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hela livet

GRUPPLEDAREN HAR ORDE
Vi vill börja med att tacka vår skolpersonal och omsorgspersonal som gjort en
beundransvärd arbetsinsats under året, det har ju varit ett ovanligt tungt år. Vi är glada att
kunna se tillbaka på ett år där skola och äldreomsorg på landsbygden fått fortsätta utvecklas
och bygga gemenskap. Politiken har ju en viktig roll för trygghet och arbetsro i skolan och
inom omsorgen. För att kunna ge våra unga alla förutsättningar för framtiden, och våra
äldre alla förutsättningar för ett värdigt och givande åldrande, så har vi ansvar för att
personalen mår bra och utvecklas och tillsammans med oss vill upprätthålla den vilja och
drivkraft som behövs
Älmhult med sin landsbygd och närhet till badsjöar är rik på natur, vi bor i en vacker
kommun som vi ska vara stolta över. Vi har mycket att glädjas över och se fram emot i vår
kommun – förutsatt att vi vårdar våra tillgångar väl. Med ökat fokus på vad vår landsbygd
kan producera lokalt ökar även förutsättningarna för skapandet av arbetstillfällen i
Älmhults kommun. Här behöver vi bli bättre på att göra oss attraktiva för näringslivet så att
företag vågar satsa på etablering.
Vi ser att Älmhult har förutsättningar att växa och nå sin potential med både internationella
och lokala resurser, men då krävs att en större andel blir självförsörjande. I dagsläget
belastas våra skattemedel alldeles för tungt av att kommunen tillser arbetsföra invånare
försörjningsstöd utan motprestation. Att införa sysselsättningskrav för de som uppbär
ekonomiskt stöd från kommunen skulle ge dessa en mer inkluderande vardag i samhället.
För de som inte har svenska som modersmål ger ett uppdrag, ett praktiserande, en
anledning och motivation att lära sig språket. Det ger bättre förutsättningar för anställning
med ökade kontakter ute i arbetslivet
Vi har som sagt mycket att glädjas över, men på olika sätt har de två senaste åren varit långt
från orosfria. Pandemin skakade om både kommun och individ och det är först nu vi ser nu
hur socialnämnden börjar återhämta sig från sitt underskott. Vi ser också oroat på
storstädernas allt hårdare attityd, där våld och skjutningar kryper allt närmre medborgarna.
Kvinnovåld i hemmen och allt yngre som rekryteras in i nätverk med narkotika. Det gångna
året har vi motvilligt fått se era inbrott, skadegörelse och rån begås även i vår na
kommun, en utveckling som med bestämdhet behöver bromsas i ett tidigt skede. Vi
sverigedemokrater kommer aktivt driva på för att vända den senare tidens negativa
utveckling i Älmhult. Vi vill se över våra möjligheter till kommunalt
anställda säkerhetsvakter för ökad närvaro ute på gatorna och utreda
ytterligare ekonomiskt försvarbara element för att ge våra invånare
den trygghet de förtjänar.
Sammanfattningsvis så nns det mycket vi ska vara stolta över i vår
kommun. Men här nns också otrygghet och skattemedel som det
slösas vilt med, något vi ska få ett stopp på. Vi sverigedemokrater ser
framåt med motiverat sinne och vi gläds åt att få in er folkvalda
i kommunens styre – och se till att Älmhult äntligen når sin
fulla potential

Tord Hell
Gruppledare
Sverigedemokratern
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SAMMANFATTNING AV BUDGETE
Älmhult ska fortsätta att växa genom ett utvecklat näringsliv och föreningsliv och vi ska ge
våra invånare trygghet. Vår kommun är möjligheternas kommun, med ett internationellt
intresse tack vare IKEA. Dock väljer ertalet som jobbar på IKEA att inte bosätta sig i
kommunen vilket vitnar om att kommunen inte lever upp till den attraktivitet som man kan
förvänta sig; det handlar bland annat om trygghet, skola, vård och boende. Skattesatsen är
också viktig för attraktionskraften att välja Älmhult framför andra kommuner i vårt
närområde. Kommunen ska fokusera på kärnuppdraget samtidigt som vi vill att kommunen
utvecklas till att bli en av Sveriges mest företagsvänliga kommuner. Skatten ska inte vara
mer än det som krävs för att vi ska ha trygghet för våra medborgare, samtidigt som det inte
är bra om vi har en högre skattesats än våra grannkommuner.

•
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Se över hela kommunens obebygda tomter för samanställning av framtida möjlighet för
bebyggelse som kan gynna landsbygdens utveckling gällande service och befolkningsökning
Organisera verksamheten så att det lokala arbetslivets behov av utbildad personal
tillgodoses i den mån det är möjlig
Garantera bygglovsbeslut inom en vecka när alla handlingar är inkomna och godkända, samt att
detaljplan följs och det i övrigt inte nns några överklaganden eller anmärkningar
Verka för och införa er mikroupphandlingar så att er lokala företag kan deltag
Uppmärksamma raggarkulturen
Öppna upp för innovationsupphandlinga
Införa efterhandsfakturering av kontrollverksamhe
Utreda vad kommunen mer kan göra för att skapa förutsättningar för företagande och arbete
Utveckla metoder för bättre medborgar- och företagsservic
Införa lägre kommunala engångsavgifter för de företag som vill nyetablera sig eller bygga u
Införa nya gymnasielinjer baserat på företagen och industrin i Älmhul
Låta externa budgivare köpa och bebygga "Gladan
Kommunen ska ha ett brottsförebyggande råd, där representanter från kommun, polis, näringsliv
och föreningar samverkar för att förebygga brott.
Öka samverkan mellan företag och skol
Uppmuntra till bildandet och aktivt stödja olika former av nattvandringsgrupper
Sätta upp ett mål om kortaste möjliga handläggningstid för byggnadsnämnde
Kommunen bör göra en övergripande utvärdering av belysningen av gator, parker och
promenadstrå
Upprätta kameraövervakning och andra tekniska lösningar vid utsatta och samhällskritiska
platse
Främja stadskärnan och dess handel genom större parkeringsytor centralt som även kan brukas
vid olika event
Finna förutsättningar så att samtliga barn och ungdomar når kunskapskraven, men för det ska
kunna ske måste vi jobba mer med tryggheten. Är man inte trygg kan man inte heller fokusera.
Skapa kamratgård med utrymme för den motorintresserade ungdomen
Informationskampanj om hälsa, samt vad man då kan göra för att uppnå en god hälsa
Inte sälja ut kommunalägda verksamhete
Införa ett tiggeriförbud i kommunen genom den lokala ordningsstadga
Kommunen ska kräva goda språkkunskaper i svenska språket för arbete inom äldreomsorge
Förbättra och intensi era arbetet med elevhälsan och mot psykisk ohälsa
Utöka bevakning av högstadie- och gymnasieskolan för att skapa trygghe
Polisanmäla alla elever, oavsett ålder, som begår brot
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•

All personal som arbetar med barn och ungdomar inom kommunen ska kunna uppvisa utdrag ur
belastningsregistret som visar att man inte tidigare gjort sig skyldig till övergrepp på bar
Motverka förekomsten av hedersrelaterad brottslighe
Utreda vad kommunen kan göra för att göra det lättare att stänga av/ ytta på stökiga eleve
Ansöka om kameraövervakning för allmänna monument och konstver
Förstärka arbetet mot våld i nära relationer
Kommunen ska genom olika projekt, i första hand riktade till föräldrar, barn och ungdomar, satsa
på arbetet mot droger, missbruk och ungdomsbrottslighet.
Öka attraktiviteten för Älmhults gymnasieskola för ungdomar boende utanför
Älmhults kommu
Verka för att er aktörer erbjuder SFI
Införa anpassade arbetsmetoder för särbegåvade elever i grundskolan
Se till att skolmaten ska vara lokalproducerad när detta är möjlig
Fokusera på kultur som är skapande för barn där de får använda alla sinnen och inte bara ögon
och öro
Verka för att olika kulturella evenemang också ska försiggå i orter utanför centralorten
Fokusera på kultur för äldr
Öppna för er karriärmöjligheter inom vård och omsorg
Införa en ut- och gå-garanti samt en välja mat-garant
Strategiskt arbeta med att minska sjuktalen i Älmhults kommu
Göra en översyn över be ntliga regler som avser socialbidrag, där socialnämnden endast ska
bevilja stöd för det lagen kräver.
Skapa en mer slimmad organisation där vi exempelvis kan slå ihop nämnder och skapa mindre
men er utskott, enligt utredning från SK
Organisera läxhjälp i gymnasiet i större utsträckning.
Göra IT-satsningar på e-häls
Införa mer inkluderande kultu
Erbjuda D-vitamin till alla som ingår i SoL- och LSS-verksamhet

