Sverigedemokraternas förslag till budget 2015
och plan 2016-2017

Trygghet och Tradition
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Inledning
Sverigedemokraterna är ett demokratiskt, Sverigevänligt parti. Det övergripande målet med
Sverigedemokraternas politik är att skapa ett fritt, öppet och demokratiskt samhälle, präglat av
trygghet och tradition, där alla medborgare är lika inför lagen och har möjlighet att påverka
och att känna trygghet; i hemmet, på gator och torg, på jobbet och i skolan, i barndomen,
familjelivet, ålderdomen och i vår identitet.
Vi har idémässigt låtit och inspireras av såväl det förra sekelskiftets svenska
nationalkonservatism som delar av den socialdemokratiska folkhemstanken. Syftet är att
kombinera principen om grundläggande social rättvisa med traditionella värdekonservativa
idéer.

Västerviks kommun – Trygghet även i framtiden
Västervik är en kommun med en stor, varierad och på många sätt ännu outnyttjad potential.
En förutsättning för att kommunen skall utvecklas är att man ser alla dess delar som lika
viktiga, även de mindre orterna och landsbygden. Skärgårdsbältets turist- och
utvecklingspotential är långt ifrån uttömd. Vårt inland är i ännu högre grad outnyttjat, med
både en rik natur, stora kulturhistoriska värden och outnyttjade naturtillgångar.
Tillväxt och utveckling kräver att kommunen tar sitt ansvar då det gäller att förbättra
förutsättningarna för människor och företag i kommunen. Lika viktigt som att kommunen är
aktiv och drivande då det gäller att knyta kontakter med företag och hjälpa företag att etablera
sig här, liksom att bidra med kunskaper för dem som vill starta företag, är det att säkerställa
att det finns tillräcklig kommunal service över hela kommunen.
Det är till exempel kontraproduktivt att, som i hög utstäckning skett i kommunen under de
senaste åren, lägga ned fungerande skolor på mindre orter. Inflyttande familjer i produktiv
ålder bosätter sig inte på en ort som saknar skola. Nedlagd kommunal service gör det svårare
för företag att rekrytera folk. Då det gäller perspektivet stad och land, så anser
Sverigedemokraterna att det är särskilt viktigt att dessa aldrig får ses som motsatser.
Kommunen måste satsa tillräckligt på kärnverksamheten både i tätorter och på landsbygden
för att undvika att hela enheter läggs ned, med allt vad det medför både för barnen eller
brukarna själva och negativa konsekvenser för bygden i stort.
Det är ifråga om grundläggande service och kontinuitet som kommunen har uppvisat de
tydligaste bristerna de senaste åren. Det gäller skola, vård och omsorg, det vill säga
kommunens kärnverksamheter, både i centralorten och runtom i kommunen. Detta har att
göra med de hårda sparkrav som de senaste åren pålagts nämnderna. 2013 gjorde kommunen
ett betydande överskott, som till merparten förklaras av engångintäkter, som AFA-återbäring
på 34,8 mnkr och reavinster av tomträttsförsäljning om 10,5 mnkr samt högre skatteintäkter
än budgeterat, om 20,3 mnkr. Nämnderna gjorde ett resultat på 14,5 mnkr bättre än budget.
Detta har dock skett till ett högt pris och det är särskilt att märka att barn- och
utbildningsnämnden fick ett engångspåslag på 25 mnkr för 2013. Prognosen nu är att barnoch utbildningsnämnden kommer att göra ett underskott på 5 mnkr för 2014. Även
socialnämnden har stora svårigheter att bedriva sin verksamhet inom den tilldelade ramen.
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Sverigedemokraterna är likväl, då vi lägger budgetförslag, bundna av de beslut som under
tidigare år fattats av majoriteten. Hit här en vidlyftig invandring, där antalet kommunmottagna
nu är uppe i 110 per år. Sverigedemokraterna förespråkar därför att Västerviks kommun säger
upp sitt avtal med staten om mottagande av utländska medborgare, liksom vi förordar att
kommunfullmäktige beslutar att mottagningen av asylsökande vid Västervik Resort upphör.
Det är mot denna bakgrund uteslutet för oss att ställa oss bakom de ytterligare så kallade
effektiviseringar som nu aviseras i majoritetens budgetförslag och som motsvarar 18,6 mnkr i
minskade kostnader för 2016 och 38,1 mnkr för 2017. Det är viktigt att den kommunala
verksamheten alltid söker arbeta så effektivt som möjligt, men de senaste årens
ramminskningar har inte i första hand åstadkommits genom effektiviseringar, det vill säga
minst samma service och kvalitet till lägre kostnad, utan oftast har det handlat om regelrätta
nedskärningar. Det finns all anledning att frukta detsamma om dessa senaste förslag från
majoriteten. Sverigedemokraterna lägger istället från och med 2016 ett administrativt uppdrag
på totalt 5 mnkr på nämnderna.
Att vi inte ställer oss bakom majoritetens förslag till kraftiga ramminskningar från och med
2016 innebär alltså inte att vi tar lätt på vikten av god ekonomisk hushållning och att resurser
avsätts för framtida investeringar, pensioner och som beredskap i konjunkturcykler. Men vi
menar att detta inte skall uppnås genom ytterligare kraftiga nedskärningar av redan hårt
prövade kommunala kärnverksamheter. Istället är det av yttersta vikt att snarast komma igång
med att minska kommun- och asylmottagningen av utländska medborgare, som tar allt större
resurser. Om avtalen sägs upp nu räknar vi med en besparing på totalt 7 mnkr 2015, 10 mnkr
2016 och 18 mnkr 2017, enbart som en följd av minskningen i sig själv. Effekten ökar
ytterligare bortom planperiodens slut. Dessa resurser fördelar vi till största del mellan barnoch utbildningsnämndens respektive socialnämndens kärnverksamheter, det vill säga skola,
vård och omsorg.
Vi förordar således en långsiktig återhämtning, där man inte våldför sig på
kärnverksamheterna, utan istället tar bort kostnader för sådant som inte hör dit. För att öka
kommunens attraktivitet, och därmed också dess skatteintäkter, krävs en stabil och hållbar
kommunal service. Med vår politik når vi 2017 ett resultat på 2 procent av skatteintäkter och
kommunal utjämning, utan några ytterligare nedskärningar, utan tvärtom med förstärkt
kommunal kärnverksamhet.

