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Demokrati

” All offentlig makt i Sverige utgår från folket.
Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på
allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett
representativt och parlamentariskt statsskick och genom
kommunal självstyrelse. ”
– Regeringsformen 1 § 1 Kap
Sverigedemokraterna arbetar för demokratin. Vi vill se till den lilla människans
rätt att påverka beslutsfattarnas sätt att använda de offentliga medlen.
Alla betalar skatt. Alla ska kunna påverka vart pengarna går.
Vi tycker det är bra att betala skatt så länge skatten går till rätt ändamål.
Folkets insyn, folkets synpunkter och folkets rätt att påverka ska vara
vägledande för en bättre framtid.

Demokrati

Demokratin bygger i Sverige på att medborgarna tar ut sitt ansvar av politikerna under val.
Medborgarna utgör grunden för hur skattemedlen förvaltas.
Med dagens teknik kan medborgare lättare hänga med och påverka politiken.
Därav kan öppna enkätforum lägga grunden till hur de förtroendevalda
ställer sig i sakfrågorna.
Under den kommande perioden kommer Sverigedemokraterna
arbeta för att medborgarna ska kunna påverka riktningen politiken tar sig.
Vidare kommer vi arbeta för ökad transparens och en stärkt kommunal demokrati.

Demokrati

Sverigedemokraterna yrkar på:
Att Direktdemokratikoncept av öppna enkätforum i framtiden blir en aktiv del i kommunens arbetssätt.

Stads planering

Stadsplanering

Vilhelmina tätort präglas av fina gröna ytor med inslag av bevarad natur i centrumkärnan.
Samhällsmiljön har en stor betydelse för invånarnas känsla av trygghet och hälsa.
Sverigedemokraterna värnar om stadsbilden att bevara grönytor samt de kulturarv som vi har i Vilhelmina som
till exempel kyrkstan och de andra delarna från Vilhelminas historia.

På vinterhalvåret skall kommunens utgångspunkt vara att snöröjningens och
sandningens högsta prioritet strävar efter bästa kvalitet och inte efter lägsta anbud.

Miljö

För att främja miljön på bästa sätt gäller det att vi minskar transportsträckorna.
Det är även viktigt att vi håller inlandet konkurrenskraftigt. På många håll har vi sett
hur jordbrukssektorn utarmats.
Ett konkurrenskraftigt inland är något som stärker Vilhelmina, både på kort och lång sikt.
Vi vill se att närproducerat ställs som krav vid var upphandling när det är tillämpligt.

Stadsplanering

Sverigedemokraterna yrkar på:
Att kommunen eftersträvar god kvalitet i vintervägunderhållningen med utgångspunkt
för högsta kvalitet.
Att kommunens gröna ytor underhålls från skräp och dylikt.

Miljö

Sverigedemokraterna yrkar på:
Att kommunen i den mån det är möjligt använder närproducerat som krav vid
upphandlingar.

Skola och barnomsorg

Skola och barnomsorg
De unga är vår framtid.
Vi har sett hur kvalitén i skolan överlag har sjunkit.
Vi oroar oss för att resultaten skall fortsätta gå ned. För att försäkra oss om att våra unga
får goda möjligheter vill vi att alla elever, oavsett skola, ska få tillgång till
läxhjälp samt att jourklass införs redan från 1a klass,
Lärarna går på knäna och en brist på kompetenta lärare råder nu i hela landet
och inte minst i Vilhelminas skolor.
I högstadiet på Hembergskolan finns det möjligheter att göra större
klasser med utgångspunkt ca 30 elever per klass.
Avsluta obs-klass koncept och inför jourklass koncept som komplettering
på större klasser.
Arbetsbördan är för tung och en lärarlön är alldeles för låg för att det
skall locka kompetenta arbetande lärare.
Därav vill Sverigedemokraterna att kommunen ser över möjligheten att införa
karriärstege för lärare där utbildning och kompetens har stor betydelse
för lön och därmed skall vara en lockande faktor.

Skola och barnomsorg

Sverigedemokraterna yrkar på:
Att Kommunstyrelsen ser över möjligheterna för att var elev på var skola
ska ha möjlighet att få läxhjälp.
Att kommunstyrelsen arbetar för att bevara byskolor.
Att lämplig nämnd se över om karriärstege för lärare kan införas i de kommunala skolorna
Att jourklass-system införs

Äldreomsorg

” De äldre i Sverige förtjänar att få tillgång till världens bästa äldreomsorg.
Sverigedemokraterna kan inte acceptera att äldre dör ensamma,
slutar sina liv i social isolering eller att människor känner stark oro
för att bli gamla på grund av brister inom omsorgen.
Alla människor ska kunna åldras med värdighet. Den dag man får svårt
att klara sig själv ska samhället gå in och erbjuda den hjälp som behövs
för att den äldre ska kunna fortsätta leva ett tryggt och meningsfullt liv.
De äldre ska ha rätt att kunna bo kvar i sin invanda miljö, även om vårdoch omsorgsbehov ökar, ingen ska tvingas till ett uppbrott från husdjur,
vänner och anhöriga annat än då det är nödvändigt för
till exempel vård på sjukhus. ”
– Ur Sverigedemokraternas principprogram