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
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En oförändrad skattesat
Skattesatsen är ett viktigt instrument som kan användas när alla andra möjligheter är tagna.
Än så länge be nner sig inte Älmhult där. Vi Sverigedemokrater anser att skattesatsen kan
höjas för att se till att vår vård och skola ska fungera tillfredställande, samtidigt som den inte
ska gå till extravaganta satsningar som ger litet mervärde. Problematiken med en höjd
skattesats är att folk väljer att bo på andra orter där skattesatsen är lägre men där tryggheten
och utbudet är lika bra, och då istället pendla till Älmhult om man har familj, arbete och
vänner där.
En av anledningarna till att det gått utför senaste åren är att Älmhult inte tog något ansvar
och sa stop till nya migranter på bygden vilket nu har resulterat i att kostnaderna har ökat
lavinartat. Några exempel är konto 57510 samt 60400 som direkt är kopplade till
migrationskostnaderna för kommunen. Konto 57510 har ökat från år 2017 till år 2020 med
över 200% och enligt delårsrapporten ser det än värre ut för 2021.
Konto 57510 försörjningsstöd
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VISIO
”Varje människa har rätt att omges av trygghet och kunskap, från barnsben till
ålderdom
I Älmhult ska alla kunna känna sig trygga, oavsett vilket livsskede man be nner sig i. När
man ringer 112 ska man få hjälp direkt och veta att hjälp kommer vara på plats inom några
minuter. Skolan ska präglas av gemenskap, kunskap, fakta, trygghet där mobbing ska
förebyggas. Våra äldre ska kunna känna livskvalitet med allt ifrån bra lagad närproducerad
mat till diverse aktiviteter att delta i. Arbetslösheten ska vara så pass låg att vill man ha ett
jobb så ska man kunna få ett jobb.
Alla Älmhultsbor ska kunna känna sig stolta över sin byggd och det ska vara en attraktiv
plats som folk vill bosätta sig och vilja stanna på livet ut

HUR KOMMUNEN SKA STYRA
”Politiken har endast en uppgift – Att säkerställa välfärden för folket

VÄLFÄRDEN I KOMMUNE
Älmhults kommun är en landsbygdskommun som med sin närhet till naturen och större
närliggande städer, utgör en kommun med stora möjligheter för invånarna genom
ansvarsfull politik.
Principen om att hela Sverige ska leva är mycket viktigt för Sverigedemokraterna. För att
bland annat kunna garantera medborgare i alla delar av kommunen en godtagbar nivå av
samhällsservice och tillgänglighet till en rimlig kostnad kommunen behålla ett betydande
mått av in ytande över infrastruktur och kollektivtra k. Stadsplanering och arkitektur
måste vara anpassade efter människors behov och till vad vi vet om den mänskliga naturen.
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.
Hela Älmhults kommun ska leva och befolkas, möjligheter skall skapas för invånarnas bästa
oaktat om man väljer att bo centralt eller omkring någon av våra na lantligt belägna byar
som omfamnar Älmhult
Välfärden är det gemensamma levnadsförhållande vi byggt upp genom ekonomi, hälsa,
utbildning och bostadsförhållanden, det vill säga graden av medborgarnas välmående.
Ekonomin ingår främst som individens samlade ekonomiska resurser medan folkhälsan,
kvaliteten på utbildning och vår bostadssituation tillhör det vi kallar för allmän välfärd. I
den allmänna välfärden nns en grundläggande nivå som vi har ett gemensamt ansvar att
leva upp till där skydd, säkerhet, mat, sjukvård och utbildning ingår. I samtliga av dessa
delar har kommunen ett ansvar
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Följden av fler i arbete och en hållbar ekonomi bygger ett starkare Älmhult och en tryggare
välfär
Genom att öka sysselsättningen av riktiga jobb och främja företagande skapar vi grunden för
ett Älmhult som håller ihop. I vår kommun ska företag vilja starta upp så väl som
expandera. IKEA är fantastiskt för Älmhult och är en motor som vi kan ta bättre vara på
genom att skapa förutsättningar för de som jobbar där även ska vilja bo i våran kommun
För att få resurser till att säkerställa en grundläggande välfärd krävs skatteintäkter där nivån
på skattesatsen har en direkt påverkan på välfärden. På sikt bidrar en för hög skattesats i en
kommun till en sämre välfärd. Människor vill inte bosätta sig här och företag väljer att
etablera sig någon annanstans. Genom en för låg skattesats kan Älmhult inte upprätthålla
de skyddsnät och den trygghet som våra kommuninvånare förtjänar. Fler i arbete, främja
företagande och en bra skattesats ger den bästa garanten för en trygg skola, vård och
omsorg
Alla vill leva i trygghet och frihet
Människors behov ser olika ut beroende på var man be nner sig i livet men den
fundamentala grunden är densamma. Därför har vår budget sin utgångspunkt i Manfred
Max Neefs behovsde nition
När välfärdsdiskussionen ställs i centrum fokuseras den i allmänhet på de människor som
tenderar vara som mest utsatta och be nna sig i en beroendeställning. Det innefattar
individens välfärd under barndom, sjukdom, arbetslöshet, ålderdom, fattigdom och
funktionsnedsättning. Det gemensamma för de här grupperna och alla andra i samhället är
trygghet, något som uppstår när medborgarnas grundläggande fundamentala grunder är
uppfyllda
Alla ska ha tillgång till gemensamt nansierade verksamheter med hög kvalitet oavsett
bakgrund eller betalningsförmåga. Det ska vara ordning och reda i välfärden oavsett storlek
på plånboken och varje skattekrona ska användas omsorgsfullt. För att uppnå detta krävs
det god insyn, tillsyn och tydliga krav. Vårt fokus ska vara på kvalitet i form av höga resultat
samt upplevd kvalitet hos Älmhultsborna
Att kunna välja själv och påverka välfärdens innehåll möjliggör en mångfald av skolor,
vårdcentraler och andra verksamheter som annars inte hade funnits. Dessa verksamheter
bidrar till utveckling av kvalitet genom nya idéer och lösningar. Många av dessa
verksamheter är högt uppskattade av elever, patienter, anhöriga och de anställda. Alternativ
drift är dock inget mål i sig självt. Det är ett medel för att uppnå en rad fördelar, inte bara
valfrihetsmässiga utan även ekonomiska
och kvalitetsmässiga. Genom alternativa
konkurrerande driftsformer stimuleras
utvecklingen för högre kvalitet och bättre
service till Älmhultsborna. Det frigör också
i större utsträckning den kreativitet och
nytänkande som nns hos kommunens
medarbetare. Vi ska låta oss bli utmanade
inom alla kommunala verksamheter som
inte är av strategisk betydelse eller
myndighetsutövning. Älmhults kommun
ska alltid stå som garant för kvaliteten

