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1. Inledning med ekonomisk lägesanalys
Sverigedemokraterna ser kommunen ur ett konservativt perspektiv. Vi vill bevara kulturarvet
utan att ge avkall på utvecklingen. Samtidigt vill vi återskapa ett folkhem som i så hög grad
som möjligt är präglat av trygghet, välstånd, demokrati och en stark solidaritet.
Kommuninvånare skall ha ett bra idag och ett bättre imorgon, vilket vi strävar efter i vår
budget genom prioriterande satsningar.
Sverigedemokraternas budget ger ett ramverk för den närmsta framtiden, med målsättningar
och strävan efter en bättre kommun för alla som bor och vistas här.
Sverigedemokraternas budget för kommun 2018 är ett dokument för att gestalta och
tydliggöra ett alternativ till det rådande styret. Budgeten har inte ambitionen att utgöra en
fullständig manual för den ekonomiska och driftsmässiga styrningen. Det är ett dokument
skapat från en position av opposition, för att tydliggöra ekonomiska, ideologiska, och
visionsmässiga skillnader. Den fokuserar på budgetåret 2018. Satsningarna vi gör på
upptagna nämnder finansieras av ändrade prioriteringar samt överskottet.
Vi lämnar ett överskott på 12,290 mkr vilket motsvarar 2%
Vi föreslår i vår budget en del förändringar, och vill med det visa att en annan politik faktiskt
är möjlig. Vår politik står i kontrast till både socialisternas budgetförslag och till de andra
partiernas politik. Alla siffror är i jämförelse med vänstersidans förslag, för att möjliggöra
tydliga jämförelser.
Kommunen måste på något sätt minska utgifterna. Det bästa sättet att göra det är att stoppa
den fortgående resan in i det ”mångkulturella samhället”, en genomgående
samhällsförändring vars kostnader inte på något sätt tydliggörs i den kommunala
redovisningen.
Vi Sverigedemokrater efterfrågar ett större ekonomiskt ansvarstagande. Men framförallt
budgeterar vi för ett större ekonomiskt ansvarstagande utan att kasta pengar i sjön.

2. Vision
Ett stolt svenskt samhälle.
Sverigedemokraternas strävan för Smedjebackens kommun är ett öppet och fritt samhälle där
våra invånare känner trygghet i livets alla skeden. Att skapa förutsättningar för invånare att
känna trygghet är kommunens absolut viktigaste uppgift.
Ett tryggt samhälle bygger på att människor upplever rättvisa och gemenskap. Otrygga
samhällen brukar ofta präglas av sociala klyftor och olika former av segregation.
För att kunna skapa det trygga socialkonservativa Smedjebacken behöver vi ge vår kommun
en ryggrad och en identitet. Smedjebacken är en del av Sverige, svenskheten är således vår
nationella identitet gentemot omvärlden. Kommuninvånarnas gemensamma intressen, vårt
gemensamma leverne och våra förutsättningar utgör vår kommunalt kulturella själ, det som
är Smedjebacken.
Kommunen har ett ansvar för att främja kommuninvånarnas gemenskapsanda och ett ansvar
att se till att de som flyttar hit kan bli en del av den. Dessa idéer grundar sig ideologiskt ur
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socialkonservatismen och konkret på en tanke om assimilation.
Att ta seden dit man kommer är en viktig princip som genomsyrar Sverigedemokraternas
vision för Smedjebacken och också ett av de viktigaste instrumenten för att bekämpa rasism
och segregation.
Smedjebacken ska vara en kommun för den som vill ge sina barn en trygg uppväxt och
genom arbete vill bidra till vår gemensamma välfärd samt för den som vill åldras i
gemenskap. Smedjebacken ska vara ett stolt svenskt samhälle där våra invånare känner
trygghet genom hela livet.