Skattesats
Med hänsyn till det nya systemet för kommunal skatteutjämning utgår detta budgetförslag
från oförändrad skattesats, det vill säga en utdebitering på 21,16.

Barnen och ungdomarna är vår framtid
Varje människa präglas av sin uppväxt och en bra start i livet är förutsättningen för att kunna
få ett bra liv och bli en god samhällsmedborgare. En av de mest grundläggande
förutsättningarna för detta är att känslan av trygghet finns med från början. Utan trygghet
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finns inte heller känslan av frihet. Det är därför oerhört viktigt att skolan såväl som
barnomsorgen och fritidsverksamheterna inom kommunens ramar präglas av trygghet.
En förutsättning för att denna trygghet skall vara möjlig är att det finns tillräckliga resurser
och en kontinuitet i verksamheten och att inte elever, föräldrar och personal ständigt svävar i
ovisshet om framtiden. Skolan har under de senaste åren drabbats av kraftiga nedskärningar,
till stor del som en följd av de stora underskott som byggdes upp i kommunen 2008-2011.
Allt kraftigare sparbeting år för år har satt allt hårdare press på såväl personal som barn och
ungdomar, och deras föräldrar. Därtill har under de senaste tre åren sex landsbygdsskolor
lagts ned.
De extra resurser som tillkommit från och med 2014 till följd av det nya systemet för
kommunal skatteutjämning är givetvis positivt. Dock räcker inte detta för att kompensera för
de senaste årens stora nedkärningar. Med tanke på det ytterligare sparbeting som aviseras för
2016 om 7,2 mnkr och för 2017 14,8 mnkr samt de förväntade ökningarna av lokalkostnader,
är det istället fråga om nödvändiga och tillräckliga satsningar på till exempel nattis, IT och
höjda lärarlöner långsiktigt kan säkerställas. Sverigedemokraterna kan därför inte ställa sig
bakom dessa ramminskningar.