.
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Det gemensamma ägandet
I vissa andra kommuner har politikerna sålt ut mycket av de egna verksamheterna, ibland
för det ser bättre ut ekonomiskt inom de närmast kommande åren och ibland för man inte
tycker att det är ett område som kommunen ska hålla på med. Ibland kan detta vara rätt om
det är av sådan natur att det inte ger något mervärde för medborgarna
Med denna budget avser vi inte att det ska säljas ut några äldreboenden eller något annat
som kommunen har byggt upp och som ger ett stort samhällsvärde
En viktig del i det gemensamma ägandet är sådant som föreningslivet har nytta av. Det ger
ofta en stor mervärdesvinst för samhället. Det kan handla om allt från idrottsplatser,
motionsspår, fritidsgårdar till teaterscener. Är dessa använda så nns det ingen anledning
till att sälja eller att lägga ned då det riskerar att era olika aktörer inte kan använda lokalen.
De kommunala bolagen är viktiga för kommunen och ger medborgarna ett stort mervärde,
allt från Älmhultsbostäder till ElmNet, dessa ska inte säljas ut
Den trivsamma kommunen
Gestaltningen av kommunen är viktig för trivsamheten och då innefattar det allt från
utsmyckningen på byggnader till hur upplysningen sker. Konstverk behöver inte vara något
som man tittar på utan de kan även ge en funktion
Demokrati i fullmäktige
Allmänhetens frågestund vid kommunfullmäktiges sammanträden syftar till att ge enskilda
medborgare möjlighet att komma till tals och ställa frågor till kommunens politiker, främst
presidieledamöter i berörda nämnden, och få dem besvarade publikt.
För att undvika att frågestunden utgör en plattform för kampanjer, partipolitisk debatt och
liknande kommer vi återinför Allmänhetens frågestund på dagordningen där
kommunfullmäktige avgör om en fråga får ställas samt att endast en fråga per frågeställare
får ställas vid varje frågestund
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TRYGGHE
”Den som inte är trygg kommer aldrig vara fri
Kommunen ska upprätthålla sin del av samhällskontraktet
Samhällskontraktet i teoretisk mening är den överenskommelse mellan styrande och
medborgare, i detta fall kommun och Älmhults invånare. Överenskommelsen har som
uppgift att se till att medborgarna upplever lugn genom att liv och egendom skyddas. Det är
ingen tvekan om att detta samhällskontrakt är under press och kommunen måste göra det
som krävs för att stävja utvecklingen av oroligheter, våldtäkter, misshandel, stölder och
andra våldsbrott som kraftigt ökat de senaste 20 åren. Om så inte sker kan det i
förlängningen leda till att utsatta tar lagen i egna händer, vilket är i riktning mot ett samhälle
som i längden är utan en fungerande välfärd eller moral och etik.
Som demokratiskt valda av invånarna, med folkets intresse i fokus, anser vi därför att det
ska införas kameraövervakning på de platser i bygden där folk inte upplever den trygghet
som kommunen ska tillhandahålla.
Kameraövervakning motverkar inte brotten i sig men kan förhindra att de upprepas av
samma människor då polisen med denna metod kan identi era och lagföra de kriminella.
Fokus måste även ligga på att skydda nästa potentiella offer samtidigt som vi arbetar
förebyggande mot brott. En upplevd trygghet för allmänheten genom kameraövervakning
skapar även en effekt av att er rör sig i området vilket gör att våldsverkare drar sig undan.
Trygghet i hemmet – en rättighet för kvinnor och barn
Våld i nära relationer är ett av de mest intima uttrycken för förtryck. Att uppleva otrygghet i
sitt eget hem är en av de värsta kränkningar utan motstycke. Ofta är det kvinnor som
utsätts, inte sällan är det barn som ser på. I genomsnitt mördas 13 kvinnor varje år där
kvinnan haft en parrelation med förövaren och 2017 anmäldes cirka 12 000 misshandelsbrott
kopplade till nära relationer. NCK:s (Nationellt centrum för kvinnofrid) studie ”Våld och
hälsa – En befolkningsundersökning om kvinnors och mäns våldsutsatthet samt kopplingen
till hälsa", redovisar att 20 procent av kvinnorna uppgav att de utsatts för upprepat och
systematiskt psykiskt våld av en aktuell eller tidigare partner
Våld i hemmet skär tvärs igenom samhällsskikten, i utanförskapsområden såväl som i
villakvarteren. För de som utsätts är tröskeln hög och vägen till hjälp är lång. Nyckeln är
ökad tillgänglighet till organisationer och samhällsaktörer som kan skapa trygghet, råd och
skydd. Detsamma gäller för brott som
grundar sig i så kallad hederskultur, ett av vår
tids största frihets- och jämställdhetsproblem
med ett stort mörkertal som grund.
Våld mot kvinnor ska aldrig accepteras
Där är skillnad mellan män och kvinnor, det
är inte bara en social konstruktion, utan allt
från hormoner till DNA skiljer oss åt. Även
om skillnaderna är stora så nns det män som
inte är riktiga män utan ynkryggar som
misshandlar och slår. Detta får aldrig
någonsin accepteras och en gång är en gång
och det kommer att ske igen. Skyddade
boenden för kvinnor och barn är livsviktiga,
men idag nns opportunistiska möjligheter
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I skolan ska trygghet vara grund och åtgärder vara nor
I skolan respekterar vi varandra, elev som lärare, och ingen ska behöva vara rädd att gå till
skolan.
Idag begås det tyvärr många brott som kan tyckas vara bagatellartade, framförallt i
skolorna. När ett brott eller misstanke om brott inte anmäls så yttas gränsen ständigt fram,
vilket är ett problem på både kort och lång sikt.
Att kalla en klasskamrat eller lärare tillmälen, spotta på eller hindra en person att utföra sina
tilltänkta uppgifter är ett brott mot lagen och därför kommer vi se till att samtliga brott
polisanmäls. Oavsett ålder. En person på skolan ska känna sig trygg vare sig man är i
klassrummet, på skolgården eller i duschen efter gymnastiken. På så sätt drar vi tillbaka
gränsen på vad som är acceptabelt i skolan
Genom kunskap skapar vi trygghet
Det är inte bara blåljus och våldsförebyggande åtgärder som skapar trygghet utan såväl
kunskap
2018 genomfördes 1 482 lyckade återupplivningsförsök varav 609 utanför sjukhus. Många
er hade kunnat lyckats om er hade kunskap inom HLR. Idag är cirka 50 procent av
Sveriges befolkning utbildade inom HLR. I Älmhult skulle vi kunna utbilda våra
skolungdomar i HLR, LABC, AKUT-testet och hur man agerar vid en situation där någon
med diabetes svimmar. Detta skapar trygghet i skolan men även utanför som följd. Med
kunskaper som att kunna känna igen tidiga symptom på exempelvis stroke kan vi hjälpas åt
att rädda er liv
Kommunen ska följa livsmedelsverkets rekommendation
Idag nns starka bevis på att D-vitamin ger starka positiva effekter både mot insjuknande av
Covid-19 och som komplement under behandling av sjukdomen, men det är inte enbart i
kampen mot corona som D-vitamin ger en positiv effekt. Forskning visar korrelationen
mellan låga halter av D-vitamin och tjocktarmscancer, autism och hjärt- och kärlsjukdomar,
genom en förebyggande effekt. Hur viktigt D-vitamin är för oss människor vet exempelvis
livsmedelsverket som 2018 kom ut med nya föreskrifter om att företagen skulle öka Dvitamininnehållet i era livsmedel som säljs. För 75-plus är D-vitamin bland de viktigaste
komplementen till de sju vägledningskomponeterna för att människor på äldreboenden ska
må bra. Journal of the American Geriatrics Societys studie på ämnet visade att äldre som
hade ett högt intag av D-vitamin led av 40 % färre antal akuta luftvägsinfektioner samtidigt
som tidigare forskning visar att D-vitamin inverkar på astmasymptom samt symptom hos
personer som lider av kronisk obstruktiv lungsjukdom. Anledningen är att D-vitamin
i n v e r k a r p å k ro p p e n s m o t s t å n d s k r a f t o c h i n f e k t i o n s re a k t i o n e r ( h t t p s : / /
agsjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jgs.14679).
I Vårdförbundets medlemstidning Vårdfokus presenterades i en artikel att äldre människor
som är långtidsboende på sjukhem och ålderdomshem lider av D-vitaminbrist. De kom fram
till att (1) Höftfrakturer i dessa grupper är betydligt vanligare än bland äldre i eget boende
(2). Behandling med vitamin D 20 mg/dag och kalcium 1 200 mg/dag har i studier visat sig
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för företag att göra stora vinstmarginaler på mäns våld mot kvinnor när det kommer till just
skyddade boenden. Därför behövs en upphandling av skyddat boende för de som utsätts för
våld i nära relationer. När upphandling saknas lägger socialtjänsten mycket tid på att hitta
platser, tid som bör fokuseras på annat. Kvalitetssäkringen blir lidande och priserna för
enstaka platser blir högre. Trygghet från våld är så viktigt för så väl individen som för
samhället i sig att det inte kan lämnas utan utveckling.
Vi ser möjlighet att få säkrad kvalitet till bästa pris, att utveckla samarbetet med viktiga
aktörer och stärka skyddet för våldsutsatta

minska frekvensen av höftfrakturer (https://www.vardfokus.se/nyheter/patienter-ialdreboende-bor-fa-d-vitamin-som-frakturprofylax/).
Svenska forskare under ledning av Martin Carlsson, överläkare i klinisk kemi vid
Diagnostiskt centrum i Kalmar samt docent vid Linnéuniversitetet, pekar på D-vitamin som
särskilt viktigt för äldre män och kvinnor. Forskarna har i en serie undersökningar studerat
personer i åldern 75 år och uppåt och funnit att det nns ett samband mellan låg nivå av Dvitamin i blodet och nedsatt muskelfunktion.
Livsmedelsverket rekommenderar alla människor över 75 år att inta 20 mikrogram Dvitamin i form av kosttillskott, vilket SHADES:s studie visar är nödvändigt. Studiens syfte
var att undersöka hälsan och läkemedelsanvändningen hos äldre personer på särskilt
boende. I studien togs en rad prover på äldre personer på särskilda boenden i Sverige, bland
annat i Jönköping. 80 procent av de studerade objekten hade D-vitaminbrist. Det visade sig
också att det fanns ett samband mellan låg D-vitaminhalt och risk för tidigare död. Risken
att dö var fördubblad i de två fjärdedelar som hade lägst, respektive näst lägst Dvitaminnivåer jämfört med den fjärdedel som hade högst D-vitaminnivå, säger Maria
Samefors
(https://www.rjl.se/nyheter/nyheter-och-pressmeddelanden/forskning-samband-mellanlag-d-vitaminhalt-och-okad-risk-for-dod-hjartkarlsjukdom-och-nedsatt-mental-halsa-64631).
I Älmhult ska vi värna om våra äldre, genom att se till att det inte nns någon D-vitamin
brist så kan våra äldre i kommunen få vara äldre under en längre tid och som anhörig ska
man vara trygg i att ens anhöriga inte kommer lida av D-vitamin brist
Ett tryggare Älmhult genom våra ungdomar
I era kommuner såväl som Älmhult har det ibland uppfattats som ett problem att Atraktorer kör runt och brummar med hög musik på kvällar och helger. Detta resulterar i ett
motsatsförhållande mellan (oftast) yngre personers intresse för bilar och musik och andra
personers rätt till lugn och ro under vissa tider. Samtidigt har oron för att utsättas för brott
ökat i samhället jämsides som polisens uppgifter ökat i antal.
Liknande problem har funnits på andra platser i landet, där kommun och polis genom att ta
hjälp av dessa entusiaster ökat tryggheten för medborgarna.
På era ställen i landet, bland annat Haninge och Nynäshamn, har unga A-traktorförare fått
i uppdrag av polisen att spana efter tjuvar. Projektet tog sin början i Storuman 2020 där en
stor inbrottsvåg skönjdes. Under projektnamnet ”Grannsamverkan unga” kör ungdomar i
A-traktorer runt på utvalda gator och stärker tryggheten med sin närvaro samt rapporterar
in misstankar om bland annat inbrott. För detta erhåller de bensinpengar, vilket uppskattas
av ungdomarna.
Sverigedemokraterna i Älmhult anser att projektet är ett bra initiativ där samverkan mellan
A-traktorförare och polis kan styrka trygghetskänslan i Älmhult, medborgarna får möjlighet
att uppfatta A-traktorer ur ett annat perspektiv än störande samt avlastar polisens närvaro
vid vissa strategiska punkter. Ur ett sammanhållnings- och mognadsperspektiv tror
Sverigedemokraterna att förse dessa unga medborgare med en sådan viktig uppgift som
trygghetsskapande åtgärder innebär ökad mognad i samhället och samtidigt som
kommunen visar att man har en tillit för även de yngre.

