel bättre.
För oss är det centralt viktigt att kommunenen sätter ”mervärde för flertalet” som princip. Där
likabehandling är i fokus och centralism undanstyrs.
Landsbygdstätorterna utanför Munkedals tätort är inga budgetregulatorer utan tillväxtzoner. Vi
sätter handling bakom orden med våra mål och förslag till beslut.
Sverigedemokraterna vill med detta budgetförslag visa hur man kan prioritera bättre och
hushålla mer ansvarsfullt med skattekollektivets medel i kommunen.
Många beslut under föregående år samt under innevarande år har varit allvarliga tecken på att
ansvarsfullhet inte iakttages. Men politik handlar om prioriteringar, ibland händer det att vår politik
får genomslag och det tror vi gynnar Munkedals kommun i längden.
En majoritet i kommunfullmäktige tog beslut om anlägga en överföringsledning till Tungenäset och
Gårvik. Beslutet togs utan brist på bevis att det fanns billigare alternativ. Som dessutom var mer
realistiskt förankrade.
Sverigedemokraterna har tyvärr varit ganska ensamma med åsikten om att inte vilja bygga ut en
överföringsledning. Vi blev dessvärre ohörda de flertalet gånger vi pläderat för lokala
reningsverkssystem samt avsaltningslösningar som hade kunnat serva de fastigägare som idag
eventuellt önskar kommunalt VA.
Vår lösning hade kunnat utökas om/när byggnationer av de projekterade tomterna påbörjats eller
när fler eventuella önskemål om kommunalt VA ökat. En majoritet tog beslut att bygga
överföringsledning som om alla de nya tomterna redan var bebyggda.
Nu får skattekollektivet betala tills, eller rättare sagt, om tomterna blir bebyggda.
Detta beslut var och är vi skarpt kritiska till.

Vi står upp för en politik som skapar mervärde för skattekollektivet, det handlar inte om att
rationalisera bort onödiga utgifter, det handlar om att använda resurserna på ett bättre sätt och
som ger mer nytta för så många som möjligt i nutid.
Vi är positiva till de besluten som fattades kring det nya äldreboendet som skall byggas vid den
lokaliseringen som SD pekade ut när diskussionerna började föras.
Hade lokaliseringen blivit Munkedal som det lutade åt en längre tid, hade vi riskerat att
centraliserat äldreboendena bort från Landsbygden.
Därmed hade vi också riskerat att minskat mervärdet för flertalet. Lägger man ner äldreboenden
på landsbygden pga av nybyggnationsbehov, så ska landsbygden också ersättas med ett nytt.
Genom detta skapar vi också ett samhälle där hela kommunen växer och utan att spilla över
bägaren till urbanisering.
Vi är positiva till besluten att inga skolor läggs ner i den kommande skolomstruktureringen, vi är
däremot oroade över det fortsatta uppdraget som kan innebära att vissa skolor kan få ändrade
strukturer. Det är en oro som delas av föräldrar i de områden som blivit utpekade.
Denna oro är ett tecken på att värdet av resursanvändningen inte skapar mervärde för flertalet i
skattekollektivet.
Sverigedemokraterna inser att inga beslut i samband med besluten kring skolutredningen tog
hänsyn till de ackumulerade underhållsbehoven eller rekryteringsbehoven.
Vi var det enda parti som på ett konstruktivt sätt ville förhålla oss till det samtidigt som mervärdet
för flertalet iakttogs. Om man försäljer skolfastigheterna till extern aktör kan man frigöra medel till
drift genom att sänka kapitalkostnader som kommunen har.
Detta uppdrag har ej givits till förvaltningen då vi ej fått stöd för det ännu. Vilket givetvis gör det
svårt för oss att spekulera i vad det skulle innebära budgetmässigt.
Sverigedemokraterna presenterar en budget som på sikt gör Munkedal mer attraktivt att leva i
samtidigt som vi hushåller med skattekollektivets medel på ett ”mervärdes för flertalets” baserat
sätt.