3. Levande landsbygd
Vi strävar efter en levande landsbygd där våra riktade satsningar stärker en framtid för en
blomstrande närproduktion för kommunen. Genom att ge landsbygden möjligheter utökas
valfriheten för kommuninvånarna och kommunen kan på så vis locka till sig fler
näringsidkare och ge möjligheter till försörjning för fler medborgare utanför tätorterna.
Sverigedemokraterna föreslår ett matpaket till kostenheten inom kommunen på 3,5 mkr mer
för att öka möjligheterna för kommunens härproducenter av råvaror och vi har lagt detta
yrkande i stycket om kommunstyrelsen.
Sverigedemokraterna definierar härproducerat som varor producerade inom kommunen eller
angränsande kommuner och som längst från angränsande län till Dalarna.
Sverigedemokraterna ser att många varor måste komma från större avstånd, dock anser vi att
importerade varor från andra länder hålls till ett minimum. Vi Sverigedemokrater vill
reducera denna import till förmån för svenska producenter samt miljöaspekten.
Inom arbetet med tillgänglighet för landsbygden ser Sverigedemokraterna att planerna om en
cykelbana mellan Ludvika och Smedjebacken implementeras i syfte att knyta ihop våra
kommuner på ett säkrare sätt.
När möjligheterna finns borde inte barn och vuxna tvingas ut på tungt trafikerad riksväg när
man vill ta sig mellan kommunerna.

4. Invandring och mångkultur
Miljontals kronor pumpas in årligen i olika projekt och särlösningar som syftar till att bryta
utvecklingen. Tyvärr har insatserna haft otillräcklig effekt. Utanförskapet bland utrikesfödda
tenderar att fortsätta växa, trots alla vackra ord som nämns i de olika åtgärdsplanerna med
integration som grund. Ska utvecklingen med kostnadsdrivande integrationsprojekt och
särlösningar brytas, måste en assimileringsinriktad politik prägla samhällsbyggandet.
Utgångspunkten ska vara att nyanlända tar seden dit de kommer. Ambitionen är också att
stärka gemenskapen så invånarna lever tillsammans och inte åtskilda, vilket dagens
integrationspolitik bidragit till.
I decennier har 7-klövern (alla riksdagspartier förutom Sverigedemokraterna) påstått att
invandringen till Sverige är ekonomiskt lönsamt trots den uppenbara motsatsen. Statens
tvångsåtgärder är ett ypperligt bevis på att kommuner inte är intresserade av att ta emot
invandrare då det ger stora påfrestningar på ekonomin.
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Den senaste tiden har det haglat uttalanden och rapporter från kommuner över hela landet,
där man tydligt deklarerar att massinvandringen slår sönder ekonomin och urholkar
välfärden, då allt större resurser läggs på kostnader för invandrare, samtidigt som man skär
ner på utgifterna inom välfärden.
Även om etablissemangets mörkande av de enorma kostnaderna för invandringen nu börjar
bubbla upp till ytan, efter åratal av mörkläggning och censur från svensk media, är de
ekonomiska konsekvenserna inte det enda, eller ens det viktigaste. Mångkulturen medför
också en långt allvarligare situation – att ”samhällsklistret” löses upp.
Sverige har lyckats som nation på grund av en 1000-årig, nästan unik, tillit till varandra och
samhället och är inte något som Socialdemokraterna byggde på 1900-talet, utan går alltså
mycket längre tillbaka än så.
(Länder med hög tillit har i regel en stabil demokrati, stark ekonomi, god folkhälsa, låg
korruption, låg brottslighet samt en hög nivå av jämlikhet och jämställdhet) skrev Forskning
och Framsteg. Denna tillit håller nu på att eroderas – mångkulturen gör att folk får minskad
tillit till myndigheter, grannar och samhället i stort. Forskningsrapporten ”Den svala svenska
tilliten” konstaterar detta och samma slutsatser har forskare i USA och Europa kommit fram
till: att det finns en motsättning mellan etnisk/kulturell mångfald och tillit, att det är svårare
att upprätthålla gemensamma normer och värderingar i ett mångkulturellt samhälle. Denna
fråga är faktiskt viktigare än de extrema kostnader som invandringen medför, men minskad
tillit leder också i längden till minskat skatteunderlag och ökad korruption.