 


.


fi

fi

 


fl

fl

11

Att ta tag i Älmhult och stärka grundläggande samhälls- och välfärdsfunktioner kommer
kräva tydliga prioriteringar. En lång tid av osäkerhet och svag ekonomi har gett Älmhult
dåliga förutsättningar att klara de kärva tider som råder. Stabila nanser möjliggör hög
sysselsättning och god tillväxt – som ska komma alla Älmhultsbor till del. Det kan även vara
så att vi står inför en lågkonjuktur, vilket gör att den allvarliga situationen i ekonomin är än
allvarligare då det är ytterst lite tid för att ta tag i det så vi har någon typ av beredskap när
lågkonjunkturen kommer. Revisorerna i kommunen har påpekat den allvarliga situationen
de senaste åren men ytterst lite har gjorts
Älmhults kommun påverkas av omvärlden och budgetarbetet har därför era inslag av
osäkerhet. Vår ambition är att minimera antalet antaganden och budgetera på robust grund.
Det behövs ett långsiktigt och tydligt ramverk för budgetprocessen i Älmhult. Ett ramverk
behöver reglera hur budgetprocessen, budgetfullmäktige och årsredovisning ska utformas.
Arbetet med att ta fram ett fungerande budgetramverk ska också inkludera revidering av
be ntliga riktlinjer för internbudget och nämndernas ekonomiska styrning. Nämnderna ska
kunna hålla budget, undantaget om någon force major inträffar
Varsamhet med skattepengar och fokus på kärnuppdraget
Älmhults kommun står dåligt rustad för framtiden. Det behövs en genomgripande översyn
av hur Älmhultsborna kan få mer välfärd för varje skattekrona. Alla prognoser pekar på att
skatteunderlaget bedöms minska under kommande år vilket understryker behovet av att
ompröva utgifter som inte tjänar Älmhultsborna i deras vardag. En översyn behöver drivas
centralt och omfatta hela koncernen, beprövad erfarenhet från andra kommuner eller
internationella exempel behöver användas och förtjänsterna med ny teknik bättre tillvaratas.
SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, bedömer att en rad lågt hängande automatiseringar
och digitaliseringar kan frigöra miljarder i kommunsektorn vilket för Älmhults del kan
innebära era miljoner. Digitaliseringen ska i första hand bidra till att trygga välfärdens
nansiering genom en effektiv kommunkoncern. En direkt möjlighet är att övergå till öppen
källkod så vi slipper de skyhöga avgifterna till företag i tredje land
Det kärva ekonomiska läget gör att utgångspunkten för kommunens alla verksamheter blir
att ambitionshöjningar nansieras med egen omställning eller nya prioriteringar. Det
utrymme som nns behöver dels täcka demogra förändringar och dels nansiera ett snävt
urval av strategiska investeringar för att stärka Älmhults förutsättningar över lång tid.
Effektivitet ska följas upp för hela koncernen och för varje process
Kärnuppdraget ska prioriteras. Alla nämnder och styrelser behöver prioritera om resurser
till välfärdens kärna
Lokalproducerat framför ekologiskt
Tyvärr har det blivit ett mål med en viss procentsats ekologiskt, istället för att man tittar på
effekten av att köpa ekologiskt av den speci ka produkten. Ibland kan det till och med vara
kontraproduktivt då vissa grödor kräver mycket större arealer och inte heller kräver några
bekämpningsmedel, vilket medför att den positiva effekten uteblir. Ser man till svenska
lagar och regler så uteblir ofta de positiva effekterna med att köpa ekologiskt, däremot nns
det mycket som talar för att vi ska köpa mat som är lokalproducerad
Att st lla krav och kontrollera verksamhet som ligger i kommunen eller i grannliggande
kommun är lättare n f r verksamheter som ligger l ngre bort. Genom ett levande jordbruk
lokalt bidrar vi inte bara till er lokala arbetstillfällen utan även en utbyggd svensk
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EKONOM

N r det kommer till transporterna blir
avst nden kortare f r lokalproducerade
produkter n f r produkter som importeras
fr n andra l nder.

NÄRINGSLIVSKLIMA
Skola och företagsetableringar hör ofta iho
Ett starkt företagsklimat men ingen grundskola, är fallet i Eneryda.
Medan kommunen planerar att för centralorten Älmhults del bygga en ny skola 2 mil
bort , nns skolor som står tomma inom samma radie. Kommunen är idag så högt belånade
att det inte längre är försvarbart att ta så stora skattemedel i anspråk för ett nybygge utan att
först nyttja möjligheterna i de be ntliga lokalerna som står med driftkostnader utan
verksamhet.
Företag, boende och skola brukar följas åt och vilket skapar förutsättningar för varandra. Då
ertalet av våra byskolor är belägna i relativ närhet till Eneryda, ser vi en möjlighet i att
Diö, Virestad, Liatorp och Bråthult skulle kunna utgöra en bra grund för att bedriva
versamhet för klasserna 7-9 på Eneryda skola
Barnen får fortsatt närhet till naturen och en mer harmonisk övergång till högstadiet då de
esta redan idag bekantas och har kamratskap genom fritidsaktiviteter och genom
nuvarande grundskolan 1-6 där de idag i varierande grad har upp till klass 3, 5 och 6 på
ovannämnda skolor
Vad det gäller infrastrukturen så tra kerar Länstra ken redan idag Eneryda-Liatorp-DiöÄlmhult regelbundet, vilket gör att kommunen skulle kunna bistå med skolkort för elever
utmed dessa sträckor genom Region Kronoberg.
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ä

 


ö
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livsmedelsproduktion och en ökad självförsörjningsgrad. I Älmhult, och då även hela
Sverige, nns regler kring hur g dsel f r spridas f r att minska verg dning och f rsurning.
Vidare är djurt theten i Sverige i regel l gre vilket inneb r att djur r gen rellt friskare n
djur i andra l nder. Dessutom medför den lägre djurtätheten att inte lika mycket n ring
samlas p samma yta, vilket bidrar till att verg dningen inte ökar. Antibiotikabehandlingen
av djur i många andra länder är betydligt högre än i Sverige och det kan slå på era hundra
procent, vilket medför att man bidrar till att minska antibiotikaresistans genom
att köpa kött som är producerat lokalt. En annan stor faktor till att
handla lokalt när det gäller v xtodling är att det
anv nds färre farliga bek mpningsmedel h r n
utomlands. Vidare behöver inte gr dor
bevattnas i s stor utstr ckning här, och d r
bevattning sker hotar det inte dricksvattnet,
vilket kan vara fallet i era andra länder

Stadsplanering och företagande
Stadsplaneringen och samhällsmiljöns utformning är av stor betydelse för såväl
kommuninvånarnas trygghet, trivsel och hälsa som för den ekonomiska tillväxten och
miljön. Sverigedemokraterna vill verka för levande, traditionella, familjevänliga, småskaliga
och trygga samhällsmiljöer. Ett brottsförebyggande och trygghetsskapande perspektiv ska
vara en självklar del av samhällsplaneringen. Miljöer som riskerar att skapa känslor av
otrygghet eller underlättar för brottslig verksamhet ska motverkas och förändras. På samma
sätt ska barn- och familjeperspektivet vara genomgående. Barnens leklust och behov av
rörelse måste bejakas. Närhet till arbete, offentlig service, inköpsställen och fritidsaktiviteter
bör eftersträvas liksom skapandet av andra naturliga mötesplatser.
Att ha en levande centumkärna med liv och rörelse
och affärsmöjligheter som skapar arbetstillfällen
med vilket vi hoppas öka antalet besökare i
kommunen och därmed skapa en starkare tillväxt
och stabilare ekonomi som helhet för kommunen
och dess invånare.
Med goda parkeringarmöjligheter och platser som
utgör en naturlig och trygg samlingsplats för
invånarna vid familjära sammankomster och för
olika evenemang ökar närvaron som i sin tur har en
avhållande effekt på våld och skadegörelse. Det är
samtidigt viktigt att ha en levande landsbygd där
tillgången till naturen och lugnet som skapar
utvecklingsmöjligheter av våra naturtillgångar,
djurhållning och sjöar stärks för att familjer som
önskar bo och verka utanför stadskärnan ska känna
att de får samma goda förutsättningar för etablering
och kunna skapa företagande
Innovationsupphandling
Innovationsupphandling är ett viktigt redskap för att gynna utveckling och nytänkande. Det
är inte sällan samhället står inför en samhällelig utmaning utan någon form av konkret
lösning. En innovationsupphandling kan då bidra till att skattemedel används på ett
effektivt sätt genom att innovativa lösningar främjas vid upphandlingar. På så sätt kan
utmaningar mötas och tillväxt av konkurrenskraftiga innovativa företag främjas.
Innovationsupphandling följer samma process som all annan offentlig upphandling men har
som utgångspunkt i att möta samhällets förväntningar genom att främja utveckling, genom
att efterfråga eller tillåta nya former av lösningar
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Älmhults kommun kan bättr
Vi vill även att kommunen tar fram en strategi för att komma in på tio-i-topp-rankingen av
företagsvänliga kommuner, bland annat genom
• att anpassa den kommunala utbildningen efter företagens kompetensbeho
•

att skapa
efterfråga

er gymnasieplatser på de linjer som ger den kompetens som företagen

•

att införa nya gymnasielinjer baserat på företagen och industrin i Älmhult

•

att öka samverkan mellan företag och skola

År 2012 befann vi oss på plats 59 av alla Sveriges kommuner, d.v.s. bland de bästa i hela
landet. Läget har stadigt försämrats till plats 226, där vi istället är bland de sämsta och klart
sämst i Kronoberg. Det är så pass dåligt att det skrämmer nyföretagare att etablera sig i
Älmhult när våra grannkommuner är så pass mycket bättre.