Prioritering på barn- och utbildningsnämndens
kärnuppdrag och lärarlönerna
Barn- och utbildningsnämnden belastas idag med poster helt utanför sin kärnverksamhet, som
Svenska för invandare (SFI), modersmålsundervisning (hemspråksundervisning) samt den
stora anströmningen av barn till asylsökande föräldrar som, vilka den tid som de uppehåller
sig i Västerviks kommun, skall integreras i den vanliga skolundervisningen. Det är självfallet
inte barnens beslut att deras föräldrar, oftast utan flyktingskäl, sökt asyl i Sverige, men det
ställer mycket höga krav på skolan och dess personal och tar oundvikligen resurser från den
ordinarie verksamheten.
Ingen hänsyn tas till de asylsökande barnen och ungdomarna när volymjusteringarna görs,
vilket medför att verksamheten, för att klara sin budget, likväl måste söka pressa in detta i
befintlig ram, vilket givetvis tar resurser från annat. Byggt på de senaste årens antal barn och
ungdomar (utom ensamkommande) och på att ersättningen från staten inte täcker kostnaderna,
borde nettojusteringen uppåt vara minst 3 mnkr enbart för de asylsökande. Därutöver
tillkommer dock kostnader för de särskilda organisationer som måste byggas och den personal
med särskild kompetens som måste anställas på de skolor som har högst antal asylsökande
barn och ungdomar. På samma sätt täcker inte heller ersättningarna de verkliga kostnaderna
för undervisning och integrering av barn till utländska medborgare som fått uppehållstillstånd
i Sverige. Genom uppsägningen av såväl avtalen om kommunmottagning (utom
ensamkommande) samt om asylboendet vid Västervik Resort beräknar vi att kunna minska
dessa kostnader med 6 mnkr 2015, 8 mnkr 2016 och 12 mnkr 2017.
I samklang med att skolan skall fokusera på sitt kärnuppdrag motsätter sig Sverigedemokraterna skattefinansierad hemspråksundervisning, så kallad modersmålsundervisning.
Modersmålsundervisningen bidrar till segregationen i samhället och försvårar anpassningen
till det svenska samhället. Därtill drar modersmålsundervisningen resurser från
kärnverksamheten.
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Vetenskapliga rön, bland annat från Danmark, tyder dessutom på att
modersmålsundervisningen är så gott som verkningslös för att underlätta det övriga
skolarbetet. Vad gäller vetenskapliga studier i Sverige på detta område så presenterade
Skolverket rapporten Med annat modersmål 2008, som visar att samtliga elever som deltagit i
modersmålsundervisning hade sämre meritvärde än samtliga elever som ej deltagit i
modersmålsundervisning.
Sverigedemokraterna anser att modersmålsundervisning endast skall utövas genom
invandrarnas egen försorg och inte bekostas genom kommunala medel. Då denna typ av
undervisning tyvärr fortfarande är en lagstadgad skyldighet vill Sverigedemokraterna i
Västervik istället titta på hur kostnaderna för denna undervisning kan minimeras, t.ex. genom
större samordning och användning av distansundervisning och undervisning via internet som
medel, vilket kan underlättas genom att flera kommuner slår sig samman då det gäller språk
med få modersmålstalare.
Genom denna typ av effektivisering minskar vi kostnaderna för modersmålsundervisning med
1,0 mnkr från och med 2015.
Då det gäller svenskundervisningen för invandrare i kommunen, SFI, så är det likaledes av
nöden att kostnaderna inte skjuter i höjden. Kommunens nettokostnader för SFI budgeterades
2012 till 1,8 mnkr, vilket 2013 höjdes till 3,4 mnkr och 2014 ytterligare till 3,9 mnkr. Detta
ser vi som oacceptabelt. Tvärtom måste såväl administration som undervisning inom SFI rätta
sig efter sina ramar och öka genomströmningen. Vi sparar därför för 2015 och 2016 in hela
ökningen på 2,1 mnkr och sätter besparingen till 2,3 mnkr 2017 med hänsyn till den
förmodade minskade volym som våra övriga förslag innebär.
Sverigedemokraterna överför totalt från verksamheter under barn- och utbildningsnämnden
som är relaterade till den höga invandringen samt genom det administrativa uppdraget under
2015 9 mnkr, under 2016 13 mnkr och under 2017 drygt 17 mnkr till att säkerställa kvalitet
och nödvändiga förbättringar inom skola och barnomsorg och till höjda lärarlöner.
Totalt sett budgeterar vi 9 mnkr 2015, 20 mnkr 2016 och 32 mnkr 2017 mer än i majoritetens
förslag. Av detta öronmärker vi från och med 2015 3,5 mnkr, 2016 7,1 mnkr och 2017 10,8
mnkr till höjning av läraranas löner utöver majoritetens förslag.

Frihet i val av skola och barnomsorg
Sverigedemokraterna tror bestämt att de allra flesta föräldrar själva är de som är de mest
lämpade att avgöra vad som är bäst just för deras barn. Förutom stora möjligheter för
föräldrarna att påverka barnomsorgen där deras barn går, ser vi valfriheten för föräldrarna att
själva bestämma vem eller vilka de anser vara bäst på att ta hand om deras barn, som central.
Vi är på samma sätt positiva till att föräldrar får välja i vilken skola deras barn skall gå,
kommunal skola eller friskola.
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Trygghet och fasta normer för våra unga
Då det gäller den rent kvalitativa aspekten av skolans arbete är det också viktigt att skolan i
högre grad än idag fokuserar på att lyfta fram moraliska och demokratiska aspekter. Det är
viktigt att barn och ungdomar tidigt blir medvetna om både sina rättigheter och skyldigheter
och att de kan lita på att detta gäller lika för alla. Det är därför avgörande att skolan
uppmuntrar självständigt tänkande och diskussion, liksom att den lär barn och ungdomar att
kunna ge och ta argument, att acceptera andras åsikter. Att demokrati på en och samma gång
innebär allas rätt att uttrycka sin åsikt som att man finner sig i och rättar sig efter majoritetens
beslut.
Det är lika viktigt att barn och ungdomar tidigt förstår att självständigt tänkande och ett
fungerande demokratiskt samhälle samtidigt förutsätter solidaritet och en god kamratanda och
att man är ärlig mot varandra och även uppfyller sina löften och skyldigheter.
Kommunen bör på olika sätt främja arrangemang och aktiviteter, där fokus ligger på
samhällssolidaritet, demokrati, kamratanda, laglydnad och moral. Dessa faktorer är avgörande
för hela samhällskittet. En lika viktig komponent i detta är förståelsen mellan generationerna.
Våra äldre har mycket att lära våra barn och ungdomar och en stor del av problemen i skolan
idag hänger samman med barns och ungdomars brist på kontakt i det dagliga livet med äldre
personer, vilka samlat ett helt livs visdom och som själva växt upp i en tid med bättre ordning
i skolan och över huvud taget större ömsesidigt hänsynstagande mellan människor.
Ett av många medel för att förbättra miljön i skolan är att införa system med klassmorfar /
klassmormor i kommunens skolor. Det har oftast visat sig att klassmorfar och klassmormor,
där det systematiskt genomförts, varit en varaktigt bra metod att öka vuxennärvaron på
skolorna och att många elever upplever det som en stor trygghet med klassmorfar eller
klassmormor närvarande på skolan. Det har också ofta lett till att lärare fått mer tid över att
undervisa, istället för att reda ut bråk. Både flickor och pojkar upplever att klassmorfar och
klassmormor ofta löser konflikter och sätter tydliga ramar för vad som är accepterat och vad
som inte är det. Sverigedemokraterna vill därför i Västerviks kommun införa system med
klassmorfar / klassmormor, som efter en grundläggande utbildning, finns till hands på
skolorna. Arbetet sker utan ersättning, med undantag för måltider.

