1

Valplattform
Sverigedemokraterna Timrå 2018

2

Innehåll
Vision för ett Sverigedemokratiskt Timrå ................................................................................................... 3
Skolan .................................................................................................................................................3
Vård och omsorg.................................................................................................................................4
Demokrati och insyn ...........................................................................................................................5
Energi och miljö ..................................................................................................................................6
Jobb och företagande .........................................................................................................................7
Invandring och integration .................................................................................................................8
Äldreomsorgen....................................................................................................................................................... 9
Skolan ......................................................................................................................................................................10
Infrastruktur och fastigheter ..........................................................................................................................11
Trygghet och trivsel............................................................................................................................................12
Invandring och integration ..............................................................................................................................13
Arbetsmarknad och företagande ..................................................................................................................14
Bostad ......................................................................................................................................................................15
Energi och miljö ...................................................................................................................................................16
Ledning och styrning..........................................................................................................................................17
Landsbygden .........................................................................................................................................................18
Demokrati och insyn ..........................................................................................................................................19

3

Vision för ett Sverigedemokratiskt
Timrå
Ett utopiskt Timrå ur en Sverigedemokratiskt synvinkel vore att man börjar från grunden. Och i ett
modernt Sverige så är ju grundvallarna inom politik just skola, vård och omsorg. Men vi har
självklart fler ämnesområden som vi kommer att ta upp i detta dokument.