5. Kommunstyrelsen
Sverigedemokraterna i Smedjebacken vill påvisa att det finns alternativ till det rådande
socialliberala etablissemang som nu råder i kommunen.
Vi är starkt kritiska till Frändskapshuset 2.0 (Medborgarcenter), vi anser att detta projekt ej
kommer bidra till ökad gemenskap. Detta är samma gamla politik som ej har visats fungera
fast med nya ord.
Vi vill ej heller att kommunen hyr deltidstjänsten för Frändskapshuset. Avveckling av dessa
verksamheter är därför nödvändiga. Dessa pengar vill vi omfördela till välfärden.
Istället vill vi att denna typ av verksamhet övergår helt i ett ideellt arbete och samarbeta med
övriga föreningar.
Kostnaden för driften och räntekostnader uppgick till 324 tkr fram till 2017-08-31 för
Prästabadet. Vi anser inte att det är försvarbart att kasta miljoner i sjön.
Då Prästabadet har fått ett ansiktslyft med b.l.a de nya bryggorna och uppfräschning av
platsen generellt anser vi att badplatsen blir ett vanligt utebad. På sikt skall dessa pengar
omfördelas till välfärden.
Vi vill även ge mer resurser till kostenheten. Tillskottet av resurser ökar tillväxten av företag
som kan leverera härproducerade livsmedel.
Kosten för den kommunala verksamheten är viktig och bör därför prioriteras.
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Sverigedemokraterna yrkar:

1.

Att Kostenheten tilldelas medel på 3,5 mkr mer till härproducerad mat.

2.

Att kommunstyrelsen protesterar till regeringen om tvångsmottagandet angående
migration.

3.

Att kommunstyrelsen verkar för att avveckla Medborgarcenter samt Frändskapshuset.

4.

Att kommunstyrelsen verkar för att göra Prästabadet till ett vanligt utomhusbad.

5.

Att extraamortera 1,068 mkr. (pensioner)

6. Familje- och utbildningsnämnd
Här följer först lite om vår generella syn på hur skolverksamhet ska bedrivas.
Rätten till bra mat i skolan är viktig för elevernas utveckling. Vi anser att maten som serveras
inte skall vara vakuumförpackad eller vara återuppvärmd – vår vision är att bereda mat på
färska råvaror. Ritualslaktat kött ska ej serveras inom skolan.
Lärarnas riksförbund jämförde skolresultaten i Sveriges alla kommuner 2017.
Smedjebacken hamnade på 214e plats av rikets 290 kommuner. Detta anser vi är för svagt
resultat för Smedjebacken.
”Flumskolan” måste bort. Att PISA-rapporterna visar på ett ständigt sjunkande resultat i
skolan bygger till stor del på undermineringen av lärarnas roll och en ständig nedvärdering av
själva kunskapsutlärningen. Inte heller tillåts lärare upprätthålla ordning och reda i
klassrummet – inga disciplinära åtgärder tillåts trots stökiga elever och ordningsstörningar.
Sverigedemokraterna anser att kommunen ska gå i täten mot ”flumskolan” och ge behöriga
lärare status som tjänstemän enligt det förvaltningsrättsliga begreppet om
myndighetsutövning. Utöver denna förhöjda status – som ger läraren ett större lagligt skydd
mot verbala och fysiska angrepp – införa Bunkeflo modellen i våra skolor.
Vi vill tillåta eleverna lära i sin egen takt. Idag anpassas skolgången efter den elev som är
”svagast” vilket innebär att de elever som har lättare för skolgången förhindras att avancera
snabbare. Detta får som följd att de inte uppnår de framsteg de hade kunnat nå. Vi vill därför
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införa klasser för de som behöver extra tid och resurser, samtidigt som de elever som har
lättare att lära sig tillåts avancera i en snabbare takt.

Sverigedemokraterna yrkar på:
7.

Att elever som inte fungerar i skolsituationen bör kunna omplaceras - även mot den
enskilda elevens och förälderns/föräldrarnas vilja.

8.

Att FUN överväger att införliva ett klassmorfarsystem.

9.

Att FUN bör utöva påtryckningar på staten så att den skattefinansierade
modersmålsundervisningen avskaffas.

10.

Att dagbarnsvårdverksamhet återinförs (Myrstacken). 1,5 mkr extra anslag.

11.

Att införa jourklass för elever som inte fungerar i skolsituationen, därav anslår vi 700
tkr för att implementera detta.