Äldreomsorg

Vi ser behovet av att Hemtjänsttilldelning bör ske i form av tid istället
för strikt efter uppgift. En pensionär som egentligen behöver få hjälp
med städning, men som vid ett enstaka tillfälle istället behöver hjälp
Med att få uppsatt gardiner ska kunna avstå från städningen till förmån
av gardinerna.
Många äldre är i behov av snöskottning men många av de äldre
har idag inte de generösa pensionsvillkor som rådde förr i Sverige.
Kommunen måste undersöka möjligheterna till subventionerad
snöskottning för äldre.
Det förekommer stölder hos de äldre. För att säkerställa att vårdpersonal
som arbetar inom äldreomsorgen är goda vårdare bör lämplighetstest
instiftas före anställning.

Arbetskläder:
Enligt uppgifter från personal inom vården erbjuder inte kommunen
kläder till de anställda. Detta är beklagligt och måste ändras på. I lagen sosfs 2015:10 så finns
det en mängd krav i rutiner och liknande men tyvärr som sådan står det inte något om vem
som skall hålla arbetskraften med arbetskläder.
Ur en hygiensynpunkt bör kommunen som arbetsgivare stå för gemensamma arbetskläder
alternativt klädesbidrag för personal som jobbar
åldrings – handikapps och hemtjänstvården vården samt viss del av LSS,
Detta kommer att leda till att föreskrifter följs, mindre sjukdom bland personal, VAB barnomsorg men även för vårdtagarna
med mindre lidande/dödsfall bland äldre på grund av smitta.
Tvättning

Gällande arbetskläder bör kommunen sträva efter avtal med tvätteriföretag att även arbetskläder omfattas av tvättning

Äldreomsorg

Sverigedemokraterna yrkar på:
Att Kommunfullmäktige arbetar för att hemtjänst-tilldelningen sker i form av
tid istället för uppgift.
Att Kommunfullmäktige arbetar för att äldre får snöskottning till subventionerat
Pris.
Att kommunen erbjuder gemensamma arbetskläder till vård personal alternativt ger
skattefritt klädes bidrag 1 gång per år.

Kultur

Sverigedemokraterna yrkar på:
Att kommunstyrelsen tar kulturmärkta byggnader i åtanke innan
beslut fattas.
Att kommunstyrelsen arbetar aktivt för att förbättra läget för
Föreningslivet i kommunen.

Att Direktdemokratikoncept av öppna enkätforum i framtiden blir en aktiv del i kommunens arbetssätt
Att – kommunen eftersträvar god kvalitet i vintervägsunderhållningen med utgångspunkt
för högsta kvalitet.
Att-kommunens gröna ytor underhålls från skräp och dylikt
Att kommunfullmäktige i den mån det är möjligt använder närproducerat som krav vid upphandlingar.
Att kommunstyrelsen ser över möjligheterna för att var elev på var skola
ska ha möjlighet att få läxhjälp.
Att kommunstyrelsen arbetar för att bevara byskolor
Att lämplig nämnd se över om karriärstege för lärare kan införas i de kommunala skolorna
Att jourklass-system införs
Att Kommunfullmäktige arbetar för att hemtjänst-tilldelningen sker i form av tid istället för uppgift.
Att kommunen erbjuder gemensamma arbetskläder till vård personal alternativt ger
skattefritt klädes bidrag 1 gång per år.
Att kommunstyrelsen tar kulturmärkta byggnader i åtanke innan
man fattar beslut.
Att kommunstyrelsen arbetar aktivt för att förbättra läget för
Föreningslivet i kommunen.
Att kommunstyrelsen tar kulturmärkta byggnader i åtanke innan

beslut fattas
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Sverigedemokraterna i Vilhelmina bifaller nämndbudget

1.kommunfullmäktiges budget
2.kommunstyrelsens nämnd budget
3.Miljö och byggnadsnämnds budget
4.Socialnämnden budget

Utbildningsnämnden

Besparingsåtgärder resursfördelning:
1: Större klasser Hembergskolan
(3 lärartjänster besparingsåtgärd)
1.35 mkr
2: Rektor tjänst en rektor Hembergskolan och Volgsjö skola
sammanlagt 1.49 mkr
3: Statliga bidraget splittad på Soc nämnd och Utb nämnd
sammanlagt 6.15 mkr till utbildningsnämnden
4: Ökade intäkter 3 mkr
5: Minskad ram övriga konton 1 mkr
Summa: 12.99 mkr besparingsförslag i budget 2017-2019