14

Markaryd

84

Växjö

85

Alvesta

88

Ljungby

226

Älmhult

Mikroupphandling – med er och mindre upphandlingar kan er lokala företag
medverk
Den 1 januari 2017 kom en ny bestämmelse in i Lagen om upphandling, (LOU) som ställer
krav på att myndigheter måste motivera varför de inte överväger att dela upp ett kontrakt
på era parter. Detta innebär teoretiskt att mikro- och småföretag skulle kunna på allvar
vara med i diskussionerna om att bli en av era leverantörer till myndigheter. Offentliga
upphandlingar utgör ungefär en sjättedel av Sveriges BNP årligen, (680 miljarder kronor)
men mikro- och småföretagen har allt som oftast uteslutits trots att de utgör hela 99,4
procent av Sveriges företag. I praktiken har det dock inte skett mycket sedan bestämmelsen
kom in i LOU. Enligt granskningen från konsumentverket om tillämpningen så är det få
myndigheter som ens känner till bestämmelsen. Idag utesluter myndigheter en stor
potential som de små företagen besitter samtidigt som man koncentrerar marknaden till ett
få antal större företag. Detta bidrar till att motverka den fria konkurrensen och är ur ett
miljöperspektiv rent skadligt. Många av de mindre företagen be nner sig inom eller nära
kommunen som med delad upphandling skulle kunna bidra till färre och kortare
transporter genom när- och härodlat. Vi ser potentialen i de mindre företagen och vill att
kommunen gör tillämpningen som standard vid offentlig upphandling.
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ARBETSMARKNA
”Vänta aldrig på möjligheter, skapa dem
Det nns inte bara två perspektiv av arbetsmarknaden, så som det kanske historiskt gjorde,
utan idag är det mer komplext än så. ”Tomma händer är djävulens händer” sades det förr i
tiden om vuxna, till barn sades det ”Har du inget att göra så gör det inte här”. Men
budskapet är detsamma: har man inget konstruktivt att göra så riskerar det istället att bli ett
destruktivt beteende, vilket blir värre och svårare att ta sig ur ju längre tiden går. Därför är
det av största vikt att vi har en balanserad arbetsmarknad som gör att om man vill ha ett
jobb också ska kunna få ett jobb.
Bidrag till medborgare är en viktig del av vår välfärd. Vid sjukdom ska vi försäkra att
personen inte hamnar utanför samhället och vi ska hjälpa personen att återgå till ett arbete
som är hållbart för denne. Vi kan alla skada oss fysiskt eller hamna i en psykisk ohälsa på
grund av individuella förutsättningar eller trauman. Vi ska hjälpa tidigt – innan det är för
sent. Men som det är idag fastnar många i bidragen, det är kämpigt att få komma in på
arbetsmarknaden igen och det känns knappt lönt när fördelarna med arbete och lön inte står
sig högre än att stanna kvar i utanförskapet och att leva på bidrag. Vi har ett viktigt,
värdefullt skyddsnät som egentligen har alla förutsättningar att fungera väl – men inte gör
det i dagsläget. Vi behöver rannsaka och förändra strukturen för att få det att fungera igen.
Vi måste tillvarata de möjligheter och förutsättningar våra medborgare har, oavsett om de
hamnat i bidragsberoende på grund av sjukdom, funktionsvariation, ålder ("för ung och
oerfaren" eller "för gammal") eller att man är nyanländ. Det handlar lika mycket om att
skapa välmående och samhörighet som att få in skattemedel. Det hela är en symbios:
medborgarnas välmående och kommunens ekonomiska tillväxt. Och korrelationen är tydlig
mellan utanförskap, psykiskt mående och för vissa även kriminalitet.
För våra ungdomar har lokala eldsjälar och idrotts- och intresseföreningar gjort en
ovärderlig samhällsinsats, och det ska kompletteras av kommunen med tidiga insatser
genom feriejobb med framtidsmöjligheter, uppmuntran och information för att bejaka hopp
och drivkraft. Vi ska kunna ställa krav genom att också visa vad möjligheterna är och
faktiskt erbjuda dem konkreta alternativ
För vuxna som hamnat i bidragsberoende har samverkan mellan vård, Försäkringskassan
och kommunen med arbetsförmedling en stor vikt. Det ska gå snabbt att få till SIP-möten
(Samordnad Individuell Plan) och det är viktigt att det nns koordinatorer för detta. I
dagsläget är rehabkoordinatorerna få, alldeles för få sett till dagens behov. Andra sorters
lokala koordinatorer, även utanför vården, som är exibla att samverka med både patient/
person och myndigheter och företag är en värdefull hjälp för att snabbt få ut den berörda på
arbetsmarknaden. Detta utan att denne faller mellan stolarna och hamnar i ett ekonomiskt
glapp, och direkt riskerar att bli beroende av försörjningsstöd och i värsta fall slutligen en
skuldsanering och följaktligen en lång väg tillbaka till ett välfungerande liv. Vi ska förhindra
att det går så långt. Att få ekonomisk stöttning för att utbilda sig till yrken som behövs lokalt
i kommunen ska erbjudas, och bör rimligtvis ske i samband med praktiserande och på så vis
går kostnaden ner. Slutligen kommer kostnaden skapa en intäkt för kommunen, värdefulla
skattemedel för att kunna upprätthålla vård och omsorg och ytterligare tillväxt och kunna
hjälpa ännu er – och således sätts bollen i rullning i full fart.
För nyanlända måste det gå snabbare att komma ut i lokala jobb, kraven måste höjas och
möjligheterna att få arbeta praktiskt idag är faktiskt redan egentligen nästan obegränsade
om man vidgar vyerna och gör en strukturförändring. Jobbmöjligheter skulle gynna både
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individ och vår kommuns sociala klimat och våra ekonomiska förutsättningar att klara
framtiden.
Egenansvar kvarstår självklart bland våra medborgare och krav ska nnas, men att vid
behov sätta in resurser i tidigt skede för de som inte kan eller klarar att ta sig ut på
arbetsmarknaden själva, eller för de som dessvärre faktiskt inte ens vill försöka, är en
betydelsefull insats
En viktig del av arbetsmarknaden är företagande. Nytänkande, samverkan och
möjlighetsskapande mellan företag, kommun och myndigheter, samt uppföljning, är bra
visioner för att få arbetslösa in i samhället igen. Vi ska värna om företagen och för att få
företag att nyetablera sig, och få de existerande företagen att utöka, krävs det att vi har
etableringsbar mark på rätt plats i rätt tid och med god kommunikation med hamn, järnväg
och vägar samt säker och god tillgång på elektrisk baskraft och reglerkraft. Kontaktpersoner
inom kommunen ska nnas tillgängliga för frågor om allt från möjligheter till
nyanställningar, regelverk och uppstartshjälp. Vi ska bejaka både social och ekonomisk
tillväxt.
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PERSONALPOLITI
”Utan personal kommer kommunen aldrig att blomstra
Att Älmhult har en fantastisk miljö med vackra sjöar i fantastiska skogar räcker inte för att
rekrytera rätt personal. Det är nödvändigt för kommunen att vara en modern och attraktiv
arbetsgivare som ställer krav på kommunkoncernen som arbetsgivare.
Älmhults kommun, dess bolag och förvaltningar ska genomsyras av tydliga kärnvärden
som tillsammans med personalpolitiken främjar högre friskhetstal och ett hållbart arbetsliv
där personal vill gå till jobbet. Det är av yttersta vikt att personalen, som är vår främsta
resurs, mår bra och trivs på arbetet
Personalen är Älmhults främsta resur
Detta görs genom en homogen personalpolitik som leder till stärkta karriärmöjligheter inom
hela kommunkoncernen, gemensamma kompetensförsörjningsplaner och
kompetenspro ler. Förhandling, internutbildning, prestation, personalförsörjning och
successionsplanering ska ses som en helhet. Personal ska kunna planera sin vardag utifrån
fasta scheman och kunna arbeta utefter önskad tjänstgöringsgrad
Alla yrken i Älmhult kommun ska möjliggöra karriärvägar. Drivna och skickliga
medarbetare ska uppmärksammas. Individuell lönesättning ställer höga krav på skickligt
ledarskap genom hela organisationen. Individuell skicklighet och personliga egenskaper ska
genomsyra personalpolitiken och inte genusperspektiv. I vårt Älmhult ska alla, oavsett kön,
läggning eller härkomst ha samma möjlighet
Stora pensionsavgångar och hög konkurrens vid rekrytering ställer kommunen inför
utmaningar. Rekryteringscenter är betydelsefullt för en god chefsförsörjning. Det ska vara
utmanande och utvecklande att arbeta i Älmhults kommun.
Samtidigt som vi ska arbeta med kompetensförsörjning och nyrekrytering behöver
kompetensutveckling ges utrymme och de be ntliga medarbetarna tas tillvara.
Personalens mående är av största vikt
Personalen ska ha nära till sin närmste chef och ledarskapet på alla nivåer ska utvärderas
centralt. Sjukfrånvaro ger ohälsa för vår personal och ineffektivt resursutnyttjande. Vård,
skola och omsorg är särskilt belastade. Ett långsiktigt arbetsmiljömål om att till slutet av
mandatperioden sänka sjukfrånvaron med X procentenheter kräver ett uthålligt arbete och
en väl genomarbetad strategi. Låg sjukfrånvaro är i första hand en fråga om medarbetarnas
välmående, men när målet nås skulle dessutom kostnaderna för sjukfrånvaro minska
väsentligt. Resurser som istället kan gå till Älmhultsborna välfärd. Det förebyggande
åtgärderna, proaktivt rehabiliteringsarbete, ska intensi eras för att minska antalet sjukdagar
med minst en dag per snittanställd. Ökad frisknärvaro är betydelsefullt för ett hållbart
arbetsliv. En översyn av åtgärderna mot sjukskrivning ska göras och bland annat infatta
riktade insatser mot sjukskrivningstyngda grupper. En utredning ska göras om sjukanmälan
kan göras till vårdpersonal som också kan ge rådgivning.
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UTBILDNING
”Lärare sår frön som växer för evigt
Alla barn som är bosatta i kommunen har rätt till en trygg, säker och likvärdig förskola och
skola. För att skolan ska kunna fortsätta i samma kvalitet krävs det full kontroll på varit alla
pengar går. Skolan i Älmhult är mycket dyrare än i jämförbara kommuner och även
nationellt, men frågan är om den är så mycket bättre. Ser vi till resultatet så är det 10% färre
av eleverna i årskurs 9 som uppnår målet i jämförelse till Växjö och ändå är skolan inte
billigare i Älmhult. Det är inte de ekonomiska ramarna som är problemet utan det är
kostnadskontrollen och ambitionsnivån. Med den ambitionsnivå vi har idag på skolan skulle
den kunna vara mindre kostnadsdrivande, det är vår mening istället att ambitionsnivån för
att eleverna ska nå målen måste öka vilken den kan om man ser till de ramar som tillförs
nämnden idag, men då måste det ske förändringar med början på full kontroll över
kostnaderna i förhållande till mervärde i skolan
Språket i förskola
I förskolan ska det vara det svenska språket som gäller oavsett omständigheter. Barn lär sig
språk snabbt och just i förskolan är det därför extra viktigt med att såväl pedagoger som
barnen pratar svenska. Används olika språk i förskolan är det lätt att det skapas en
polarisering som kan få negativa konsekvenser där barn med gemensamma språk bara leker
tillsammans utan att lära sig svenska språket.
Minskad hemspråksundervisning i den mån det går och inte på skolti
Modersmålsundervisningen främjar inte assimilerad integration i det svenska samhället.
Samtidigt är dess effekter för inlärning av det svenska språket mycket tveksammma. I
sammanhanget kan man titta på en undersökning från Danmark, där kommunernas
forskningsenhet (AKF) kom fram till att det inte nns några statistiska bevis för att elever
som fått modersmålsundervisning visar bättre resultat i läsning, matematik eller
naturvetenskap än de elever som inte fått modersmålsundervisning. Resultatet ck
politikerna i Danmark att helt lägga ner modersmålsundervisningen för att i stället satsa mer
pengar på specialundervisning och på det danska språket
I huvudsak är modersmålsundervisningen är ett intresse för den enskilda familjen, som då
också bör stå för vissa kostnader samtidigt som undervisningen ska ligga utanför ordinarie
skoltid. Undantaget är de nationella minoritetsspråken där undervisningen ska ske som den
gör idag. Med denna budget tittar vi på Hörby-modellen för hemspråk där man har lyckats
minska kostnaderna.
Narkotikafri skola
Alkohol, nikotin och andra narkotika preparat hör inte
ihop med skolan. När narkotikan väl får fäste är det
svårt att bli av med den. Därför är det viktigt att agera
direkt när denna upptäcks då det inte bara kan rädda
ett liv vid just det tillfället utan även längre fram i
tiden. Därför ska ALLA överträdelser polisanmälas. En
elev som är 15 år och röker är inte tillåtet och stoppar
man detta så kan det medföra att beteendet inte sprids
till andra och man kan rädda folk från framtida
dödliga sjukdomar.