En värdig ålderdom
De äldre kommuninvånare som varit med om att bygga upp vår välfärd och som i hela sitt liv
arbetat och tagit hand om de yngre generationerna förtjänar att få åldras med värdighet. I tider
av besparingar är kärnverksamheter som äldreomsorg, hemtjänst och hemsjukvård det sista
som skall dras in på. Det är därtill skandalöst att många äldre idag tvingas leva på en
månadsinkomst som är lägre än socialbidragsnormen, samtidigt som vi erbjuder
äldreförsörjningsstöd till invandrade åldringar som inte har betalat en krona i svensk skatt.
I Västerviks kommun har de senaste åren våra äldre drabbats av mycket kännbara
nedskärningar, bland annat inom hemtjänst och äldreomsorg, samtidigt som pressen på
personalen blivit allt hårdare. Personalen försöker göra sitt bästa, men alltför många brukare,
inte minst inom hemtjänsten, upplever ändå att personalen får jaga igenom sina
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arbetsuppgifter och inte har den tid som behövs. På samma sätt är det ofta så att de äldre gång
på gång får möta ny personal, vilket rubbar känslan av kontinuitet och trygghet.
Socialnämnden dras fortlöpande med stora svårigheter att klara sin budget. Att då, som
majoriteten föreslår, lägga på ytterligare sparbeting på 8,0 mnkr 2016 och 16,4 mnkr 2017, är
inte acceptabelt. Sverigedemokraterna tillför istället 2016 4,5 mnkr och 2017 6,0 mnkr från
kommunstyrelsen till socialnämndens kärnverksamhet, det vill till säga vård och omsorg,
liksom 2 mnkr från och med 2016 överförs internt genom det administrativa uppdraget. Totalt
budgeterar vi för kärnverksamheten 2016 14,5 mnkr och 2017 24 mnkr mer än majoriteten.
Ytterligare en förstärkning vi vill göra, och som kan ses som en utvidgning till det positiva
projektet ”Guldkant på tillvaron för äldre”, är att införa omsorgsvolontärer inom
äldreomsorgen. Många människor vill göra en insats för att hjälp till med sådant som
ordinarie personal idag inte alltid kan hinna med. Det kan handla om så enkla saker som att
vara sällskap vid måltider eller gå ut en promenad med de äldre, typer av aktiviteter som är
mycket viktiga både psykiskt och fysiskt, till exempel för att förebygga benskörhet eller
hjärtkärlproblem eller vid rehabilitering efter frakturer.

Sysselsättning
Trots en regering som säger sig stå bakom en arbetslinje, så är man oförmögen att få fart på
svensk ekonomi och att skapa nya arbetstillfällen. Vad gäller många av regeringens reformer,
såsom ungdomsrabatten, sänkningen av restaurangmomsen, instegsjobben och den generella
sänkningen av arbetsgivaravgiften, så är kostnaden hög mätt i antal skapande jobb per krona.
Aldrig någonsin har så få arbetstillfällen haft så många skattekronor att tacka.
Den allra värsta aspekten av detta är den långtidsarbetslöshet som blir följden för många
människor. Sverigedemokraterna ser därför arbetslöshetsbekämpning som en av kommunens
allra viktigaste uppgifter. Arbetslöshet över lång tid verkar förlamande på individen och det är
mycket allvarligt när en stor del av våra ungdomar inte får en ärlig chans att komma in på den
ordinarie arbetsmarknaden. Det är också i längden både kontraproduktivt och orättvist att
många arbetslösa låses in i evighetslånga FAS 3-anställningar. Det är viktigt att kommunen
långsiktigt arbetar för att så få som möjligt fastnar i olika typer av skattesubventionerade
åtgärder. Ett grundläggande problem som kommunen måste ta sig an är den ofta dåliga
matchningen mellan hur människor är utbildade och hur arbetsmarkanden ser ut.
Sverigedemokraterna ser samarbetet mellan skolor, kommun och Arbetsförmedlingen som
särskilt viktigt i detta sammanhang. Skolorna måste arbeta mer systematiskt för att bli bättre
på att etablera fasta kontakter med det lokala näringslivet, både för att öka kontaktytorna
mellan ungdomar och arbetsplatser och även för att direkt på skolorna på så tidigt stadium
som möjligt informera om bedömningarna av det framtida arbetsmarknadsläget för olika
yrken. En modell som bör prövas och som genomförts i andra kommuner, är att personal från
Arbetsförmedlingen är närvarande direkt på skolorna i samband med elevernas val av
utbildningar och program.
Det är viktigt att beakta att även om en allt mer specialiserad yrkes- och utbildningsnivå
generellt krävs idag i arbetslivet och kommer att krävas i framtiden, så är det ett misstag att
anta att alla kan, vill eller bör bli akademiker. Den stora skillnaden mellan utbud och
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efterfrågan på arbetsmarknaden är särskilt tydlig när det gäller företagens skriande behov av
yrkeskunniga. Kommunens skolor måste här utvidga sitt arbete för att mer aktivt söka
lärlingsplatser i kommunen. Då det gäller såväl näringslivskontakter som lämpliga
utbildningar ser Sverigedemokraterna positivt på den nystartade Jobbkommissionen i
kommunen, förutsatt att den kommer att arbeta på rätt sätt och utnyttja sin potential.
Rent allmänt bör skolan också göra mera för att motverka tendenser och attityder att unga ser
vissa arbeten som mer värda eller ”finare” än andra. Istället bör skolan stimulera känslan att
alla räknas och inget arbete räknas som förmer än ett annat. Detta angreppssätt bör vara en
integrerad del av samarbetet med näringsliv, fack och arbetsförmedling.