Samhällsutveckling
Goda kommunikationer i hela kommunen
För att säkerställa att hela kommunen ges goda förutsättningar krävs goda beslut med hänsyn
tagen i samhällsplanerande. Men kommunikationsfrågor är synnerligen viktiga att ha med i
planeringarna.
Sedan Västra Götalandsregionen helt tog över ägandet av Västtrafik så ser vi tyvärr att
utvecklingen av kollektivtrafik på landsbygden har stannat upp.
När kommunen var delägare av Västtrafik så togs beslut om att i kommunen erbjuda Närtrafik
enligt grundutbudet Måndag-Fredag.
Av oklara anledningar så blev kommunikationen av detta utbud inte särskilt lyckosamt, och
kommunikationen blev inte heller bättre när Västra Götalandsregionen och Västtrafik tog över
ansvaret, möjligen är orsaken att de även övertog kostnadsansvaret.
Vi tror på en utveckling av närtrafiken, kommuner med närtrafik kan idag för små
engångssummor göra tillköp i grundutbudet för att utöka utbudet.
Därför har vi också motionerat om att göra så, och därmed utöka grundutbudet till MåndagSöndags trafik.
Alla som bor på landsbygden, utanför tätorter med linjelagd kollektivtrafik ska inte behöva vara
beroende av egen bil. Man ska kunna på landsbygden och kunna delta i sina vardagliga sociala
möten utan att vara beroende av egen eller annans bil.
Om en utbredning av närtrafiken sker så ger vi också landsbygden mer attraktionskraft, och
genom det också konkurrenskraft som kan minska urbaniseringstrender.

Ett hållbart samhälle
För att öka förståelsen för, och förmedla vikten av, ett hållbart och ekologiskt samhälle samt
betydelsen av ett bevarande av vår biologiska mångfald ska elevernas miljömedvetande
stimuleras.
Vi bör vidare sträva efter att skolmaten genomgående ska ha högt näringsvärde, hög kvalitet, vara
lokalt tillagad och dessutom vara svensk- och närproducerad och helt gratis för eleverna, vilket ska
gälla elever i såväl grund- som gymnasieskola.
Livsmedel bör vara producerade i enlighet med svenska miljö- och djurskyddsregler.
Kött från djur som utsatts för onödigt lidande, till exempel ritualslaktat kött, ska inte förekomma i
kommunens skolor.
Vidare ska vikten av god hälsa och ökad rörlighet betonas. För att säkerställa att barnen får
tillräckligt med motion bör fler idrottstimmar införas.
Könsuppdelning av religiösa skäl, till exempel under idrott/simundervisning, ska inte tillåtas.
Småföretagande för sysselsättning
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 eftersom en kommun som är beroende av några få stora
företag blir sårbar.
Det bör därför finnas ett särskilt småföretagarcenter eller en person vars anställning ansvarar för
småföretagarstöd.
Centret/personens funktion ska vara att ge stöd och vägledning åt småföretagare och innovatörer.

Kommunen måste också aktivt verka för att skapa förutsättningar för konstruktiva samarbeten
mellan myndigheter, näringsliv och utbildningsväsende.
Kommunerna ska även genom kunskapsspridning och rådgivning kunna erbjuda stöd vid
uppstarten av sociala företag. Denna företagsform spelar en avgörande roll för personer med
funktionsvariationer möjligheter på arbetsmarknaden.
Studenter kan erbjudas praktik inom kommunen, där de genom att arbeta tillsammans med
yrkesverksamma tjänstemän får den nödvändiga erfarenheten för att bli intressanta för
näringslivet. På så vis ökar också utsikterna för att en större andel högutbildade söker sig till och
stannar kvar i kommunen.
Föreningsstöd
Ur Sverigedemokraternas principprogram:

