Budget för 2017 med plan för
2018 och 2019
Sverigedemokraterna Härryda

Oppositions
budgeten

”Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan. Det goda hemmet känner icke till
några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den
ena ner på dem andre, där försöker ingen skaffa sig fördel på andras bekostnad, den
starke trycker icke ner och plundrar den svage. I de goda hemmet råder likhet, omtanke,
samarbete, hjälpsamhet.”
-Per Albin Hansson, Sveriges statsminister 1928.
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1. 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. Partiet bildades med de
övergripande målet 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.
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 gemenskaper i form av familjen och nationen.
Vi eftersträvar ett demokratiskt, jämställt och hållbart 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.
Genom att basera vår politik på ovan nämnda strävanden och genom att kombinera frihet
och trygghet, individualism och gemenskap, hoppas vi dock kunna återskapa ett folkhem
som i så hög grad som möjligt är präglat av trygghet, välstånd, demokrati och en stark inre
solidaritet. Detta är den övergripande målsättningen med partiets verksamhet.
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2. Sektorn för socialtjänst
Invandring
Mottagande av flyktingar
Härryda kommun lider av en stor bostadsbrist, där en bostadssökande tvingas stå i årslånga
köer för en hyresrätt och betala åtskilliga miljoner för en bostadsrätt. Samtidigt för
regeringen en migrationspolitik där pengar tas från biståndsbudgeten, som faktiskt hjälper
människor i nöd, till migrations och integrationsbudgeten, som inte i närheten hjälper
samma antal. Vi menar att Härryda kommuns mottagande i allmänhet, och regeringens i
synnerhet, är en grov felprioritering av skattemedel och därför ska upphöra med
detsamma. Med nedanstående förslag redogör vi för vad ett stopp av Härrydas
flyktingmottagning skulle ge.
Härryda Kommun har genom Migrationsverket fått anvisat sig 147 flyktingar per år. Staten
ersätter kommuner för mottagandet av invandrare, men enligt SKL täcker den ersättningen
endast cirka 20% av den verkliga kostnaden. Stödet till kommunen är ca 16 miljoner kronor
för det totala mottagandet. Om detta stöd då endast täcker cirka 20% av kostnaden
innebär det att den verkliga kostnaden kommer att bli cirka 64 miljoner kronor för de
kommande åren, med rådande kvot. Om man antar att den utgiften fördelas på 2 år blir
det en kostnad på 32 miljoner varje år kommunen tagit emot sin årskvot av invandrare. För
varje år ackumuleras kostnaden, då 147 nya flyktingar kommer, vilket ger en faktisk kostnad
för kommunen på 64 miljoner per år så länge mottagandet fortsätter. Kommunens
nettokostnad blir således 64 miljoner om året.
Det finns även andra uppgifter från SKL som stödjer detta. I ett skriftligt Sveriges Radioreportage från Almedalen den 2 juni 2013 citerades SKL:s ordförande Anders Knape:
”Vad vi kan se (…) så räcker den här schablonsumman, som ska räcka i tre och ett halvt år
inte längre än ett år, eller lite mer än ett år. När vi sedan vet att staten själva gör en
bedömning att det kan ta upp till sju år i genomsnitt innan man gör ett inträde på
arbetsmarknaden, så innebär det att systemet är underfinansierat.”
Skulle mottagandet av flyktingar brytas, vilket är den politik som vi driver, innebär det alltså
en besparing på 64 miljoner per år med hittillsvarande takt på invandringen. En del av dessa
kostnader ligger med all säkerhet på sektorn för socialtjänst, och vi har därför lagt in en
pluspost på 15 miljoner kronor för sektorn för socialtjänsts budget från och med 2017, och
därefter 30 miljoner 2018 och 2019. Men eftersom många av dessa kostnader är dolda och
undanhålls finns det ingen enskild sektor där vi kan yrka på att resterande 16 miljoner de
första året och 32 miljoner nästkommande år ska sparas in. Vi har därför delat upp
resterande som plusposter på både sektorn för utbildning och kultur och sektorn för
samhällsbyggnad.
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Mottagande av ensamkommande
Härryda kommun har ett avtal med Migrationsverket om att ta emot 140 så kallade
ensamkommande flyktingbarn per år. Vad kommunerna faktiskt kommer få för
dygnsersättning för de ensamkommande är i skrivande stund oklart, men vi vet att
regeringens mening är at stödet ska minskas från dagens 1900kr till 1350kr för ungdomar
under arton. Om de fyller 18 under asylprocessen sänks ersättningen ytterligare till 750kr
per dygn. Redan här vet vi att mottagandet av ensamkommande kommer belasta
kommunens budget.
2012 utkom riksrevisionen med en rapport (diarienummer 32-2011-0646) som handlar om
kommunernas faktiska kostnader för mottagandet av ensamkommande. I rapporten kan
man läsa att "normalt uppgår de faktiska kostnaderna till 3000-6000kr per dygn och
barn". Med dessa siffror kan vi konstatera att kommunens verkliga kostnad, med det
statliga stödet borträknat, blir ca 144 miljoner kronor per år.