Minskad invandring - Mer resurser över
Sverigedemokraterna anser att den av de sju gamla riksdagspartierna sedan decennier förda
invandringspolitiken lett Sverige till en mycket svår situation, där själva omfattningen av
invandringen, i kombination med kravlöshet och uppmuntran att odla sin kulturella särart,
ökat segregationen, utanförskapet, arbetslösheten och på många håll även lett till stor social
oro och ökad kriminalitet. Det är viktigt att poängtera att vi ser dessa partiers politiker som
ansvariga för detta, inte invandrarna som grupp.
Sverigedemokraterna anser som en följd av detta att inte heller arbetslöshetsbekämpning och
invandringspolitik går att lösgöra från varandra. För utlandsfödda och personer med
invandrarbakgrund är det viktigt att så fort som möjligt komma in i samhället. Kunskap om
och gemenskap med det svenska samhället, istället för uppmuntran att sluta sig inom sin egen
grupp, är här avgörande.
Den rakaste och enklaste vägen till att komma in i samhället och snabbt lära sig praktisera det
svenska språket är genom förvärvsarbete. Detta förutsätter dock att inte invandringen är så
stor att vi permanentar massarbetslöshet och segregation. Det är lika viktigt att människor
med invandrarbakgrund inte anställs på grund av kvotering eller olika typer av subventioner,
som instegsjobb. Dels är det förnedrande, dels är det diskriminering mot både svenskar och de
invandrare som bott längre i Sverige. Kommunen bör med de medel den har motverka sådant,
t.ex. genom att försäkra sig om att detta inte används av kommunen själv som arbetsgivare.
Först som sist är det ett stort ansvar för kommunen att själv använda de medel som finns för
att bidra till att minska invandringen till kommunen och samtidigt markera mot de kostnader
och åtaganden som fortlöpande läggs på kommunerna till följd av den nuvarande
omfattningen av invandringen. Gällande avtal då det gäller utlänningsmottagning skall sägas
upp så snart som avtalet medger, det vill uppsägning gällande från den 31 december 2014.
Västerviks kommun skall istället inskränka sig till att ta emot högst 10 personer varje år, vilka
har flyktingskäl enligt FN:s flyktingkonvention, efter individuell prövning från fall till fall.
Detta står bättre i samklang med andelen riktiga flyktingar nationellt och vore dessutom mer
ansvarsfullt med tanke på det kärva ekonomiska läget och arbetsmarknadsläget i kommunen.
Därtill skulle kommunen bidra till att bättre värna dem som verkligen behöver skydd och
därmed värna den verkliga asylinstitutionens status.
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En annan aspekt, där den förda invandringspolitiken slår mycket snett mot kommunerna, så
även Västervik, är Sveriges mycket omfattande mottagning av asylsökande, flerdubbel per
capita mot nästan alla jämförbara länder i Västvärlden. Här i Västervik har vi de senaste åren
haft mottagning av upp mot 300 asylsökande vid den kommunägda anläggningen Västerviks
Resort, varav majoriteten regelmässigt får avslag på sin asylansökan. Vi har haft upprepade
våldsbrott och stöldhärvor som en följd av asylboendet. Sverigedemokraterna anser att det är
Västerviks kommuns skyldighet att på en och samma gång markera mot denna
massinvadringspolitik och att i första hand skydda sina egna kommunmedlemmars intressen.
Därför skall snarast, jämlikt kommunallagens 3. kap. 17 §, angående fullmäktiges skyldighet
att ta ställning innan sådana beslut i kommunalt helägt bolags verksamhet fattas, som är av
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, ytterligare asylmottagning vid Västervik
Resort inte godkännas av Västerviks kommun.
Detta får inte endast en positiv effekt då det gäller Västerviksbornas säkerhet och i form av
minskad brottslighet, utan kommer också att avlasta övrig administration i kommunen som
oundvikligen blir mer eller mindre engagerad i asylboendet, samt har en positiv och
resursbefriande effekt på kommunens skolor, där ersättningarna från staten inte räcker för att
täcka det stora merarbete som blir följden av asylboendet.