”Den ideella sektorn utgör en tredje betydelsefull sfär inom det svenska samhället vid sidan av det
privata näringslivet och den offentliga sektorn.
Enskilda individers frivilliginsatser och de ideella föreningarnas, idrottslivets och de religiösa
församlingarnas arbete stärker det sociala kapitalet i samhället och har en stor betydelse för bland
annat kulturarvets bevarande, kunskapsutvecklingen, folkhälsan och demokratin.
Starka lokalsamhällen och en trygg och levande hembygd präglad av en stark medborgaranda,
där människor oegennyttigt tar ansvar för samhället och andra medborgares välbefinnande, är en
viktig faktor i byggandet av det goda samhället.”
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
erbjuder dessutom en meningsfull och innehållsrik fritid fri från kriminalitet och missbruk.
Särskilt framgångsrika idrottsföreningar och enskilda utövare kan sätta hemkommunen på kartan
och bidrar på så sätt till den lokala tillväxten.
Kommunen har mycket att vinna på att stödja det lokala idrottslivet, i stort såväl som smått.
Tillgänglighet och mångfald vad gäller idrotts- och motionsanläggningar är centralt men också
ekonomiska bidrag till projekt och löpande verksamhet är av vital betydelse. För att utveckla
kommunen idrottsliv krävs samarbete mellan kommun, näringsliv och idrottsföreningar.
Spontanidrotten är ett viktigt inslag i våra ungdomars fritid och kommunen ska ha som
målsättning att tillhandahålla de förutsättningar som krävs just för spontanidrott.
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. Det är viktigt att
kommunen använder sig av en likabehandlingsprincip vid utbetalning av föreningsstöd samt
anläggningsbidrag. Därför ser vi positivt kring utredningen kring detta som nu ska påbörjas, det är
också viktigt att man involverar föreningslivet i denna utredning.
För att motverka fusk med kommunens föreningsbidrag är det viktigt att noggranna kontroller
utförs och att allt misstänkt fusk polisanmäls.

Allmännyttigt bostadsbyggande

Munkedal kommuns bostadsföretag Munkbo är tyvärr väldigt skuldtyngt och har ett jättestort
ackumerlat underhållsbehov på flertalet av fastigheterna.
Detta hindrar nybyggnationerna men förvånansvärt har man de senaste åren lyckats med
bedriften att bygga ett nytt hyreshus centralt i Munkedal. Ett hyreshus som dessutom hade blivit
billigare att uppföra om man hade använt sig av SABO´s koncepthus som är centralt upphandlade
av dem.
För att sänka kapitalkostnaderna och för att förstärka nybyggnationer även i centralorter utanför
Munkedal vill vi använda oss av möjligheten att omvandla hyresbestånd till bostadsrätter.
Detta sänker Munkbos skuldbörda och ger incitament till allmännyttiga nybyggnationer återigen.
Som ägare till Munkbo föreslår vi därför ett ägardirektiv om att påbörja försäljningar av
hyresfastigheter till bostadsrätter. Munkbo ska också i samband med detta presentera ett förslag
till vad som kan byggas istället och återföras så att det allmännyttiga beståndet upprätthålles.

Barnomsorg
Ur Sverigedemokraternas principprogram:

”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 själva ta hand om sina barn under de tidiga åren,
ska därför eftersträvas.
Centralt inom alla former av barnomsorg är att barngrupperna ska vara så små som möjligt, att
föräldrarna ska erbjudas ett betydande inflytande över verksamheten, att barnens fantasi och
leklust tillvaratas på bästa sätt och att stress- och bullernivåer reduceras till ett minimum.”

Mångfald, valfrihet och kvalitet
Valfriheten och mångfalden inom förskola och barnomsorg är en rättvisefråga.
Sverigedemokraterna vill stimulera föräldrar till att spendera mer tid med sina barn och såg därför
vårdnadsbidraget som ett bra alternativ inom barnomsorgen. Detta är tyvärr inte längre möjligt att
tillämpa eftersom det har avskaffats.
Sverigedemokraterna anser att mångfald inom barnomsorgen är viktig. Vi ser positivt på alternativ
som bygger på att barnen får hjälp i sin 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 fantastiska natur.
Sverigedemokraterna ser positivt på att kommunen erbjuder och främjar alternativa pedagogiska
former och temaförskolor. Temaförskolor, till exempel natur- eller kulturförskola, är ett annat sätt
att öka valmöjligheter och valfriheten
Skolverket har tagit bort riktmärket om max 15 barn per förskolegrupp. Vi delar skolverkets
inställning att det i vissa grupper finns möjlighet till större grupper, medan situationen är en 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 kommunerna inte ska bedriva barnomsorg utifrån ett genusperspektiv, där olikheterna
inte tillåts.