Genom att säga upp rådande avtal med Migrationsverket skulle alltså kommunen spara in
totalt 208 miljoner kronor varje år. Största andelen av kostnader kopplade till mottagandet
av ensamkommande flyktingbarn ligger med all säkerhet på sektorn för socialtjänst och
sektorn för utbildning och kultur. Vi har därför valt att dela upp budgetposten så att sektorn
för socialtjänst och sektorn för utbildning och kultur för 2017 får en pluspost på 36 miljoner
och för 2018 och 2019 får en pluspost på 72 miljoner kronor.

Busskort till alla pensionärer
Härryda kommun erbjuder sedan en tid tillbaka kommunens ålderspensionärer ett gratis
busskort. Idéen med att låta ålderspensionärer använda kollektivtrafiken avgiftsfritt, för att
till exempel ta sig till mataffären, vårdcentralen eller väninnan, är god då de ekonomiska
förhållandena för denna grupp kommuninvånare inte alltid är särskilt goda. Tyvärr
inkluderas inte sjukpensionärerna, vars ekonomiska förutsättningar inte nämnvärt skiljer sig
från ålderspensionärerna.
Vi avsätter således 150 tkr årligen för att även kunna erbjudas kommunens sjukpensionärer
fria bussresor inom kommungränserna.
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Boendepreferenser för äldre
Det har länge talats om vågen av 40-talister. För några år sedan handlade det om
pensionsvågen, men idag rör frågan mest äldrevård och hemtjänst. Om fem år fyller den
första 40-talisten 80 år, och vårdbehoven kommer således successivt att öka. Här gäller det
att kommunen är väl förberedd på alla områden i äldrevården. Vi kommer behöva bygga
flera nya äldreboenden och utöka antalet särskilda boenden i kommunen.
Sverigedemokraterna kommer i denna budget inte avsätta mer pengar till den sociala
sektorn för detta avseende, men vi är förberedda när tiden väl är inne.
Vad vi däremot kommer avsätta pengar på är en medborgardialog med fokus på äldres
boendepreferenser, likt den kommunen nu genomför för ungas boendepreferenser. Den
senaste undersökningen som genomfördes, ”Bo bra på äldre dar”, har enligt oss inte gett
något resultat och behöver således kompletteras med en kommunal medborgardialog för
att på riktigt få reda på, och verkställa, de äldres önskemål om boenden. Idag bor många
äldre kvar i större lägenheter och villor endast på grund av bristen av attraktiva och
”äldrevänliga” bostäder. Genom att höra vad kommunens äldre har att säga om sina
boendepreferenser kan vi i framtiden planera byggande riktat för just denna gruppen. För
detta ändamål avsätter vi 60 tkr.