Ekonomiskt bistånd
En av de mest negativa effekterna av den svåra arbetsmarknadssituationen och den alltför
höga invandringen är de höga nettokostnaderna för kommunen för ekonomiskt bistånd. I
synnerhet långvarigt biståndsberoende drabbar den enskilde hårt, ofta både i form av
utanförskap och psykiskt lidande. Bidragsberoendet hänger också i hög grad samman med
invandringspolitiken. I Västerviks kommun är omkring 30 % av antalet mottagare av
ekonomiskt bistånd utrikes födda, vilket är en överrepresentation i förhållandet 5 till 1
gentemot den inrikes födda delen av befolkningen.
De tidigare föreslagna åtgärderna med aktiv satsning på bättre matchning mot
arbetsmarknaden samt minskad invandring ger från och med 2016 en tilläggseffekt av
minskad kostnad för försörjningsstöd med 1,5 mnkr och för 2017, när effekterna av de
uppsagda avtalen med stat och migrationsverk börjat verka tydligare, en effekt med 4,5 mnkr.
Detta överför vi till socialnämndens kärnverksamhet.

Effektiviserad administration
Sverigedemokraterna är kritiska till nedskärningar i kommunal verksamhet, framför allt skola,
vård och omsorg och vi säger nej till de stora sparbeting som majoriteten nu lagt för 2016 och
2017. Detta innebär inte att vi inte ställer hårda krav på att arbetet skall utföras så effektivt
som möjligt och att skattebetalarnas pengar måste förvaltas med största omsorg. Vi lägger
därför administrativa sparuppdrag på var och en av nämnderna, sammanlagt uppgående till 5
mnkr för 2016 och 2017. Dessa pengar skall istället användas direkt i kärnverksamheterna.
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Restriktivitet med vindkraftsutbyggnad
Västerviks kommun öppnar i sin vindbruksplan upp för upp till 400 nya vindkraftverk med en
effekt av 1-3 Megawatt. Detta går långt utöver vad många andra kommuner tillåter och även
långt utöver de nationella målen. Det skulle enligt nämnda plan innebära en produktion av ca
1,68 Terawattimmar/år. Det motsvarar 5,6 % av målet för hela riket år 2020, som är 30
Terawattimmar vindkraftsproducerad el per år. Ett mål som redan det anses både orealistiskt
och onödigt av många experter.
Sverigedemokraterna röstade som enda parti nej till de nya vindkraftverken nära Bofall,
Glabo och Stämshult. Flera av de verken kommer att stå på höjder 600-800 meter från
respektive gård/by, med huvudsakligen öppen terräng mellan verk och bostadshus. Nu senast
har frågan om utbyggnad av upp till sammanlagt 50 stycken 200-230 meter höga verk runt
Totebo/ Hjorted respektive Tribbhult/Getterum uppmärksammats.
Sverigedemokraterna i Västervik anser att kommunen måste införa ett minsta skyddsavstånd
på 1 kilometer för nya tillståndspliktiga vindkraftverk till närmaste bebyggelse. En storskalig
vindkraftsutbyggnad medför stor påverkan på både landskapsbild och de kringboendes trivsel
och hälsa. Studier har påvisat att närbelägen vindkraft kan ge symtom som störd nattsömn,
huvudvärk, yrsel, koncentrationssvårigheter, högt blodtryck och hjärtkärlsjukdom, bland
annat som en följd av de lågfrekventa ljud som verken alstrar.
Med 400 stycken 150-230 meter höga vindkraftverk riskerar stora delar av vår kommun att
förlora sin attraktionskraft, både när det gäller boende, inflyttning och besöksnäring. Med en
minimigräns på 1 kilometer till närmaste bebyggelse skyddas en mängd känsliga områden per
automatik.

Ökat medborgarinflytande
Sverigedemokraterna ser ett allt större missnöje och politikerförakt i samhället. Vi ser också
att allt färre engagerar sig i politiken, vilket på sikt riskerar undergräva demokratin. Särskilt
oroande är det när ungdomar känner att de saknar medinflytande och att politik är något som
inte angår dem och att de därför i längden riskerar att ställa sig likgiltiga till demokratin som
sådan. Eftersom demokrati är något som ständigt måste återerövras, så är det absolut
nödvändigt att hela tiden söka nya vägar för detta.
Mycket viktigt är att utveckla medborgardialogen. E-demokrati med till exempel
internetbaserade rådslag kan vara ett av medlen. Eftersom inte alla har internet eller dator i
hemmet kan biblioteken, skolorna, äldreboendena och övriga lämpliga kommunala
förrättningar erbjuda access och hjälp att utnyttja sådana system. Andra medel är att göra det
lättare för medborgarna att direkt via kommunens webbplats fortlöpande ta del av vad som
diskuteras och beslutas i kommunen. Lättillgänglig och fortlöpande information på rak och
enkel svenska om vad som händer och beslutas i kommunstyrelse, nämnder och i
kommunfullmäktige kan vara ett sådant sätt.
Absolut centralt är riktade insatser gentemot ungdomar för att tydliggöra demokratins
potential och styrka. Ungdomsfullmäktige kan här vara ett medel, förutsatt att det förbereds
tillräckligt noga och är väl genomtänkt. Lika viktigt är att anordna arrangemang där olika
generationer träffas och diskuterar såväl samhälle som demokratins innebörd. Ett
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återkommande utbyte av information av detta slag kan verka vitaliserande på demokratin,
både för yngre och äldre. Demokratiberedningen kan, efter sin nybildning och sitt fokuserade
uppdrag på medborgardialog, bli ett viktigt redskap och katalysator för detta.
Kommunen bör också öppna för folkomröstningar i flera frågor. I synnerhet kan detta gälla
frågor som berör flertalet kommuninvånare, men som ändå är av mindre politiserat innehåll,
samt frågor av stor och allmän vikt, som dock inte diskuterats i närmast föregående valrörelse.

