Vision 2018
Herrljunga kommun
~Trygghet och Tradition~

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. Vårt övergripande mål är att formera en demokratisk, politisk
rörelse som skulle slå vakt om den gemensamma nationella identitet som utgjort grunden för
framväxten av välfärdsstaten och vårt lands fredliga och demokratiska utveckling.
Herrljunga kommun är en kommun med goda förutsättningar att bli en attraktiv arbetsgivare för nya
talanger och idéer. Detta ställer dock krav på kommunens ledning och styrningen mot framtiden,
samt säkerställa ett gott företagsklimat. Skolan har en viktig roll dels för våra unga och dels för
arbetsgivarna att kunna tillgodose en kompetent arbetskraft. Våra unga och skolan måste därför
prioriteras för framtiden.
Välfärden är en plattform som både säkerställer ett gott liv för individen samtidigt som den ger
upphov till utveckling och tilltro till framtiden. Samtidigt som vi säkerställer en god framtid krävs
fokus på nutid, för det är idag som vi bygger framtiden.
För att lyckas med en god framtid krävs diskussion och samarbete idag. Vår vision om Herrljunga
består av en kommun som beaktar dess historiska värde, lever i nutid och arbetar för framtid.

FÖRÄNDRING
PÅ RIKTIGT!
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Kommunstyrelsen
Vision
Kommunstyrelsen skall vara en samordnande nämnd för hela kommunens verksamhet och skall ha
insyn i övriga nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen skall även verka för att motioner bereds så
effektivt och snabbt som möjligt till Kommunfullmäktige.
Utöver detta skall Kommunstyrelsen tillsammans med ekonomistyrning ha en övergripande syn över
kommunens finanser och verka för opolitiska samt objektiva råd inför andra nämnder.

Nya uppdrag
Kommunstyrelsen får i uppdrag att införa ett integrationsbokslut som komplement till Herrljunga
kommuns årliga bokslut med syfte att kartlägga de kostnader som uppstår i de kommunala
verksamheterna från den volymökning som avser nyanlända och asylsökande tills dess beslut om
uppehållstillstånd ges och självförsörjning uppnås.
Kommunen ska verka för att skapa förbättrade kontakter för konstruktiva samarbeten mellan
myndigheter, näringsliv och utbildningsväsende. Information till företagare skall vara lättfunnen och
kommunen skall vara företag behjälpliga inom etablering. Kommunen skall förbättra och effektivisera
behandlingen av industritomter, information och underlätta samarbetet med företag kring logistik till
området. Föreslagna ändringar skall redovisas inför Kommunfullmäktige för beslut av införande.
Kommunstyrelsen måste också aktivt verka för att skapa förutsättningar för konstruktiva samarbeten
mellan myndigheter, näringsliv och utbildningsväsende. Studenter skall erbjudas praktik inom de
kommunala verksamheterna i en högre utsträckning 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
Herrljunga kommun.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att sammanställa en skrivelse till regeringen angående ett stoppat
inflöde av nyanlända och asylsökande till Herrljunga kommun.
Kommunstyrelsen ska ta fram en definition av närproducerade livsmedel, att ligga till grund för
uppföljning av ambitionen att år för år öka den närproducerade andelen.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att se över upphandlingsverksamhetens prissättning till nämnder och
förvaltningar i syfte att ömsesidigt dra nytta av de vinster som kan uppstå vid upphandlingar.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda de ekonomiska vinsterna av minskade arvoden med 10 %
till förtroendevalda i Herrljunga kommun samt införandet av maximalt 1 GN per kalendermånad och
förtroendevald. Detta innefattar även de kommunalrådstjänster Herrljunga kommun innehar.
Nämnden får i uppdrag att avveckla föreningsbidragen till invandrarföreningar och istället främja
integration genom övrig ordinarie verksamhet.
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Bygg- och miljönämnden
Vision
En god byggkultur där man beaktar det arkitektoniska värdet i samhällsplaneringen ligger grund till
en harmonisk kommun. Samhällets grundläggande organisation, utformandet av vår infrastruktur
samt våra fysiska miljöer och det regelverk som omger dessa har en stor inverkan på medborgarnas
trygghet, trivsel och hälsa. Principen om att hela Sverige ska leva är mycket viktigt för
Sverigedemokraterna. För att bland annat kunna garantera medborgare i alla delar av landet en
godtagbar nivå av samhällsservice och tillgänglighet till en rimlig kostnad måste stat och kommuner
behålla ett betydande mått av inflytande över infrastruktur och kollektivtrafik.
Stadsplanering och arkitektur måste vara anpassade efter människors behov och till vad vi vet om
den mänskliga naturen och viljan. Detta innebär bland annat att man bör sträva efter att bygga
miljöer som beaktar det mänskliga behovet av social samvaro, närhet till naturen, skönhet och
symmetri. Man bör också bejaka platsens och invånarnas historia och identitet.
Bygg- och miljönämndens ansvar sträcker sig även till frågor kring Herrljunga kommuns miljöfrågor.
Personal som bedriver tillsynskontroller skall vara utbildade och bedriva arbetet på ett rättssäkert
sätt.

