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Valplattform för Sverigedemokraterna i
Munkedal
Vi som kandiderar för Sverigedemokraterna i Munkedals kommun är kvinnor och
män i olika åldrar och familjesituationer, med olika bakgrund och som bor utspridda
i kommunens olika delar. Vi kandiderar för att vi brinner för kommunen och dess
innevånare.

Många åsikter förenar oss;
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Att Munkedals kommun skall erbjuda ett vackert och attraktivt boende till
rimliga kostnader för alla
Att kunna leva och bo vart som helst i kommunen med tillgänglig kollektivtrafik
Att närmaste tätort skall erbjuda de mest basala samhällsfunktionerna.
Att samtliga tätorter skall bibehålla sina skolor med F - 6
Att ha en högre polisiär närvaro och att känslan av trygghet måste öka
Att VA-Överföringsledningen till Tungenäset skall stoppas
Att stärka ekonomistyrningen samt de politiska prioriteringarna
Att på sikt sänka kommunalskatten
Att på sikt upprätta ett fullt operativt småföretagarcenter, vars funktion skall
vara att ge stöd och vägledning till småföretagare och innovatörer.

2

Att Munkedals kommun skall erbjuda ett vackert och
attraktivt boende till rimliga kostnader för alla
Munkedal är en kommun med vacker natur med många sjöar och vattendrag.
Dessa, av naturen skänkta tillgångar och värden, ser vi som nyckeln till en framtida
inflyttning. En bättre profilering på dessa natursköna värden skapar möjlighet till en
nyinflyttning till Munkedals kommun. I jämförelse med grannkommuners
tomtkostnader vid sjönära områden är tomtpriser i Munkedals kommun lägre vilket
har stor betydelse för inflyttning till kommunen.
Vi anser att kommunen måste sträva efter att erbjuda allmännyttiga bostäder i
kommunens samtliga tätorter, och att vissa även måste säljas till privata aktörer för
att Munkedals kommun skall erbjuda ett vackert och attraktivt boende till rimliga
kostnader.
Vi Sverigedemokrater ser gärna att Munkedal som första kommun bygger
allmännyttiga lägenheter på flottor på någon av våra sjöar - även kallat ”flytande
lägenheter” som blivit mycket populära ibland annat i Karlstad.

Att kunna leva och bo vart som helst i kommunen med
tillgänglig kollektivtrafik
För de som bor utanför tätorterna skall kommunen tillsammans med regionen
kunna erbjuda kollektivtrafik som är lokalt anpassad. Idag finns Närtrafik som ett
gott och prisvärt alternativ, men den lyser med sin frånvaro kvällar och helger. Detta
vill vi ändra på. Redan idag kan kommunen göra tillköp hos Västtrafik men så har
icke skett. Detta vill vi ändra på för att tillgodose kommuninnevånarnas behov av en
billig, trygg och lättillgänglig kollektiv trafik
Parallellt med vår kommunala ambition driver vi frågan även i Västra
Götalandsregionen. Vi vill att Västtrafik ska ändra grundutbudet för alla kommuner.
Detta beslut måste på plats, antingen genom beslut i kommun eller i regionen Man
skall kunna bo vart som helst i kommunen med tillgänglig kollektivtrafik och vara
oberoende av bil!
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Att närmaste tätort skall erbjuda de mest basala
samhällsfunktionerna
I framtida byggande av allmännyttiga bostäder anser vi att kommunen behöver
söka sig utanför centralorten Munkedal och blicka ut över samtliga tätorter i
kommunen.
Exempelvis anser vi att Hällevadsholm har goda förutsättningar för en lyckad
nybyggnation. Vid gamla järnvägsstationen finns lämplig tomt med goda
kollektivtrafikförbindelser, både med tåg och buss. De mest basala affärerna finns
inom omedelbar närhet och fotbollsplan och badsjö ligger endast ett stenkast bort.
Det nya äldreboendets placering i Dingle är ett resultat av att SD:s politik. Konsekvent
framhöll vi orten Dingle i förhandlingarna om placering av nytt äldreboende och vill
vi se till att den också blir färdigställd. Kommunen har tagit beslut om att lägga ner
både Vässje- och Dinglegården, därför ska det nya äldreboendet byggas i
Svarteborg. Detta tror vi kan skapa många andra till samhället viktiga
samhällsfunktioner, som apotek eller eventuellt en vårdcentral.