Hemtjänst för alla
Hemtjänst ska vara en service från kommunen till de äldre som önskar bo kvar i sitt hus eller
sin lägenhet, men som inte klarar av de vardagliga sysslorna så som städning, tvätt och
matlagning. Det finns även till för de äldre som av någon anledning inte själv klarar av sin
personliga omvårdnad så som äta, dricka eller sköta sin personliga hygien. För att
kommunen ska kunna utföra hemtjänsten tas det ut en avgift av brukarna, för att täcka
delar av kostnaderna tjänsterna medför. Kostnaderna skiljer sig emellan tjänsterna där
exempelvis städning kostar 343kr/timmen och omvårdnad med ett besök per vecka kostar
328kr/månad. Ju mer hjälp en brukare behöver, desto dyrare blir det, och räkningen för
hemtjänst kan lätt bli flera tusen kronor för våra äldre.
I en tid där våra pensionärer måste vända på vartenda krona och beloppen på räkningarna
skenar måste de äldre tillslut välja mellan att bo kvar i sin trygga hemmiljö eller att flytta in
på ett äldreboende. Vi menar att Härrydas pensionärer ska få chansen att bo kvar hemma,
om de med lite hjälp, kan klarar detta. Vi menar att ingen pensionär ska tvingas från sitt
hem av ekonomiska skäl. Av denna anledning budgeterar Sverigedemokraterna för en
sänkning av hemtjänsttaxorna med 50%!
En sänkning av taxorna på 50% skulle årligen kosta 2,4 miljoner kronor.
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Mer pengar till äldrevården
Vi sverigedemokrater har som utgångspunkt i författandet av denna budget att satsa på
kärnverksamheterna. En av kommunens kärnverksamheter är äldrevården. Äldrevården har
länge varit eftersatt och personalbristen är påtaglig. Personalen på äldreboenden och
hemtjänst tvingas jobba långa och stressiga pass, även så kallade delade turer förekommer.
Vi menar att en god äldrevård först kan uppnås när personalens arbetsmiljö förbättras.
Genom vår satsning i äldrevården kommer vi möjliggöra en nysatsning på anställningar och
en generell höjning av arbetarnas löner. Med en större personaltäthet kommer mer tid
finnas för brukarna, och nöjdheten bland både personal och brukare kommer öka.
Vi avsätter totalt 25 miljoner kronor 2017 och 50 miljoner 2018 och 2019 till den sociala
sektorn, pengar som kommer öronmärkas till äldrevården.
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3. Sektorn för utbildning och
kultur
Motorbana
Sverigedemokraterna har tidigare under året motionerat om att kommunen bör planlägga
mark för en motorbana då vi har ett rikt motorintresse bland kommunens invånare.
Däremot saknas det platser för dessa att utöva sin hobby. Det är helt enkelt dags att lyfta
upp motorsportens betydelse i Härryda kommun!
År efter år vinner invånare från Härryda kommun priser i diverse motorsport-sammanhang.
Det borde i ren självklarhet finnas en möjligheter för dem att kunna utföra sin hobby i
hemkommunen. Sverigedemokraterna i Härryda har under en tid varit i kontakt med flera
motorintresserade människor både i och utanför kommunen.
Intresset för motorer och motorsport är enormt i Härryda kommun.
Om det skulle etableras en motorbana i Härryda så skulle turismen från både vårt direkta
närområde men också övriga Sverige med all sannolikhet att öka, samtidigt som det skapas
en naturlig mötesplats för kommunens alla motorintresserade människor.
Vi avsätter av denna anledning 150 tkr i investeringsbudgeten under ett år i ett projekt för
att uppmuntra en privat aktör till etablering av en motorbana i Härryda kommun. Tanken är
att förvaltningen ska bereda mark för ändamålet och samtidigt uppmuntra privata aktörer i
branschen för etablering.

Skapande skola
Kommunen har sedan tidigare anammat konceptet med Skapande skola, där målet är att
barn i förskola och grundskola ska få en kulturupplevelse av hög kvalitet per år. I dagsläget
finansieras satsningen enbart från statsbidrag.Sverigedemokraterna ser positivt på att barn
i skolålder får ta del av kulturen och önskar därför att kommunen själva dubblerar
satsningarna på skapande skola, och således tillför lika mycket pengar som statsbidraget
ger. Således möjliggör vi fler tillfällen där barn och ungdomar kan ta del av
kulturupplevelser.
För skapande skola budgeterar vi således 600tkr.
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Lärarmiljoner
Lärarnas löner har länge varit eftersatta, vilket lett till ett sämre rykte för lärarjobbet i hela
landet. Färre och färre utbildar sig till lärare, och flera av de som faktiskt utbildar sig till
lärare har inte alltid de kvalifikationer som krävs för arbetet. För att säkra kvalitén av
kommunens lärare önskar vi därför höja deras löner avsevärt. Genom en högre lön,
tillsammans med en god arbetsmiljö, kan vi säkra att de duktiga lärarna vi har i kommunen
vill stanna, samtidigt som vi lockar hit nya förmågor.
Lärare tvingas idag agera både vaktmästare, yrkesvägledare och skolsköterska. Bristen på
övriga tjänster i skolan är stor och en skolsköterska kan tillexempel tvingas arbeta på flera
skolor samtidigt. Detta leder till en undermålig bemanning på flera skolor, samtidigt som
skolsköterskans arbetsmiljö försämras. Desamma gäller även för yrkesvägledare och
vaktmästare. I samband med att dessa tjänster inte finns på skolorna hela tiden, tvingas
lärarna agera. Vi menar att det inte ingår i läraryrket att sköta om skolans lokaler eller att
plåstra om elever. I denna satsning ingår även en möjlighet för rektorerna att anställa de
personer som dem anser behövs i just sitt rektorsområde.
Vi avsätter därför 40 miljoner årligen för att höja lärarlönerna och möjliggöra rekrytering av
personal i kommunens skolor.