Nya uppdrag
Bygg- och miljönämnden får i uppdrag att ta fram förslag till åtgärder för att hjälpa anställda inom
Herrljunga kommun att minska CO2-belastningen vid resor till och från arbetet. Arbetet skall vara
rådgivande och inte tvingande.
Bygg- och miljönämnden får i uppdrag att effektivisera byggprocessen och i samband med
detaljplanering iakta Herrljunga kommuns historiska byggnader och grönområden.
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Tekniska nämnden
Vision
Sverigedemokraternas vision om Tekniska nämnden innefattar en effektivisering av ägda
samhällsresurser, samtidigt som en hög kvalitet erbjuds. Det är nämndens uppgift att i största mån
arbeta efter en god upphållning av infrastrukturen före nya projekt skapas. Förvaltningen av våra
allmänna platser är av yttersta vikt, likaså renhållningen inom Herrljunga kommun.
Nämnden äger även uppdraget att handlägga ärenden angående försäljning av tomter för
bostadsändamål. Sverigedemokraterna anser att det är viktigt i samband med markanvisningar att
beakta kringliggande natur och arkitektur. Man bör även beakta planerade byggnationer för att
motverka massbygge utan historisk förankring eller byggnationer med ifrågasättande kvalitet.

Nya uppdrag
Tekniska nämnden skall kontinuerligt uppsöka och byta ut gamla armaturer och på så sätt arbeta för
en energieffektivisering.
Tekniska nämnden skall tillsammans med berörda nämnder överse och komplettera antalet
sittplatser i och kring Herrljunga kommun.
Tekniska nämnden skall snarast överse och prioritera gator och vägar med syfte att förbättra
tillgängligheten för kommuninvånarna.
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Socialnämnden
Vision
Nationell solidaritet är ett bärande begrepp i Sverigedemokratisk socialpolitik vilket innebär att vi tar
hand om det svenska folket i första hand. Till detta har de hemlösas situation blivit alltmer
bortprioriterat av kommuner i förmån för den invandringspolitik som förts. Detta har i sin tur lett till
ett alltmer axlande ansvar hos frivilligorganisationer i samhället samtidigt som kommunernas ansvar
tystats ner. Det ligger därmed i vår vision att samhället tar tillbaka de viktigaste beståndsdelarna av
sociala omsorgen för att återigen leda arbetet och låta frivilligorganisationerna bli ett komplement;
och inte ett substitut.
Behoven av socialomsorg ökar i samhället och vår vision är att alla och envar skall leva ett så gott liv
som möjligt. En förutsättning för att det skall bli så bra som möjligt är att vi gör rätt investeringar och
att dessa investeringar riktas så att största möjliga nytta uppnås.

Nya uppdrag
Socialnämnden ska under 2018 starta en daglig verksamhet för yngre dementa.
Socialnämnden uppdras att snarast avveckla delade turer inom Herrljunga kommun.
Socialnämnden får i uppdrag att koordinera med berörda nämnder för att utveckla och förstärka
verksamheten för yngre psykiskt sjuka.
Socialnämnden får i uppdrag att tillsätta en utredning gällande personalens arbetsmiljö samt förslag
till förbättringar och snarast presentera denna till Herrljunga Kommunfullmäktige.
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Bildningsnämnden
Vision
Vår svenska skola har en mycket viktig roll att spela framöver. Vi står idag inför stora förändringar av
vårt samhälle, vare sig vi vill det eller inte. Rotlösheten och splittringen breder ut sig bland
människor, medan krav på nya kunskaper och kompetenser i en föränderlig ekonomi ständigt gör sig
påminda.
Den svenska skolan kan och ska stärka vägen till samhörighet och återskapa tilltron till vårt samhälle.
Den ska på ett inkluderande sätt öppna dörren till den gemenskap som vår nation utgör. Vår svenska
skola ska tydliggöra individens friheter och möjligheter, men också hennes plikter och skyldigheter.
Vad vi vill satsa på:












Elevhälsan – de lokala skolornas elevhälsoteam (eht) måste personalmässigt stärkas. Vi har
för få skolsjuksköterskor, specialpedagoger, psykologer och kuratorer idag.
Intendenter – ska åter finnas på våra skolor. Dessa skall sköta administration, lokalfrågor och
ekonomin, så att våra rektorer kan fokusera på att vara pedagogiska ledare för sina
verksamheter.
Ordning och reda i skolan – skriftliga ordningsomdömen blir obligatoriska för att understryka
vikten av korrekt uppförande.
Kommunen ska erbjuda en jourskola för elever med anpassningssvårigheter och
normbrytande beteenden.
Här- och närodlad mat ska prioriteras.
Utbildade kockar med formell utbildning skall anställas inom skolan.
Utökat matutbud i våra skolor
Främja skolor ute på landsbygden inom Herrljunga kommun
Kött från djur som utsatts för onödigt lidande, t ex religiöst och/eller ritual slaktat kött, ska
inte förekomma i kommunens skolor.
Vikten av god hälsa och ökad rörlighet ska betonas.

Nya uppdrag
Bildningsnämnden får i uppdrag att utveckla ett närmare samarbete med pensionärsorganisationer
med syfte att förvalta kunskap och erfarenhet från den äldre generationen i skolans värld.
Nämnden ska ta fram en handlings- och tidsplan gällande införande av skriftliga ordningsomdömen
snarast under 2018.
Nämnden skall snarast under 2018 presentera en handlingsplan på hur man kan utöka möjligheterna
till mer rörelse i skolan.
Nämnden skall aktivt arbeta för ett utökat matutbud i Herrljunga kommuns grundskolor och
gymnasium för att säkerställa skolans objektiva roll – fri från religiösa inspel och påverkan.
Nämnden skall verka för att kringpersonalen i skolorna förstärks för att avlasta rektor och lärare.
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Yrkanden

Sverigedemokraterna yrkar kommunfullmäktige besluta
att

fastställa skattesatsen för år 2018 som oförändrad.

att

fastställa Sverigedemokraternas uppdrag i denna budget till Herrljunga kommuns
budget för 2018.

att

i övrigt fastställa och efterleva Sverigedemokraterna i Herrljunga kommun
upprättade förslag och vision till budget år 2018.

För Sverigedemokraterna,
Lars-Erik Ahlgren
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