Skolan.
I en Sverigedemokratisk skola så är det en självklarhet att målbilden ligger på 100%, av alla elever
ska gå ur grundskolan med godkända betyg i alla ämnen, och inte som Timrå idag som har en lägre
målbild. Vi anser att en målbild ska vara ett strävansmål som gynnar alla, och att då ha målet på
mindre än 100% är att svika eleverna. Ska vi verkligen säga i en klass att ”vi är nöjda om 90% av er
klarar skolan, 10% får misslyckas”. Detta är inte ok på något sätt alls. Klarar inte alla av målet på
100% så måste mer resurser sättas in i form av till exempel extra läxhjälp, större lärartäthet och ha
som krav att alla lärare ska vara behöriga inom sitt ämnesområde.
I vår skola så flyttas mobbaren, inte offret. Man löser inte ett problem så som mobbing om man inte
tar bort mobbaren ur bilden. Offret ska inte ”straffas” genom att behöva byta skola bara på grund
av att en person eller ett gäng inte respekterar eller accepterar en annan elev på grund av någon
anledning. Genom att flytta offret så lämnar man bara öppet för mobbarna att hitta ett annat offer,
och då är vi tillbaka på ruta ett igen. Detta är inte ok. Vi ser också gärna att det finns gott om så
kallade rastvakter även i högstadiet för att säkerställa att miljön i skolans lokaler är ordnad och att
inte mobbing förekommer på ledig tid.
Lärarna måste få en högre status i skolan och kunna säga ifrån till elever som inte sköter sig under
lektionerna. I dagsläget så är lärarna mer eller mindre rädda för eleverna då minsta försök till att
återställa ordningen genom att till exempel höja rösten kan resultera i en polisanmälan från eleven.
Så kan vi inte ha det.
Där är Engelska skolan ett bra exempel på hur ordningen kan hållas på ett bra sätt genom tydliga
regler som alla förväntas följa, och som respekteras i en större grad än på Timrås skolor.
Ett elevkontrakt skulle kunna vara en idé att använda sig av, där eleven förbinder sig till skolan
regler och riktlinjer. Om då eleven bryter mot kontraktet så kan avstängning eller kvarsittning
kunna vara en disciplinär åtgärd. Nu regleras ju avstängning från skolan av lagen också, så en elev
kan max vara avstängd i två veckor under ett skolår. Detta används i för låg grad och bör nyttjas
mer för att markera tydligt att skolan inte tolererar dåligt beteende som bryter mot kontraktet.
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Vård och omsorg.
Vad gäller vård och omsorg i kommunen så är en stor del av detta äldreomsorgen, och det är en av
våra mer prioriterade frågor som vi motionerat flitigt om och vi har gjort många markeringar och
tagit ställning i både stora och små frågor i ämnet. Vi ser gärna en fortsatt modernisering av vården
genom till exempel digitalisering av dom tjänster där detta är möjligt, samt fortsatta satsningar på
at få fler händer i vården.
Exempel på vad som kan göras är bland annat att erbjuda fler brukare alternativet nattkameror för
dom som så önskar. Nattkamera är ett bra alternativ till dom annars vanliga nattbesöken av
hemtjänsten för att se att brukaren sover och klarar sig själv. Den fungerar genom att brukaren har
en kamera riktad mot sängen så att hemtjänstpersonalen enkelt via en skärm kan se så att
brukaren sover, och då slipper störa sömnen för personen genom ett fysiskt besök hos brukaren.
Detta sparar både tid för personalen som då inte behöver åka ut i onödan och gör så att sömnen
inte behöver störas för brukaren. Det är alltså en enkel lösning som gynnar alla, och då speciellt
brukaren som kan sova lugnt i vetskapen att personal har koll på läget och ser om brukaren
behöver hjälp eller sover lugnt. Detta är en tjänst som bör erbjudas och nyttjas i så stor grad som
möjligt där det är möjligt att använda då det är en vinst för både personal och brukare.
En annan väldigt praktisk lösning för hemtjänsten är så kallade digitala dörrlås. Detta är ett lås på
ytterdörren som enkelt låses upp med hjälp av en mobiltelefon eller en liten plastbricka med ett
chip i som dörrlåset känner igen och låser upp. Denna lösning har enligt vissa studier sparat in så
mycket som två heltidstjänster i tidsbesparing i en kommun som till exempel Göteborg. Nu är ju
inte Timrå en så stor stad att det handlar om så mycket tid, men det är ändå värt att nyttja
lösningen då den sparade tiden kan användas till att spendera mer tid med brukarna som då inte
behöver vara ensamma i lika stor grad som i dagsläget. Brukarna efterfrågar ofta mer tid med
personalen för att sitta och prata och kanske dricka en kopp kaffe tillsammans. Detta skulle bidra
till bättre psykisk hälsa då ensamhet är en stor bidragande faktor för depression hos äldre.
Vi vill också se satsningar på att förbättra maten för dom äldre då den i dagsläget ofta får kritik. Vi
vill se mer lokala och ekologiska råvaror, och att maten lagas från grunden i våra lokala storkök. I
en utopisk värld så skulle vi vilja att maten lagas till hemma hos brukaren från grunden, så att man
kan garantera en god kvalité och nylagad mat som inte värmts upp. Man äter inte bara med smak
och munnen, en del av att äta är estetisk. Det vill säga att det är lika viktigt att maten ser aptitlig ut
som att den är god. Vi ser idag klagomål från brukare och deras anhöriga att maten ibland bara ser
ut som en ”sörja”, vilket i sin tur också då gör att maten psykologiskt smakar sämre. Våra äldre
förtjänar bättre, det är dom som byggt upp vårt samhälle.
Ett krav för att få jobba inom äldrevården måste vara att man behärskar språket. Det ska vara lätt