Att samtliga tätorter skall bibehålla sina skolor
Sverigedemokraterna i Munkedal är ett landsbygdsorienterat parti. Vi tror inte på adhoc lösningar som innebär centraliseringar av verksamheter. Speciellt inte inom
äldreomsorg och skola. En levande tätort, vare sig den kallas Hedekas, Dingle eller
Hällevadsholm behöver sina skolor i för att ha ett levande samhälle. En mindre skola
kan för många familjer också vara anledningen till att man valt den lilla orten.
Barnkullar förändras övertid men det som inte lika lätt kan förändras är återreglering
från centralisering till decentralisering. Vårt budskap är att skolorna skall stanna där
de är!
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Att ha en högre polisiär närvaro och att känslan av trygghet
måste öka
I flera kommuner i norra Bohuslän råder en känsla av otrygghet. Många vittnar om
en ökning av narkotikaförsäljning, ökning av våldsbrott samtidigt som inbrott och
stölder sker på blanka dagen. Därtill kopplat förblir också många brott ouppklarade.
Kriminella gäng agerar oftast i de större städerna. Men det innebär inte en
garanterad trygghet för små orter. Som ett kvitto på polisens frånvaro ser vi hur
grannsamverkan ökar överallt, vilket i sig är mycket positivt då det stärker
sammanhållningen i våra bygder, men det är ett resultat av otrygghet och av
ordningsmaktens frånvaro. Vi delar oron och vi anser att krav på högre polisiär
närvaro är befogat. Det räcker inte med ett mobilt kontor på torget varannan vecka.
Vi vill med våra grannkommuner söka stöd hos Polismyndigheten att upprätta en
polisstation belägen i Norra Bohuslän.

Att VA-Överföringsledningen till Tungenäset skall stoppas
Vi vill i nästa mandatperiod riva upp beslutet om VA-överföringsledningen till
Tungenäset.
Kommunens mest ogenomtänkta beslut taget under mandatperioden 2014-2018
,var att dra en överföringsledning till Tungenäset. Detta projekterades för hundratals
nya obebyggda tomter i området. Vårt förslag om att satsa på lokala
minireningsverk ratades, då man menade att det var ett dyrare alternativ. Men vårt
förslag är inte dyrare! Vårt förslag går tillskillnad från majoritetens beslut ut på att
öka kapaciteten efter behov. Med vårt förslag bygger vi för de just nu mest
angelägna behoven, med möjlighet till utökning allt eftersom behoven ökar, för
bråkdelar av majoritetens totalkostnader. Vårt budskap är konsekvent i denna fråga.
Riv upp detta beslut!
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Att stärka ekonomistyrningen samt de politiska
prioriteringarna
Ekonomistyrningen och prioriteringarna i kommunen motsvarar inte den höga
skattesatsens nivå.
De senaste årens ekonomiska resultat har dessutom justerats genom att man
räknade bort både AFA-pengar och försäljning av skog! Det hade kunnat se mycket
mer alarmerande ut! Många kommunmedborgare upplever att den nyligen höjda
skattesatsen inte motsvarar högre välfärd som borde följa i kölvattnet av sådana
beslut.
Sverigedemokraterna har många gånger under mandatperioden påtalat att vårt
ackumulerade underhållsunderskott på våra fastigheter är för stora för att
kommunen ska kunna komma ikapp med dem samtidigt som vi vill växla upp
verksamheten som råder innanför skalet till uppfyllande nivåer.

Att på sikt sänka kommunalskatten
Vi anser att det finns en möjlighet att sälja vissa fastigheter för att sedan hyra tillbaka
dem. Med denna politik kan vi minska på låneskulder och samtidigt fokusera på
verksamheten.
Med rätt prioriteringar kan vi på sikt sänka kommunalskatten. Det är rent genant att
Munkedals kommun har en av de högsta skatterna i Sverige med relativt låg välfärd
i delar av kommunen

Att på sikt upprätta ett fullt operativt småföretagarcenter,
vars funktion skall vara att ge stöd och vägledning till
småföretagare och innovatörer
Varje extra sysselsatt kommuninvånare innebär skatteintäkter samtidigt som
utgifterna för ekonomiskt bistånd minskar. Tillgång på kompetent arbetskraft och ett
gott företagsklimat är avgörande för sysselsättningen. Småföretagande är särskilt
gynnsamt för vår kommun. En kommun som är beroende av några få stora företag
är sårbar. Därför vill vi på sikt skapa förutsättningar för ett småföretagarcenter, som
drivs tillsammans med kommun och näringsliv. Dess funktion skall vara att ge stöd
och vägledning åt småföretagare och innovatörer. En plats där goda idéer föds och
innovationer införlivas.