Skapande äldreomsorg
Liksom vi anser det vara viktigt med tidiga möten med kultur är det vår mening att kulturen
bör följa människan genom hela hennes liv. Sedan en tid tillbaka står detta också klart för
såväl regering som flertalet kommuner, och satsningar har genomförts för att som en del av
det hälsofrämjande arbetet för våra äldre medborgare erbjuda kulturella aktiviteter. Vi vill
med vår satsning på Skapande äldreomsorg möjliggöra två kulturupplevelser av hög kvalitet
per år för de boende på våra äldreboenden. För att konceptet ska fungera krävs det
engagemang från våra äldreboenden. Vi önskar därför att konceptet ska bygga på att
äldreboendena får äska från en pott på totalt 2 miljoner kronor.
Vi budgeterar totalt 2 miljoner årligen för vår satsning på skapande äldreomsorg.
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4. Sektorn för
samhällsbyggnad
Ökat byggande
Som det socialkonservativa parti vi är innebär det att vi gemensamt skall ta hand om
varandra, och gemensamt bygga för framtiden.
Vi har en stor åldersbom som väntar oss inom de kommande åren vilket vi snarast måste
börja planera för. Redan nu har vi bostadsbrist i kommunen, med bostadsköer på flera år,
framförallt på hyresbostäder. Den stora ålderskull som snart inte klarar av att bo i sina egna
hem, liksom många ungdomar som ännu ej har etablerat sig på bostadsmarknaden,
efterfrågar fler hyresrätter. För det växande antalet äldre kommer också fler BGT
lägenheter och särskilda boende att krävas i kommunens alla delar.
Vi i Sverigedemokraterna vill därför anslå 500 tkr i investeringsbudgeten under 2017 för att
snabbt utreda och planera för fler hyresrätter, BGT lägenheter och särskilda boenden i
kommunen.

Landvetter Stad
Projektet Landvetter Stad är kommunens största satsning under modern tid. I skogarna
söder om Landvetter ska det byggas ett samhälle med femton tusen invånare. Detta är en
jättestor möjlighet för kommunen, att få bygga och utveckla ett samhälle precis så som man
vill ha det. Vi i Sverigedemokraterna är positiva till satsningen av Landvetter stad och ser
möjligheterna med bygget. Vi vet sedan en tid tillbaka att intresset att bo runt om i
Göteborgs kranskommuner i allmänhet, och i Härryda Kommun i synnerhet, är stort. Vi bör
således självklart ta tillvara på detta intresse. Det är en investering för både de
kommuninvånare vi har idag, men även för framtida Härrydabor.
Vi ser inte behovet av att göra några ytterligare satsningar på områden än vad
förvaltningen redan har anslagit.
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Simhall
2014 års kommunalval präglades i mångt och mycket av en fråga, en simhall i kommunen.
Flera partier kom med förslag på hur det skulle kunna se ut och andra föreslog en
folkomröstning i frågan. Sverigedemokraternas förslag är att låta en privat aktör etablera
och driva en simhall i kommunen. Som vi tidigare nämnt är vår utgångspunkt i
budgetförfattandet kommunens kärnverksamheter. En simhall ryms inte inom kommunens
kärnverksamheter och vi anser således inte heller att kommunen bör bygga och driva en
simhall. Vad vi däremot ser är det breda intresset från kommuninvånarna. Opinionen har
växt sig stark för en simhall i Härryda Kommun. Våran lösning är således att möjliggöra för
en privat aktör att bygga och driva en simhall eller ett badhus i Härryda kommun.
Vi avsätter 300 tkr i investeringsbudgeten i ett projekt för att uppmuntra en privat aktör till
etablering av en simhall eller ett badhus i Härryda kommun. Tanken är att förvaltningen ska
bereda mark för ändamålet och samtidigt uppmuntra privata aktörer i branschen för
etablering. Utöver detta vill vi att mark för en simhall arbetas in i en detaljplan för att göra
det genomförbart med en snabb etablering och byggstart.