att förstå personalen för dom äldre. Vi får idag höra en hel del kritik från brukarna att dom inte
förstår vad personalen säger, och att personalen ibland inte förstår vad brukaren säger. Detta får
inte hända då det kan ske missförstånd som orsakar problem för brukaren. Detta är ett stort
problem om det skulle bli fel vid medicinering, det kan leda till livsfara i absolut värsta fall.
Personalen ska behärska det svenska språket på så vis att missförstånd inte ska kunna ske på
grund av språkbrister. Brukare klagar ibland på att dom inte förstår vad personalen säger, vi måste
då kunna ställa ett krav på att personalen pratar svenska flytande och på ett lättförståeligt sätt.
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Demokrati och insyn.
Timrå kommun lider än idag av stämpeln ”Timråkrati”, något som vi måste jobba för att bli av med.
Detta genom att stärka det demokratiska arbetet i kommunen. Exempel på detta kan vara att precis
som vi motionerat om under mandatperioden 2014-2018 att införa en demokratiberedning i
kommunen, som behandlar dom demokratiska frågorna i kommunens verksamhet. Vi vill också att
invånarna får ett större inflytande när det kommer till större frågor genom att i större utsträckning
nyttja möjligheten till folkomröstningar. Vi föreslog detta i ärendet om arenaköpet då det handlade
om stora pengar, men majoriteten som styr kommunen tyckte inte att invånarna skulle få möjlighet
att yttra sig i frågan. Detta är bara ett exempel på hur demokratin undermineras av majoriteten i
kommunen. Pengarna som används i kommunens verksamhet är skattepengar, det vill säga
invånarnas pengar. Då tycker vi att det vore lämpligt att just invånarna får yttra sig i hur deras
pengar ska användas också när det kommer till stora frågor som dom inte har fått möjlighet att ta
ställning till i tidigare val.
Vi ser även gärna att det blir mer transparens i kommunens arbete så att invånarna enkelt kan se
vad som händer i Timrå. Ett exempel på detta skulle kunna vara att vi öppnar upp för
insynsplatser i nämnder och styrelser för alla partier i fullmäktige, och inte som idag då mindre
partier ofta inte själva med sitt valresultat kommer in i dessa organ. Insynsplatsen skulle innebära
att en person från de parti som inte sitter i organet får möjlighet att sitta med på mötet och lyssna.
Självklart så ska inte denna person ha rösträtt, och inte nödvändigtvis yttranderätt heller.
Insynsplatsen skulle fungera så att alla partier får ta del av dom diskussioner och debatter som
sker i organen för att på så sätt få bättre insikt och förståelse för dom beslutsförslag som kommer
upp i kommunfullmäktige och varför just dessa förslag blivit formulerade på just detta sätt. Det
blir då lättare för dessa partier att ta ett genomtänkt beslut då frågan ska behandlas, då dom sett
processen som lett till detta förslag till beslut.
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Energi och miljö.
Vi ser gärna satsningar på miljövänlig energi, så som till exempel solpaneler då dessa är relativt
billiga att tillverka och fungerar året runt även då det är molnigt. Utvecklingen med dessa går också
fort framåt och finns idag i en stor variation av olika format. Det finns bland annat genomskinliga
solceller som är precis som ett fönster, och detta kan utnyttjas vid till exempel nybyggnation av hus
för att bidra till självförsörjning av energi och då minska behovet av att köpa energi utifrån. Det blir
alltså lägre energikostnader och en vinst för miljön. Vi ser därför gärna att Timråbo nyttjar detta
vid nybyggnation av bostäder eller andra byggnader. Timrå ska vara en kommun som tänker på
miljön.
När det kommer till vindkraft så är den miljöpåverkan ett medelstort vindkraftverk orsakar under
dess livstid vid tillverkning, drift, rivning och skrotning inte försvarbar. Man uppnår precis samma
elproduktion eller mer, och mindre utsläpp om man använder sig av två bussmotorer kopplad till
generatorer då dessa fungerar kontinuerligt, och inte bara då det blåser. Den enda anledningen
varför man fortsätter producera vindkraftverk är på grund av stora subventioner från staten.
Annars skulle det inte löna sig alls att bygga dessa vindparker. Det är inte bara utsläpp under dess
livstid som är problematiskt, utan det orsakar också buller och störande ljud, samt så skadar och
dödar dessa kraftverk enormt många fåglar och stör djurlivet omkring parkerna. Man måste också
tänka på att dessa kraftverk endast fungerar då det blåser, då dom står stilla kostar dom bara
pengar. Vi är alltså fortfarande beroende av andra källor till elproduktion så som kärnkraft och
vattenkraft som reglerkraft. Man kan därför konstatera att vindkraft är endast en nisch, och inte en
långsiktig lösning för att komma ifrån annan elproduktion som är miljöskadligt så som
kolkraftverk.
Timrå kommun ska även värna om våra naturområden, så som till exempel deltat. Dessa områden
måste tas om hand och underhållas kontinuerligt genom att röja sly och hålla det städat och snyggt.
Dessa områden är även viktiga för turismen då vi har en del att erbjuda med exempelvis Lögdö
vildmark och fina fiske och campingplatser i kommunen. För att locka turister till Timrå så måste vi
marknadsföra detta och tillse att det är i ett fint och bra skick, och att det inte ligger en massa skräp
i området. Vi vill därför att det regelbundet inspekteras och underhålls på våra vackra platser i
kommunen även fortsättningsvis.
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Jobb och företagande