fi

d


.


fi

.


 


”


 


n


n


 


19

Införa jourklass alternativt resursklas
Det nns många elever som har svårt att nå målen i skolan. Detta medför ibland att eleverna
blir utåtagerande och stökar eller stressar sig själva då de känner att de inte är ”bra nog”. Att
starta en klass med mindre antal elever där eleverna ligger på samma nivå skulle kunna
skapa större motivering och studiero. Vi vill med denna budget införa en resursskola/klass
så att alla elever kan lära i sin takt
Klass för särbegåvade elever i grundskola
Två procent av Sveriges befolkning tillhör idag en grupp som kallas särbegåvade, alltså
personer med en uppmätt IQ över 130. Människor som vid upprepande tillfällen förvånar
sin omgivning med sin intelligens. Men med denna förmåga följer också ett problem för
många. Särbegåvade barn i den yngre skolåldern får sällan den stimulans de behöver, med
riskerna att bli introverta och uppfattas av andra barn och vuxna ha en social nedsättning.
De kan också riskera att bli utåtagerande och bli ett störmoment i undervisningen
Då det är särskilt svårt för andra människor att identi era dessa barn som särbegåvade så
ställs frågan på sin spets och man börjar istället gå igenom typiska beteenden för att ställa en
diagnos. Föräldrarna kan undra om det är något fel på sina barn, lärarna blir nästan
handlingsförlamade i klassrummen och kamraterna tycker att man är annorlunda.
Identi ering av särbegåvade barn är ingen svår sak om man har fått reda på vilka rekvisit
man ska leta efter. Varje år så rapporteras det om barn mellan 2 och 4 år gamla som visat sig
ha mellan 140 och 160 i IQ. Metoder för att stimulera barnet på rätt sätt är enkla att utföra
och kräver inte mer än grundläggande kunskap om särbegåvning. Assistans och utbildning
för detta nns att tillgå hos forskare i psykologi.
Ger man ett särbegåvat barn den stimulans och de verktyg de behöver under sin uppväxt, så
nns det en väldigt hög chans att barnet växer upp till att bli den nya William James Sidis,
Albert Einstein, Pär Lagerkvist eller Lars Hörmander – och på så sätt ge tillbaka till
samhället tiodubbelt.
Som grund för denna handlingsplan hänvisas till SKL:s dokument Handlingsplan särskilt
begåvade elever 2016, som beskriver vad särbegåvning är, och exempli erar pedagogiska
insatser för elever.

.
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Hög integritet för eleverna i skola
Låt barn få vara barn – men låt dem få behålla sin integritet.
Skolan är en plats för samarbete, interaktion, jämlikhet och kamratskap. Men detta ska inte
gå ut över barnens integritet. I duschrummen på skolorna saknas draperier vilket vi anser är
fel. Att duscha är något privat, och även om statistik saknas är det våran uppfattning att det
absoluta ertalet elever i skolan anser att detta är något som är högst intimt. Därför borde
det också nnas möjlighet att kunna få duscha privat utan att någon står och tittar på en.
Långt ifrån alla vuxna skulle vilja duscha eller sköta sin intimhygien inför varandra – så
varför ska våra barn tvingas göra det?
Att upprätthålla integriteten för våra unga skapar även förståelse för när den bryts eleverna
emellan, det får inte vara så att det är accepterat att förnedra eller dela förnedrat material på
varandra i sociala medier. Bryts detta en gång så blir det allt mer accepterat, därför måste
skolan jobba med att stärka integriteten hos våra barn och unga såväl som vilka skyldigheter
man har som medmänniska.