Många kommuner tillämpar så kallad modersmålsträning i förskolan för barn med annat
modersmål än svenska. Vi menar att denna verksamhet försvårar invandrarbarnens
anpassning till det svenska samhället och att den tar alltför stora ekonomiska och personella
resurser i anspråk. Vetenskapliga rön har dessutom visat att modersmålsträningen är så gott som
verkningslös.
Offentliga platser bör vara tillgängliga för alla i den mån det är möjligt, vilket tyvärr inte alltid är
fallet. Det är viktigt att aktivt arbeta för att lekplatser utformas på ett sådant sätt att även barn med
olika typer av funktionsnedsättningar har möjlighet att delta i leken på lekplatsen

Lärande i skolan
Kännetecknande för dagens skola är att elever förväntas lära sig på egen hand genom att själva
söka information. Traditionella prov ersätts med redovisningar och olika typer av grupparbeten
samtidigt som det blir allt viktigare att lärande måste vara roligt.
Lärarrollen har kommit att undermineras och i allt större utsträckning enbart utgöra en
organisatorisk funktion som ska uppmuntra fria studier och fritt forskande.
För de elever som tidigt kan ta ansvar, som kommer från studievana hem och är
studiemotiverade, kan dessa studiemetoder fungera väl. Den kravlösa skolan riskerar dock att
missgynna i första hand studiesvaga elever eftersom dessa oftare behöver tydliga ramar och mål
för att kunna prestera.
Genom olika verktyg såsom betyg i tidigare ålder, förslagsvis från årskurs fyra, ordningsomdömen
samt en återgång till en kunskapsinriktad skola förbättras möjligheterna avsevärt att sätta in
lämpliga hjälpinsatser och i ett tidigare stadium fånga upp och stötta elever som halkar efter.
Skolan ska lära ut den verkliga innebörden av demokrati och respekt för andras åsikter, samt
stimulera till kritiskt och konstruktivt tänkande och reflektion kring etiska och moraliska frågor,
kritiskt och självständigt.
Under valrörelsen 2014 fick vi i Munkedal se exempel på lärare som utnyttjar sin roll för att påverka
elevernas egna politiska åsikter. Detta interpellerade vi om i fullmäktige men ingen ville kännas vid
det inträffade eller vidta åtgärder.
En lärares roll ska aldrig vara att forma eleverna för egen vinning eller i enlighet med dennes egna
politiska övertygelser.
Demokratins betydelse ska betonas och det ska helt vara upp till eleverna att utan påverkan själva
bilda sina egna politiska uppfattningar, oavsett ålder.
Självständigt tänkande ska uppmuntras – inte bestraffas.
Eleverna ska lära sig att samarbeta, visa hänsyn samt kamratanda och ärlighet. Det är dessutom
av största vikt att skolan ger eleverna nödvändig kunskap om vikten av ett samhälle som
genomsyras av sammanhållning, men även psykiskt och fysiskt välbefinnande.
Utan tillgång till historien kan man inte förstå sin samtid. Språkets roll som kulturbärare och länk
mellan generationerna kan knappast överskattas.
I en tid då förändringarna i samhället sker allt snabbare och globaliseringen blir allt mer påtaglig
blir också ämnet historia viktigare än någonsin.
Svenska barn måste få tillgång till sin egen svenska historia i väsentligt större omfattning än idag.
Sverigedemokraterna avvisar samtidigt alla försök att låta dagsaktuella politiska
ställningstaganden styra undervisningen i historia.
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. Modersmålsundervisningen främjar inte assimilationen till det svenska samhället och
dess effekter för inlärning av det svenska språket är tveksamt. Sverigedemokraterna förordar att
kommunerna ska utöva påtryckningar på staten så att den skattefinansierade