Badplatser anpassade för funktionsnedsatta
Härryda har flera badsjöar i kommunen, badplatserna är ofta anpassade för barnfamiljer
med långgrunda stränder och fina bryggor. Vad som dock saknas är anpassade badplatser
för personer med någon sorts funktionsnedsättning. För att kunna ta sig till flera av
kommunens badplatser krävs det en promenad i kuperad mark och skogsstigar, platser en
rullstol inte klarar av till exempel.
Vi i Sverigedemokraterna vill därför se en satsning på kommunens badplatser så att det ska
finnas minst en badplats anpassad för funktionsnedsatta i varje tätort. Dessa badplatserna
ska vara lättillgängliga och ha en handikappramp så funktionsnedsatta enkelt ska kunna ta
sig i och upp ur vattnet. För detta ändamål avsätter vi 350 tkr i investeringsbudgeten.
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5. Sektorn för teknik och
förvaltningsstöd
Trygga linjen
Det blir allt vanligare i kommuner att tillhandahålla ett ”journummer” som ensamma
invånare kan ringa om de av någon anledning skulle känna sig otrygga påväg hem från
exempelvis festen, middagen eller filmkvällen.
Vi i Sverigedemokraterna menar att detta är något som Härryda Kommun självklart borde
anamma. Vårt koncept går ut på att engagera kommunens föreningsliv. I utbyte för ett pass
på Trygga linjen ska föreningen få 500kr. På detta viset stärker vi både tryggheten på våra
gator och de kommunala föreningslivet.
Vi avsätter i vår budget 220 tkr första året, för att sedan avsätta 180 tkr och för dessa ska
kommunen tillhandahålla ett telefonnummer samt det administrativa arbetet som förslaget
för med sig. Bemanningen av passen ansvarar Härrydas föreningar för och tillsätter således
föreningsaktiva i kommunen för nätternas telefonprat. 180 tkr innebär således 360 nattpass.
Hur dessa ska fördelas är upp till ansvarig att utforma. Allt från en person en lugn torsdag
till fem personer på valborgsmässoafton.
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Nattvandring
Härryda har sedan en tid tillbaka nattvandrare som vandrar runt i kommunens tätorter för
att öka vuxennärvaron och tryggheten i kommunen. Konceptet är jättebra, men
bemanningen av vuxna är inte alltid så lätt.
Vårt förslag går ut på, likt Trygga linjen, att engagera och stärka föreningslivet. Detta gör vi
genom att låta föreningslivet tillsätta vuxna samtidigt som vi arvoderar föreningen med
500kr per nattvandrare. Detta ger således en behövlig slant i kassan för kommunens
föreningar.
Vi budgeterar sammanlagt 80 tkr per år för nattvandringen. Denna summa möjliggör
nattvandring mellan 21:00 - 03:00 vid 20 tillfällen. Då är det räknat på att det nattvandrar
sammanlagt åtta personer under en kväll med fyra personer åt gången förutom under
överlappningen mellan 23.00 och 01.00 då samtliga åtta är ute. Vardera nattvandrare
genererar, för ett pass på fyra timmar, 500 kr till sin förening vilket innebär att en förening
som står för samtliga åtta nattvandrare under en kväll får en intäkt på 4 000 kr.