Ingen pseudovetenskap eller kvasivetenska
All genuspolitik, genuspedagogik och genusutbildning ska bort från kommunens
verksamheter. Genusteori är en pseudovetenskap som utvecklades på 1970-talet utifr n
marxistisk-feminism och radikalfeminism. Då vi istället vill främja jämställdhet och inte göra
sociala experiment på våra barn tas detta helt bort. Regeringen har i sin senaste LPFÖ
plockat bort mycket av den genusteori som fanns i den tidigare versionen.
Idag har olika teorier fått växa sig starka genom att tillräckligt många tror på dem, historiskt
sätt har några av dem varit grafologi, homeopati, genusteori, kreationism, jordstrålning,
lysenkoism, neurolingvistisk programmering, rasbiologi, socialdarwinism, parapsykologi,
dianetik, zonterapi. Dessa dyker ständigt upp, därför är det viktigt att kommunen och
skolan alltid står på vetenskaplig grund i sitt lärande. Älmhultkommun har varit ganska
förskonat av era av dessa, och med denna budget kommer den få fortsätta att vara det
Plocka bort onödiga certi eringar, det är kunskap som räkna
Med denna budget kommer ingen personal behöva HBTQ, mens-certi era sig, eller någon
annan certi ering som inte krävs för arbetet. Det är inte en certi ering som ger mervärdet
utan kunskapen och denna kunskap kan fås genom utbildningar eller på annat sätt som inte
kräver en dyr certi ering. Älmhultskommun har som tur hittills varit förskonat från era av
dessa påtvingande certi eringar och kommer fortsätta att vara så med denna budget.
L-ABC, HLR och AKUT-test i skola
I Älmhult har vi varje vecka någon som får en stroke eller är med om en olycka. Tyvärr
saknar era av oss kunskap om vad man ska göra mer än att ringa 112. För att öka denna
kunskap i samhället så föreslår Sverigedemokraterna att vi utreder möjligheten att införa
utbildning för alla skolungdomar från lämplig ålder att genomgå utbildning i L-ABC, HLR
och lära sig göra AKUT-testet. Denna utbildning tar ca 2 timmar och bör förslagsvis
genomföras en gång om året. Det tar i genomsnitt 13 minuter för en ambulans att komma
vid ett prio ett larm, därmed bör även utbildningen innefatta kompressioner på en docka i
förslagsvis 15 minuter. Att göra HLR är fysiskt påfrestande, så förslagsvis skulle
utbildningen kunna ske under en idrottslektion.
En av våra största folksjukdomar som dessutom ökar är diabetes. Idag har ungefär 4% av
befolkningen sjukdomen och svimmar någon som har diabetes så är det viktigt att agera
rätt. Ett felaktigt agerande då man till exempel ger insulin istället för glucagon kan döda
personen. Vi ser därför det som viktigt att även detta nns med i utbildningen.
Idag nns det hjärtstartare placerade på många ställen ute i samhället. Det är viktigt att även
få prova hur en hjärtstartare fungerar så man vet detta då varje sekund kan vara
livsavgörande.
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Motorgård för intresserade
Det nns en motorkultur i Sverige som är enorm och inte minst i Älmhult. Motorintresset är
stort och utöver att det är ett intresse så bidrar det till ökad kunskap och ett intresse för ökat
lärande så är det en bra inkörsport för att vilja studera vidare inom tillexempel
maskinteknik. Vi vill undersöka möjligheten till att kvällstid öppna upp för en motorgård
(motsvarande fritidsgård) där ungdomar kan få träffas och utbyta kunskap med vuxna i
närhet som kan vägleda och skapa mervärden över generationsgränserna. Vi ser också att
där kan nnas 3D skrivare som ger ungdomarna ett mervärde i att lära sig såväl som CAD
som att göra FEM beräkningar digitalt samtidigt som den yngre generationen kan lära äldre
hur datorer med CAD/CAM fungerar.
Slöjor i skolan och bland personalen
EU-domstolen har fattat beslut som innebär att arbetsgivare i medlemsländerna har rätt att
förbjuda anställda att bära slöja på arbetsplatser. För många arbetsgivare - inte minst den
offentliga sektorn - är det betydande att man nu kan slippa att passivt stödja den
oförsvarbara symbol för kvinnoförtryck som slöjan i många fall innebär och som kvinnor
världen över kan bli straffade för att inte bära.
I Sverige har vi kommit långt när det gäller hur vi förhåller oss till kvinnors, homosexuellas
och djurs rättigheter och våra värderingar i dessa frågor är starkt förankrade i samhället. I
alla delar av världen har man inte kommit lika långt. Faktum är att man i era länder idag
avrättar människor som älskar någon av samma kön, låter djur förblöda till döds obedövade
samt ger kvinnor piskrapp som har vägrar att underkasta sig mannen eller vägrar bära slöja.
Med en stor invandring till Sverige har också gamla förlegade synsätt och traditioner när det
gäller synen på kvinnan följt med. Allt annat vore kanske märkligt då det skulle innebära att
människor bytte traditioner och värderingar bara för att de passerat en fysisk landsgräns.
Mångkulturalismen som politisk ideologi har dessutom uppmuntrat människor med andra
värderingar kring kvinnans värde att behålla dessa. I toleransens namn har samhället
tolererat just intolerans.
Det är enligt sverigedemokraterna samhällets plikt att göra vad man kan för att undvika ett
befästande av hedersrelaterade normer vilken slöjan är en del av. I vår kommun bör vi göra
vad vi kan för att värna jämställdhet mellan könen. Vi bör göra vad vi kan för att ickor inte
ska behöva sexualiseras redan från barnsben - eller att de ska behöva känna sig begränsade.
För att på riktigt sända ut en tydlig signal om att intolerans inte tolereras i Älmhults
kommun bör även slöja på minderåriga ickor i förskolan, skolan och gymnasiet vara
förbjudet. I Juni i år slog kammarrätten fast att stoppa Skurups och Staffanstorps kommun
från att införa ett slöjförbud i skolan. Vi politiker i Älmhult kan ställa oss bakom dessa
kommuners försök för att påverka riksdagen för en lagändring som ger skydd åt dessa
ickor.
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SFI- kvällskurs samt, SFI på annan aktör tex vuxenskola
I Älmhult anser vi Sverigedemokrater att en utvärdering och analys av SFI:s nuvarande
verksamhet ska genomföras i syfte att säkerställa att den är ändamålsenlig för alla elever
oavsett ursprungsland. Samt utreda ett samarbete med vuxenskolan om de kan ta över eller
bidra till att stärka SFI.

KULTU
I vår budget lägger vi en snäv budgetram för kulturen trotts att denna är otroligt viktig. Det
är inte så att kulturen ska vara en budgetregulator likt försvaret har varit de senaste
decennierna i riksdagen utan kulturen i kommunen ska ha ett annat fokusområde, som är
mer folkligt och inkluderande. Kulturen kan utvecklas genom nya innovativa idéer och
engagemang, det behöver inte vara via bidrag ,men för att upprätthålla en god kontroll och
en likvärdighet behövs bidragsnormer med tydliga redovisningsformer. Även här ska
bidragen fördelas med varsam hand för att säkerställa att kulturföreningarna utreder
möjligheten att söka bidrag även hos andra aktörer vilket kan medföra en ökad ekonomisk
ram för både kulturföreningarna och för nämnden. Fokus på kulturen är med denna budget
att särskilt lyfta kulturhistoriska perspektiv i nybyggnadsområden för att i förändringen
bevara lokalhistoriskt viktiga värden
Projekt som innebär etnisk eller religiös särbehandling ska inte under några omständigheter
ges kommunala bidrag, vare sig direkt eller via ombud.
Publikstödsbidrag ska endast gå till aktiviteter eller föreställningar riktade till ungdomar.
Investeringsbidrag till större investeringar bör endast ges efter att föreningen har sökt medel
från andra aktörer t.ex. allmänna arvsfonden. Ett sådant förfarande gagnar hela kommunens
utveckling men kan då ske till en lägre kostnad.
Sverigedemokraterna anser att den lagstadgade biblioteksverksamheten ska ges möjlighet
att utvecklas mot er aktiviteter för barn och unga i kommunen. Detta har gjorts på en del
av loven, som tillexempel höstlovet. Då detta inte har genomförts kontinuerligt så blir det ett
stort sug där efterfrågan på aktiviteterna inte räcker till. Flera dagar och även ibland någon
vecka innan aktiviteterna startade på biblioteket kunde man se att det var fullt