modersmålsundervisningen avskaffas, de nationella minoritetsspråken undantagna.
Sverige är ett ingenjörsland. Det svenska välståndet bygger i hög utsträckning på ett framgångsrikt
exploaterande av tekniska innovationer. Mot bakgrund av matematikens och naturvetenskapens
oersättliga betydelse för tillgången på goda ingenjörer är det olyckligt att intresset och
kunskaperna i matematik och naturvetenskap fallit drastiskt. Samtidigt visar flera nationella och
internationella studier att de svenska elevernas kunskaper i just matematik och naturvetenskap
blivit allt sämre. En samlad insats måste göras för att förbättra och öka intresset för matematik och
naturvetenskap i skolan.
I ett allt mer stillasittande samhälle är det viktigt att skolan ska kunna fungera som en garant för
att barn och ungdomar får den fysiska aktivitet som kroppen behöver. Vi nämner gärna tex
”Bunkefloprojektet” som visade att om barn/ungdomar får röra på sig en timma per dag så
påverkar det deras studieresultat positivt, inte minst för unga pojkar som ligger efter i dagens
skola.
Andra positiva bieffekter är att koncentration, inlärningsförmåga, självförtroende och social
förmåga ökar. Dessutom är det så klart är ett led i att bekämpa den ökande barnfetman.

Äldre- och handikappomsorg
Ur Sverigedemokraternas principprogram:

”De äldre i Sverige förtjänar att få tillgång till världens bästa äldreomsorg. 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. 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,
ingen ska tvingas till ett uppbrott från husdjur, vänner och anhöriga annat än då det är nödvändigt
för till exempel vård på sjukhus.”

Trygga boendeformer för alla
Alltför många äldre tvingas idag leva i ensamhet och isolering och en allt större del av
vårdansvaret har av ekonomiska skäl lämpats över på de äldres anhöriga.
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. Att efter årtionden tillsammans behöva leva separerade
visar sig i många fall kraftigt gå ut över individernas psykiska hälsa.
För att minska trycket på de särskilda boendena och därmed också den kommunala ekonomin
bör en kraftig utbyggnad av trygghets- och seniorboenden ske, dit äldre som lider av otrygghet
och social isolering, men som ändå inte anses tillräckligt fysiskt sjuka för att erhålla plats på
särskilt boende, kan vända sig.
Studier visar att äldre mår både psykiskt som fysiskt bättre av att vistas i miljöer med barn. Det
finns fördelar med att kombinera äldreomsorg med barnomsorg varför trygghetsboenden med
fördel kan placeras i närheten av förskolor och skolor. Vilket är en av anledningarna till varför vi är
förespråkare av nybyggnation av äldreboende samt skapande av trygghetsboende i Dingle.
Smak och lukt är ofta de sista sinnena som bevaras intakta. Matens kvalitet och tillagningssätt är
därför av stor betydelse för de äldres välbefinnande och hälsa. Fryst och kyld mat som värms i

mikrovågsugnar ska inte förekomma inom äldreomsorgen. System där mathanteringen åläggs
den redan stressade vårdpersonalen riskerar att leda till undermålig matkvalitet och hygien och
stjäl framförallt mycket vård- och omsorgstid från patienterna. Målsättningen bör vara att maten
ska lagas på plats på boendet så att de äldre kan känna doften från tillagningen och att ansvaret
för inköp av råvaror och matlagning ska åläggas särskilt anställda och utbildade kockar eller
kokerskor.
Vi är stolta över de rutiner kommunen har för att sitta vak vid någon under livets allra sista timmar.
Det ska även framledes finnas och vara en självklarhet så att både vårdtagare och deras anhöriga
kan känna sig trygga.
Rätten att kunna förstå och bli förstådd av sin omsorgsgivare ska självklart omfatta äldre
invandrade samt befintliga svenskar.
Invandrad äldrevårdspersonal med bristande språkkunskaper ska erbjudas kontinuerlig
språkutveckling och kraven på kunskaper i svenska ska höjas vid nyanställning.
I syfte att skapa en trygg omsorg ska kommunen eller motsvarande vårdgivare alltid begära
utdrag ur belastningsregister vid nyanställning av personal inom dessa verksamheter.
Det förekommer i andra kommuner att personer får ligga kvar på sjukhus trots att de är
färdigbehandlade, vilket skapar onödigt lidande för dem.
Vi är stolta över att Munkedals kommun inte har den problematiken idag. Då det är viktigt att
färdigbehandlade patienter lämnar sjukhuset och frigör vårdplatser.