Effektiv klottersanering
Allt mer klotter syns runt om i våra samhällen och nu är det inte bara elskåp och väggar,
utan i stort sett varenda lyktstolpe som har en så kallad tagg. Vi menar att man enklast
råder bot på problemet med klotter om man håller samhället rent och saneringen snabb.
I Göteborg ökade under 2015 anmälningarna om klotter med 81% enligt polisen. Visserligen
kan man se en större benägenhet att anmäla brott men i botten ligger även en ökad
aktivitet inom området, främst klottret inom kollektivtrafiken. Risken är stor att samma trend
håller i sig även i kranskommunerna.
I bland annat Partille har man tagit fram riktlinjer för hur man skall hantera klottret i sin
kommun. En del av detta är en 48 timmars policy, där klotter och annan skadegörelse ska
åtgärdas 48 timmar efter anmälan.
Sverigedemokraterna budgeterar nu 500 tkr per år för att snabba på klottersaneringen och
råda bot på problemet med en nerkladdad kommun en gång för alla.
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Väktare-projektet
Härryda kommun har sedan tidigare anlitat ett vaktbolag för att patrullera i kommunen
med fokus på brottsprevention. Vi har sett det gångna året att denna bevakning i stort sett
enbart fått rikta sitt fokus till Mölnlycke Kulturhus och dess närhet på grund av den ökade
otryggheten och stökiga miljö detta område fått dras med.
Vi sverigedemokrater menar nu, när Polisens resurser är knappa, och fokus inte ligger på
småbus som terroriserar framförallt Mölnlycke Centrum, att kommunen behöver öka
närvaron av ordningsvakter och väktare i hela Härryda. Vi ser hur flera kommuner runt om i
landet anlitar, likt Härryda, vaktbolag för att åtminstone försöka stävja den eskalerande
otryggheten i samhället.
Men vi sverigedemokrater förstår även att problemet med den ökade gängkriminaliteten
inte enbart löses genom vaktbilor i Mölnlycke centrum. Vi önskar därför anamma Svedala
Kommuns modell. Denna modell går ut på att kommunen själv anställer väktare, som utöver
att exempelvis vakta kommunägda fastigheter och annan egendom även har fokus på
exempelvis kontaktskapande åtgärder med ungdomar på våra fritidsgårdar.
Enligt Svedalas modell ska även väktarna få utbildning för insatser inom räddningstjänsten.
Det betyder att insatstiderna i framförallt kommunens östra delar kan kortas om väktare
redan finns där.
Till en början omfattar vår satsning fem väktare som ska täcka upp för pass mellan kl 22:00
och 06:00 sju dagar i veckan. Kostnaden för detta beräknas till 4 miljoner kronor årligen.
Första året budgeters dessutom 2 miljoner i investeringsbudgeten för inköp av exempelvis
fordon och inventarier.

Filmning av fullmäktiges sammanträden
Sverigedemokraterna Härryda har tidigare motionerat om att kommunfullmäktiges
sammanträden borde filmas för att sändas live på exempelvis kommunens hemsida, men
även vara tillgängliga för allmänheten i efterhand i form av en videobank.
Kommuninvånarna kan sedan tidigare lyssna på fullmäktiges sammanträden både live och i
efterhand på www.harryda.se. Vi menar nu att det är på tiden att Härryda kommun följer
den tekniska utvecklingen och filmar och sänder fullmäktiges sammanträden. Att låta
medborgarna i kommunen se på, och inte bara höra, kommunfullmäktige är ett sätt att
vitalisera demokratin. Medborgarna ser då hur fullmäktigesammanträdet går till, men även
vilka partier som är aktiva och vilka som är passiva. De ges också chansen att se talarnas
kroppsspråk, vilket förstärker talarnas argumentation.
För detta avsätter vi 100 tkr i investeringsbudgeten. Vi räknar med att skötsel och underhåll
samt administrativt arbete till följd av detta ryms i budgeten utan några förändringar.
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6. Sektorn för administrativt
stöd
Skattesänkning
Sverigedemokraterna har genom besparingar på framförallt invandringen till kommunen
möjliggjort en skattesänkning på 62 öre. Vi vill med denna sänkning egentligen inte
framhäva oss som ett skattesänkarparti, utan enbart bevisa möjligheterna vid en stoppad
mottagning av flyktingar och ensamkommande flyktingbarn. Att både kunna göra
ordentliga satsningar på kommunens kärnverksamheter, inrätta nya kreativa förslag till
verksamheterna och sänka skatten visar vi att Sverigedemokraterna är den verkliga
oppositionen i Härryda.
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7. Vår politik i siffror
Här nedan följer vår politik i siffror. Siffrorna är Förändringar och tillägg jämfört med
förvaltningens förslag till budget.
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