Politisk organisation
Den politiska organisationens utformning utgör en del av hur den representativa demokratin
fungerar och påverkar i hög grad väljarnas tilltro till de förtroendevalda. Sverigedemokraterna
anser att det, i synnerhet i tider av besparingar och då flertalet verksamheter får dra åt
svångremmen, är extra viktigt att de förtroendevalda själva föregår med gott exempel då det
gäller nivån på de politiska arvodena. Motsvarande gäller även de politiska partierna, även på
så sätt att ett alltför stort stöd åt de partier som redan sitter i fullmäktige riskerar att skapa
alltför höga trösklar i förhållande till nya politiska rörelser, som för närvarande inte är
representerade i fullmäktige, vilket utgör ett demokratiskt problem.
Då resultatet av den under våren 2014 pågående arvodesberedningen ännu inte är klart går det
i detta budgetförslag inte att ta ställning till något förslag. Sverigedemokraterna kommer dock
inte att ställa sig bakom något förslag som ökar de totala kostnaderna för politikerarvoden
eller partistöd.

Utan vår kultur har vi inget att försvara
Kommunens viktigaste ansvarsområde på kultur- och fritidsområdet är att stödja sådan
verksamhet som tjänar som brygga mellan tradition och förnyelse. Som på ett positivt sätt
bidrar till att föra Västerviks kommun in i framtiden, men samtidigt har som utgångspunkt att
detta sker genom förståelsen för svensk tradition, hembygden och samhörigheten mellan
människor. Även för våra ungdomar med invandrarbakgrund är detta viktigt för att bli fullt
delaktiga i samhället.
Kommunens kultur- och fritidsverksamhet skall därför prioritera sådana satsningar som bidrar
till att stärka tradition och gemenskap, och inte minst barns och ungdomars själsliga och
fysiska fostran. Detta sker självklart genom idrott och rekreation, men i lika hög grad genom
kulturell odling. Sverigedemokraterna ser därför med oro på t.ex. de nedläggningarna av
kommunala bibliotek som skett de senaste åren. Bibliotek, arkiv, museer och
hembygdsföreningar är hörnstenar som alltid måste skyddas i första hand.
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Budgetyrkanden
-

att kommunstyrelsen ges i uppdrag att minska sina administrativa kostnader med 1,0
mnkr årligen från och med 2016

-

att barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att minska sina administrativa
kostnader med 2,0 mnkr från och med 2016

-

att socialnämnden ges i uppdrag att minska sina administrativa kostnader med 2,0
mnkr från och med 2016

-

att uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med ett förslag om försöksprojekt med
uppgift att rekrytera och utbilda omsorgsvolontärer i syfte att höja livskvaliteten för
kommunens gamla

-

att från kommunstyrelsens budgetram 2015 överförs 1,0 mnkr till socialnämndens
budgetram, 2016 4,5 mnkr och 2017 6 mnkr

-

att kommunen inför ett samordnat system med klassmorfar och klassmormor i
kommunens skolor

-

att barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att samordna sin
modersmålsundervisning, med internetundervisning och initiativ till samordning med
andra kommuner som möjliga medel, så att kostnaderna minskas med 1,0 Mnkr
årligen under budget- och planperioden jämfört med budget 2014

-

att barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att effektivisera SFI (Svenska för
invandrare) och öka genomströmningen, så att kostnaderna minskas med 2,1 mnkr
årligen under budget- och planperioden jämfört med budget 2014

-

att kommunstyrelsen ges i uppdrag att själv eller genom Jobbkommissionen utarbeta
en modell, som strävar till att i samarbete med kommunens skolor, fack och
arbetsförmedling systematiskt arbeta mot näringslivet för att öka kontaktytorna mellan
ungdomar och arbetsplatser och även för att direkt på skolorna på så tidigt stadium
som möjligt informera om bedömningarna av det framtida arbetsmarknadsläget för
olika yrken

-

att inom barn- och utbildningsnämnden för 2015 reserveras 3,5 mnkr, 2016 7,1 mnkr
och 2017 10,8 mnkr till höjning av läraranas löner utöver majoritetens förslag

-

att barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att genom skolan arrangera och främja
aktiviteter, där fokus ligger på förståelse mellan generationerna, samhällssolidaritet,
demokrati, laglydnad och moral

-

att Västerviks kommun säkerställer att man som arbetsgivare inte använder sig av
anställningar där vissa grupper diskrimineras på grund av ursprung eller bakgrund, till
exempel instegsjobb.
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-

att Västerviks kommun så snart avtalet medger det, säger upp sitt avtal med staten
gällande mottagning av nyanlända invandrare och istället koncentrerar sina insatser på
att hjälpa högst 10 personer varje år till rätta i kommunen, vilka har flyktingskäl enligt
FN:s flyktingkonvention