7. Miljö och byggnadsnämnd
Sverigedemokraternas arbete inom kommunen tar alltid hänsyn till miljön. Som en del i
miljöarbetet vill vi ha en saltfri vinterväglags bekämpning inom kommunen. Vägsaltet är inte
bara skadlig för egendom, det skadar tusentals husdjur varje år genom torra och spruckna
trampdynor. Växt och djurlivet tar skada genom att saltet mättar marken runt vägar och
vattendrag. Inte minst ökar saltet frigörande av PM10 partiklar som är oerhört skadliga för
alla djur och människor som andas in dessa.
Vi anser att VA- strategin behöver revideras och då med Sverigedemokraterna involverad i
processen. Länsstyrelsen gjorde samma bedömning som Sverigedemokraterna angående
vindkraftsparken i Smedjebacken. Vi anser att Sverigedemokraterna har mycket att bidra med
gällande denna fråga i Smedjebacken. Vindkraftsplanen behöver därför revideras.

Sverigedemokraterna yrkar på:
12.

Att miljö och byggnadsnämnd undersöka för och nackdelar samt kostnader med
Saltfri vinterväglags bekämpning.

13.

Att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att i den möjligaste mån
använda här producerat som krav vid upphandlingar.

14.

Att VA-strategin revideras.
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15.

Att vindkraftstrategin revideras.

8. Kulturnämnd
Att kommunen skall ha ett levande kulturliv och brett utbud av meningsfulla fritidsaktiviteter
är viktigt för Sverigedemokraterna. Vi anser dock att en alltför stor del av kulturnämndens
resurser används till att finansiera smala, högst tvivelaktiga verksamheter.
Vi anser också att kommunens stöd till föreningar och projekt som har politisk agenda bör
slopas och de som uppbär stöd från kommunen idag bör granskas så att deras verksamhet är
neutral. Den kommunfinansierade kulturen bör främst belysa den svenska kulturen och det
historiska arvet. För detta ändamål bör en kulturarvsfond instiftas. Där kan eldsjälar och
ideella krafter kan belönas för deras insatser för det svenska kulturarvet.

Sverigedemokraterna yrkar på:
16.

Att kulturnämnden instiftar en särskild kulturarvsfond på 1,2 mkr.

17.

Att kulturnämnden arbetar aktivt för att bevara det svenska kulturarvet.
Detta genom exempelvis prioritera restaurering av vår unika gruvhistoria före
tvivelaktiga konstnärs projekt.

18.

Att svenska bör i så stor utsträckning som möjligt användas i kommunens
kommunikation och kommunen bör sträva efter god språkvård.

9. Omsorgsnämnden
Sverigedemokraterna månar om respekten för de äldre och menar att samhället är skyldig
dem en trygg ålderdom. Stressad personal, rädsla och social isolering för vårdtagare,
personalbrist och anställda utan rätt utbildning är några av problemen i äldrevården.
Våra äldre är värda så mycket mer av oss politiker. De har byggt upp detta samhälle vi nyttjar
idag. Tyvärr har vi brukare av hemtjänst service och annan äldrevård i kommunen som
känner de anställdas vardags stress och brukarna upplever att de inte får den tid de alla
gånger skulle önska. Att ha sjukskrivningar så höga som 9,58% som omsorgen har är långt
ifrån bra.
Brukartiden i hemtjänsten anser vi bör höjas för att ge brukarna mer tid med personal.
Vi vill omfördela pengarna vi idag lägger på integrationsprojekt som medborgarservice.
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Sverigedemokraterna satsar på omsorgen då vi har ett ökat behov i framtiden främst p.g.a en
åldrande befolkning.
Till år 2024 kommer vi att ha 35% fler i gruppen 80+ år. Vi måste börja omprioritera nu.
Sverigedemokraterna satsar totalt 6,666 mkr i ökat anslag till omsorgsnämnden.
Med dessa resurser tar vi bort delade turer för personalen inom omsorgen och tar bort
avgiften på trygghetslarmet för den enskilde brukaren.
I vårt Smedjebacken ska man ha möjligheten att åldras med trygghet samt att personalen ges
möjligheten att utföra ett bra arbete.
Sverigedemokraterna yrkar på:
19.

Att öka anslaget med 6,666 mkr.

20.

Att avgiften på trygghetslarmet avskaffas.

21.

Att avskaffa ofrivilliga delade turer inom hemtjänsten. På riktigt.

10. Skattesats
Vi anser att skattesatsen bör ligga på nuvarande nivå.

För Sverigedemokraterna i Smedjebackens kommun
Parlamentariska gruppen

Johan Persson

Tobias Johansson
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