En ansvarsfull invandringspolitik
Sveriges kommuner har tvingats ta ett orimligt tungt ansvar för statens misslyckade invandringsoch integrationspolitik. På senare år har trycket ökat ytterligare i takt med att invandrarna blir fler.
Detta såg vi inte minst när antalet ensamkommande ungdomar ökade till Munkedals kommun
och hur det ansträngde oss kapacitetsmässigt samt ekonomiskt.
Sverigedemokraterna menar att kommunerna gemensamt måste sätta ned foten för att få till
stånd en förändring.
Efter åtta års alliansstyre samt tre års rödgrönt styre kan kommuner idag inte längre neka
Migrationsverket vissa utplaceringar av flyktingar.
Likaså måste samtliga kommuner idag ha en beredskap för att ta emot nyanlända.
Sverigedemokraterna är starkt kritiska till att så är fallet då det naturliga bör vara att kommunerna
själva har bäst insikt i om huruvida flyktingmottagning är möjlig utefter tillgängliga förutsättningar.
Till dess att en ny ansvarsfull invandringspolitik på riksnivå har implementerats, är det vår
inställning att samtliga kommuner, aktivt bör bedriva opinionsarbete för att få tillstånd en
förändring och ett återtagande av det kommunala självbestämmandet.
Folkomröstningar bör uppmuntras som ett medel och legitimitet för att bestrida Migrationsverkets
beslut.
Rapporter gör gällande att det statliga bidraget till kommunernas invandrarmottagning inte är
tillräckligt. Invandringen innebär dock inte bara ekonomiska bekymmer för kommunerna.
Segregation, kulturkrockar och ökad brottslighet är andra följder.

God ekonomisk hushållning
Sverigedemokraternas målsättning med den ekonomiska politiken är att skapa bästa möjliga
förutsättningar för återskapandet och upprätthållandet av det svenska folkhemmet.
Kommunen ska hushålla väl med de ekonomiska resurserna, vilket innebär att det under varje
konjunkturcykel krävs ett överskottsmål på i genomsnitt minst två procent för att långsiktigt klara
välfärden, framtida pensionsåtaganden och ett värdesäkrande av kommunens tillgångar.
Enbart det lagstadgade balanskravet är otillräckligt. För att uppnå detta måste politiken präglas av
ansvarstänkande och långsiktig planering.
Genom en tydlig redovisning om hur de kommunala resurserna fördelas får varje
kommuninvånare chansen att granska den lokala ekonomin och således vara mer delaktig, vilket
gynnar det demokratiska inflytandet. Vi står därför bakom principen om att öppet och pedagogiskt
redovisa hur skattemedlen fördelas.
Den långsiktiga utgångspunkten är att Munkedals kommun så långt som möjligt ska finansiera sig
själva.