Räddningen är träffen där man diskuterar Owe Wikströms
bok ”Från ett cafébord i Paris – om vänskap, tristess och
samtalets nyanser”, vilket kanske inte är så tilltalande i de
yngre åldrarna
Biblioteken är viktiga mötesplatser för både unga och äldre.
Biblioteken kan med fördel samlokaliseras med andra
verksamheter på olika ställen i kommunen. Ett allt mer
digitalt samhälle ställer också krav på ökad lyhördhet inför
medborgarnas önskemål, vilket kan innebära att
bokutlåningen inte längre är bibliotekens viktigaste funktion
– t.ex. har tillgång till medier och lärosalar vuxit i betydelse. Liksom för all verksamhet i
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och lärosalar vuxit i betydelse. Liksom för all verksamhet i kommunen är tillgängligheten
viktig
För en åldrande befolkning bör kommunen ha ett starkt förebyggande folkhälsoperspektiv.
Kostnader för vård och omsorg kan undvikas genom att uppmuntra och möjliggöra
h ä l s o f r ä m j a n d e a k t i v i t e t e r, t . e x . g e n o m a t t g e f ö r e n i n g a r t i l l g å n g t i l l
rekreationsanläggningar.
Inkluderande kultur
Den stora kulturella förändringen som Sverigedemokraterna vill göra be nner sig inom
trygghetskulturen, då genom inkluderande kultur. Sverigedemokraterna vill lokalisera de
platser där invånarna upplever sig mest otrygga i kommunen och skapa attraktiva miljöer
på dessa punkter genom att öka ödet av människor.
Studier har visat att en ökning av rörelse och människor i områden som upplevs otrygga
skapar dels en upplevd ökad trygghet för personer som rör sig i området, dels en faktisk
trygghet i att otrygga moment inte kommer be nna sig i området.
Att använda kultur som en trygghetsåtgärd har många fördelar i sig. För det första ökar
tryggheten som är det primära fokuset på satsningen, samtidigt förskönas platsen som såväl
kan skapa en turistattraktion som en högre in yttning i från andra områden. Studier har
gjorts i allt från kommuner i Norge till Harlem i Amerika där resultaten i samtliga fall varit
positiva.
I Sverige har man infört pilotprojekt på fyra olika platser: Furutorpsplatsen – Helsingborg,
Tjejtrappan – Gustav Adolfs, Helsingborg, Woodhills tunnlar – Huddinge samt Noorskens
gångtunnel – Nacka. På dessa platser har man i någon form integrerat kulturen i området
och på så sätt fått människor i rörelse. I vissa områden har kommunen använt sig av
ljusslingor med anpassad belysning för att skapa stråk, i andra har man anlitat kända och
lokala konstnärer som tillsammans skapat ett ”kulturellt centrum” dit människor väljer att
gå. I de svenska pilotprojekten upplever en majoritet av de tillfrågade att satsningarna gett
effekt. På samma vis i kommuner i Norge.
I studien ”Trygghet i det offentliga rummet” listas sju olika åtgärder för att skapa ett tryggt
offentligt rum varav fyra av dem direkt kan kopplas till kulturella insatser av ovannämnda
förslag. Befolkade platser och stråk, Belysning, Samhörighet och identitet.
Sverigedemokraterna vill därför ge nämnden i uppdrag att lokalisera de platser i
kommunen som allmänheten nner otrygga och utreda möjligheten att på olika sätt
”trygga” dessa platser genom kulturens verkan
Mat och musik afton
Den kommunala kulturpolitiken ska vara folklig, där vi genom
mat och musik afton kan skapa en mötesplats i centrala
delarna av Älmhult där folk kan komma dessa dagar med tåg
för att deltaga. Tanken kan vara att den ska präglas av lokal
matkultur med tex mattävling om den godaste
lokalproducerade rätten samt att vi har lokala trubadurer som
spelar. Med kultur som man är aktiv i kan skapa mervärde för
bygden samtidigt som utomstående ser mer av Älmhult än just
handelsområdet vid Ikea utmed riksväg 23. Exakt vad en
sådan här kulturhelg kan innehålla för att ge maximalt
mervärde får en utredning visa.
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Byggnader med traditionell byggnadskultur Snickarglädje, murarglädj
Sedan 60-talet har skickar och murarglädjen försvunnit allt mer. Istället har man byggt allt
mer hus som liknar mer lådor och som inte ger någon känsla. Vi har fortfarande era hus
och byggnader i Älmhult som vittnar om en tid där man var stolt över sitt hantverk och man
gjorde saker för att glädja era generationer.
Vi anser att detta hantverk ska tas till vara och när kommunen bygger så kan
konstutsmyckningskravet istället hamna på utsmyckning av fasaden.
En kultur som ofta glöm
Sedan 50-talet har det funnits en raggar-kultur i Sverige. Denna kultur ska inte förringas och
många har ett förhållande till den. En del går ”all in” med allt från bil till klädsel, musik och
mat. Dessa kulturintresserade människor använder ibland även ord som gemeneman inte är
van vid, som tillexempel ”pilsnerhäck”, ”jänkare”, ”dunka plåt” och ”brukis”.
Även om societeten aldrig riktigt accepterat denna kultur så är den här för att stanna och vi
har många raggare i Älmhult med omgivning. Även om Älmhult är ett raggarnäste så har
inte kommunen lyft denna kultur och skulle kunna göra det nu när ”Power Meet” i
Hässleholm har försvunnit. Det kan vara så att man skulle kunna ordna en helg under
sommaren med inriktning på lite raggarkultur med dess musik, mat och motor, men detta
får en utredning utvisa.
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BUDGET I SIFFRO
Belopp i tkr

Budget 2022

Kommunfullmäktige
Revisionen
Valnämnden
Kommunstyrelsen
Teknisk nämnd
Gemensam
överförmyndarnämnd
Miljö- och byggnämnd
Kultur- och fritidsnämnd
Utbildningsnämnd
Socialnämnd
Gemensam nämnd
familjerätt
Nämnderna
Under kommunstyrelsen ("finansen")
Pensionsåtaganden
Löneökningar 2022
Löneökningar 2023
Löneökningar 2024
KS strategiska satsningar
Kompensation drift enligt
mark- och exploateringsplan
2022-2024 - Vena etapp 1
2022-2024 - Hvita Korset
2022-2024 - Blåsippan
2022-2024 - V Bökhult etapp 2
2022-2024 - Vena IP Gata
2022-2024 - Furulund etapp 1
2022-2024 - Kattesjö
KS 2021-08-17 §153 KS2021/118
Återställning av vägar Rally
1% Besparingar/effektiviseringar
Konto 57510 försörjningsstöd
Konto 60400 nyanlända
Avbryt SIDA & Idea Växjö
ISA Internationella skolan IBE-skolan
Avgår intern ränta
Verksamhetens nettokostnad
Skatteintäkter
Generella statsbidrag, utjämning
finansiella intäkter
finansiella kostnader

−1 925
−819
−20
−65 195
−93 000

−1 925
−819
−20
−65 245
−93 000

−2 279
−12 323
−40 200
−572 838
−384 000

−2 115
−12 333
−40 791
−580 257
−385 804

−2 115
−12 333
−40 791
−582 947
−385 804

−1 265
−1 172 849

−1 405
−1 183 664

−1 405
−1 186 404

−33 223
−15 500
0
0
−1 300

−26 068
−20 000
−18 000
0
−1 500

−29 957
−20 000
−23 500
−18 500
−1 500

0
0
0
−418
0
0
−14

−557
−102
−168
−481
0
0
−14

−557
−102
−168
−481
−61
−245
−14

−150
11 776
6 000
1 000
200
4 000
17 782
−1 182 696
921 372
270 574
4 025
−12 550

−150
11 776
6 000
1 000
200
4 000
24 072
−1 203 656
964 346
261 545
4 025
−14 550

0
11 776
6 000
1 000
200
4 000
23 829
−1 234 684
990 103
278 369
4 025
−15 550

725

11 710

22 263

17 874

18 053

18 233

Antal folkbokf rda 1/11 ret innan budget ret
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Plan 2024

−1 925
−819
−500
−63 700
−93 000

Resultat

ö

Plan 2023

Svar på Interpellation från Eva Ballovarre
Hållbart och strategisk upphandling

1. Vilka dokument styr upphandlingen av livsmedel?
Älmhults kommun arbetar med samordnad varudistribution, vilket innebär att varor levereras till ett
och samma ställe, för att sedan packas om och levereras ut till kommunens olika verksamheter enligt
uppgjorda turer. Exempel på övergripande dokument som styr upphandlingsförfaranden är, inköp
och upphandlingspolicy, inköp och upphandlingsrutiner, lag om offentlig upphandling,
konkurrensverkets upphandlingsregler, kostpolicy och Älmhults miljöplan. Livsmedelsupphandlingar
sker i samverkan med Kronobergs Läns övriga kommuner. Dessa upphandlingar samordnas av
upphandlingsenheten i Växjö Kommun.
2. När ska politiken få möjlighet att ta del av arbetet med dessa upphandlingar
Alla dessa upphandlingar är delegerade till kommunens tjänstemän. Om politiken är intresserad av
detta skall det tas upp i resp. nämnd.

3. Hur se du att vi ska kunna möjliggöra för lokala matproducenter att delta upphandlingar.

Älmhults kommun har påbörjat ett informationsarbete till våra lokala aktörer, både inom livsmedel
och andra branscher. Vi har träffat bl.a LRF för att få ut information till deras medlemmar om vad vi
som kommun kräver av en leverantör. Vi har träffat de lokala billeverantörerna och försöker möta
nyheter i branschen. Vi har haft en dialog med ”Ett växande Älmhult” Den senaste veckan har jag haft
kontakt med ett lokalt företag, för att få mera information i detta område.

Älmhult 2021-10-11

Roland Johansson

Svar på interpellation från Eva Ballovarre angående Linneskolans
utbyggnation.

Var beror förseningen av projektet Linneskolan på?
I samband med att färdigställa byggnadslovshandlingar och det grannehörande som hör där till, fick
Älmhults Kommun en ganska skarp skrivelse från Trafikverket att bullerfrågan måste utreda mer.
Detta för att säkerställa en bra skolmiljö för både elever och lärare. Vid förhandlingar i denna fråga
den 15 november mellan Älmhults Kommun och Trafikverket beslutades att en utredning skall göras.
Innan denna utredning är klar är det inte lämpligt att starta byggnationen. När det gäller Miljö/Bygg
och räddningstjänsten finns i stor sett inga frågetecken kvar.

Hur många månader är byggnationen försenad?
En bedömning efter de samtal som fördes den 15/11 kommer skolan inte vara klar förrän november
månad 2023, alltså en försening på 6 månader.

Hur ska lokalfrågan för högstadiet lösas vid en eventuell försening?
Redan under innevarande vecka har samtal förts mellan tekniska förvaltningen och
utbildningsförvaltningen. Efter dessa diskussioner kommer det att redovisas i resp. nämnd.

Vad kommer en eventuell försening av projektet innebära för utökade kostnader ex. tillfälliga
lokaler?
För att genomföra byggprojektet ser jag inte i dag någon större oro. Tillfälliga lokaler kommer givetvis
att kosta något hur mycket är i dagsläget oklart.

Vilken förvaltning kommer att stå för eventuella extra kostnader
Tillfälliga lokaler bör ju betalas av utbildningsförvaltningen

Älmhult 2021-11-16
Roland Johansson