-

att Västerviks kommun jämlikt kommunallagens 3. kap. 17 §, angående fullmäktiges
skyldighet att ta ställning innan sådana beslut i kommunalt helägt bolags verksamhet
fattas, som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, inte godkänner
ytterligare asylmottagning vid Västervik Resort

-

att Västerviks kommun inför ett minsta skyddsavstånd på 1 kilometer för nya
tillståndspliktiga vindkraftverk till närmaste bebyggelse

-

att kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda möjligheten att göra det lättare för
medborgarna att direkt via kommunens webbplats fortlöpande ta del av vad som
diskuteras och beslutas i kommunen, till exempel genom att lättillgänglig och
fortlöpande information på rak och enkel svenska om vad som händer och beslutas i
kommunstyrelse, nämnder och i kommunfullmäktige publiceras på kommunens
hemsida
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Driftredovisning 2015-2017
SD-förslag i kursiverad text ( mnkr )

Budget 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan2017

Kommunstyrelsen
Budget 2014
308,4
Val 2014 arvode och lokaler
Idrottshall Totebo
Vinterväghåll
Jobbstimulans ekonomiskt bistånd
Tillskott
Flytt budgetram från överförmynderiet
Löneökning
Minskat försörjningsstöd
Upphävt asylboende samt upphävt avtal med Migrationsverket
Klassmorfar
Omsorgsvolontärer
Administrativt uppdrag
Ram
308,4

308,4
-0,5
0,4
2
0,8
5
0,5
4,4
0
-1
0,1
0,1
0
320,2

308,4
-0,5
0,4
2
0,8
5
0,5
8,9
-1,5
-2
0,1
0,1
-1
321,2

308,4
-0,5
0,4
2
0,8
5
0,5
13,5
-4,5
-6
0,1
0,1
-1
318,8

683,7

683,7
2,8
7
5
0
11,2

683,7
5,8
7
5
-1,7
22,6

683,7
9,5
7
5
-1,7
34,4

Administrativt uppdrag
Upphävt asylboende samt upphävt avtal med Migrationsverket
Effektivisering SFI
Effektivisering Modersmål
Internt tillagd resurs för kärnverksamheten
Klassmorfar
Påslag löneökning från och med 2015

0
-6
-2,1
-1
5,6
0,1
3,5

-2
-8
-2,1
-1
6
0,1
7,1

-2
-12
-2,3
-1,1
6,6
0,1
10,8

683,7

709,8

722,5

738

758,6

758,6
1
-3
-2,6

758,6
9,9
-3
-2,6

758,6
16,9
-3
-2,6

Barn- och utbildningsnämnden
Budget 2014
Volymjusteringar
Utökade lokalkostnader
Satsning på förskolan
Skolreform gy 11
Löneökning

Ram

Socialnämnden
Budget 2014
Volymjusteringar
Vikarier för kompetenshöjande insatser
Bemanna rätt 2014

Bemanna rätt 2015
Tillskott
Löneökning
Omsorgsvolontärer
Administrativt uppdrag
Internt tillagd resurs för kärnverksamheten
Överförd resurs från kommunstyrelsen
Ram

2,5
2,5
15,2
0,1
0
0
1
775,3

0
2,5
31,2
0,1
-2
2
4,5
801,2

0
2,5
47,8
0,1
-2
2
6
826,3

10,5

10,5
0,4
10,9

10,5
0,9
11,4

10,5
1,4
11,9

1,7
1,7

1,7
1,7

1,7
1,7

1,7
1,7

2,8

2,8

2,8
-0,5
0,1
2,4

2,8
-0,5
0,1
2,5

2,8
-0,5
0,2
2,5

1765,7

1820,3

1860,5

1899,2

758,6

Miljö- och byggnadsnämnden
Budget 2014
Löneökning
Ram

10,5

Revisionen
Budget 2014
Ram

Överförmyndare
Budget 2014
Flytt budgetram till kommunstyrelsen

Löneökning
Ram

Summa ramar

Resultatbudget
( mnkr )

Bokslut
2013
Nämndernas nettokostnader
Interna kapitalkostnader
Interna personalkostnader
Externa arbetsgivaravgifter
Externa pensioner
Avskrivningar
Reavinster
Jämförelsestörande kostnader/intäkter
Personalpolitiska satsningar

Verksamhetens nettokostnader

Kommunalskatteintäkter
Kommunal utjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat före extraordinära poster
Extraordinära poster

Årets resultat

Budget
2014

-1700,1 -1 765,70
30,4
32,8
373,2
354
-268,7
-287
-110,4
-120
-19
-21,2
10,5
0
0
0
-0,2
0

Budget Planering Planering
2015
2016
2017
-1820,3

-1860,5

-1899,2

32,8
356,3
-289,7
-130
-21,2
0
0
0
-1912,3

32,8
365,2
-296,9
-140
-21,2
0
0
0
-1959,3

1467,5
461,6
36
-21
31,8
0
31,8

1519
464,3
36
-21
39
0
39

-1684,3

-1 806,90

32,8
347,6
-282,6
-125
-21,2
0
0
0
-1868,7

1 336,40
435,8
59,8
-38,8
108,9
0
108,90

1 347,90
467,4
15
0
23,4
0
23,40

1409,7
462,1
36
-21
18,1
0
18,1