Mål att följa
Sverigedemokraternas förslag Samhällsutveckling:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kommunen ska utöka grundutbudet i Närtrafik
Kommunen ska prioritera svensk, närproducerad och gärna ekologisk mat och livsmedel
bör vara producerade i enlighet med svenska miljö- och djurskyddsregler.
Skolmaten ska vara avgiftsfri för eleverna.
Kött från djur som utsatts för onödigt lidande, till exempel ritualslaktat kött, ska inte
förekomma i kommunens skolor.
Kommunen ska betona vikten av god hälsa och ökad rörlighet.
Kommunen ska ha ett småföretagarcenter eller anställd person, vars funktion ska vara att
ge stöd och vägledning till småföretagare och innovatörer.
Kommunen ska verka för att skapa förutsättningar för konstruktiva samarbeten mellan
myndigheter, näringsliv och utbildningsväsende.
Kommunerna ska uppmuntra och stimulera socialt företagande.
Studenter ska kunna erbjudas praktik i den kommunala verksamheten.
Kommunen ska stödja det lokala idrotts- och föreningslivet.
Kommunens skolor bör i ökad omfattning prioritera friskvård och motion.
Kommunen bör skapa förutsättningar för spontanidrott.
Föreningar som erhåller bidrag ska garantera en drogfri verksamhet.
Likabehandlingsprincip vid utbetalning av föreningsstöd och anläggningsbidrag ska iaktas.
Allt misstänkt fusk med föreningsbidrag ska polisanmälas.
Kommunen ger Munkbo ägardirektivet att påbörja försäljningen av hyresrätter till
bostadsrätter.
Kommunen ger Munkbo ägardirektivet att vid påbörjandet av försäljningen meddela vilka
allmännyttiga nybyggnationer som återförs.

Sverigedemokraternas förslag Barnomsorg och Skola:
• Kommunen ska främja valfrihet och mångfald inom barnomsorgen
• Kommunen ska uppmuntra alternativa driftsformer inom barnomsorgen
• Barngrupperna bör generellt bli mindre
• Kommunen ska endast erbjuda arbetssökande och föräldralediga barnomsorg enligt
lagstadgade 15 timmar per vecka
• Modersmålsundervisning i förskolan bör avvecklas
• Kommunen ska utöva påtryckningar på staten så att den skattefinansierade
modersmålsundervisningen avskaffas.
• Samtalsspråket under lektionstid bör alltid, med undantag för språklektioner, vara på
svenska.
• Demokrati ska vara utgångspunkten genom hela skoltiden.
• Åtgärder ska tas gentemot lärare som påverkar elever i en viss riktning i enlighet med
dennes egna politiska preferenser.
• Utöka idrottsundervisningen för grundskoleelever till att innehålla något moment varje dag
Sverigedemokraternas förslag Äldre- och Handikappomsorg:
• Kommunen ska genomföra utbyggnader/omvandling av trygghets- och seniorboenden.
• Kommunen ska förbättra möjligheten till att sambo med sin livspartner på seniorboenden.
• I syfte att skapa en trygg omsorg ska kommunens vårdgivare begära utdrag ur
belastningsregister vid nyanställning inom dessa verksamheter.
• Kommunen ska även fortsättningsvis i samråd med sjukhusens koordinator ombesörja att
våra gamla och sköra får komma hem från sjukhus så snart de färdigvårdade och också
ansvara för en fullgod uppföljning av eftervården.
Sverigedemokraternas förslag En ansvarsfull invandringspolitik:
• Kommunerna bör bedriva opinionsbildning med syfte om ett återtagande av det
kommunala självbestämmandet.
• Kommunen ska, tills dess att en mer ansvarsfull invandringspolitik inrättats på nationell
nivå, motsätta sig avtal om invandrarmottagning och bestrida tvångsutplaceringar från
Migrationsverket.
• Kommunal omröstning om flyktingmottagande bör uppmuntras.
Sverigedemokraternas förslag God ekonomisk hushållning:
• Kommunen ska under varje konjunkturcykel ha ett överskottsmål på i genomsnitt minst två
procent.
• Kommuner ska sträva efter att, så långt det är möjligt, ge varje kommuninvånare insyn i
den lokala ekonomin samt att redovisningen ska präglas av öppenhet.
• Kommunen ska främst prioritera kärnverksamheterna.
• Pensionsskulderna får inte förskjutas på kommande budgetar eller generationer, utan
måste tas med i varje budget, beaktas ekonomiskt och även anpassas efter den verkliga
situationen.
Sverigedemokraterna föreslår kommunfullmäktige att besluta:
Att: Anta Sverigedemokraternas målstyrningsdokument
Att: Ge förvaltningen i uppdrag att försälja kommunalt fastighetsbestånd för att sänka
kapitalkostnader
Att: Riva upp beslutet att påbörja byggnationen av överföringsledningen till Tungenäset.