.

Självklart så vill vi att Timrå ska ha ett bra företagsklimat och näringsliv. Det har vi redan idag, men
allt kan alltid bli bättre. Ett sätt att förstärka arbetet kring företagsklimatet i kommunen skulle
kunna vara att man låter politiken i kommunen sitta ner och samtala med dom olika företagen som
verkar i Timrå ungefär så som det görs nu ibland. Med dessa samtal hoppas vi på att idéer och
tankar ska väckas som i sin tur kan leda till att klimatet i Timrå blir ännu bättre. Bara för att vi
redan har ett bra företagsklimat betyder ju inte de att vi inte kan förbättra det ytterligare. Detta
skulle kunna gå att anordna genom att vi kontaktar kommunens företagare och erbjuder dom att
anmäla sig för en sittning med styrande politiker där dom får prata och komma med egna förslag på
vad som kan förbättras för fortsatt utveckling av klimatet i Timrå. För dom som har bäst insyn i vad
som kan förbättras är ju just våra entreprenörer som verkar i vår kommun. Vi skulle ha stor nytta
av att göra detta då all förbättring leder till att vi lockar fler att driva sina företag i Timrå, och gör
det attraktivt att våga starta ett nytt företag för den med en affärsidé. Expanderande företag och
nystartade företag är en viktig faktor i att minska arbetslösheten i kommunen, och de i sin tur gör
att färre behöver leva med försörjningsstöd, vilket i sin tur gör att vi sparar in skattepengar som
kommunen kan lägga på välfärdsfunktioner istället. Företagsklimatet är därför en enormt viktig del
av kedja för en levande och framgångsrik kommun.
Vi ser också gärna att man arbetar aktivt med företagarfrågor där man främjar nätverk mellan
kommun, företag och andra aktörer, och har som regel att besöka någon företagare i varje fall en
gång per månad med en ny varje gång. Man bör också skapa enkla kontaktvägar inom kommunen
där det tydligt framgår vem man ska kontakta, och man bör kunna ta snabba beslut då de behövs. Vi
bör även kunna erbjuda erfarna rådgivare som kan bidra med idéer och hjälpa företagare att
komma in i olika kontaktnät. Görs detta så är vi övertygade om att klimatet kan bli ännu bättre och
på så sätt sätta Timrå på kartan inom även detta område, och inte bara genom hockey.
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Invandring och integration.
Timrå kommun är idag i en utsatt situation med stora underskott på grund av Socialdemokraternas
oansvariga politik där dom visar upp fina plusresultat, men de på bekostnad av bland annat
underhållet i kommunen. En annan stor utgiftspost är ju också invandringen som ska bekostas av
staten genom återsökning av medel. Detta fungerar dock inte när det kommer till
anhöriginvandring som då kommunen själva får stå för stora kostnader och insatser som behövs
för att integrera en ny människa i kommunen som inte har någon erfarenhet av vårt land och seder.
Vi ser nu också effekter av den stora invandringen som var 2015 då statens bekostande av dessa
nyanlända nu efter två år tar slut och kommunen själv måste ta över vissa kostnader.
Vi vill se att Timrå kommun motsätter sig statens tvångsåtgärder och tar ordentlig ställning i
frågan. Vi tycker att det är fullt tillräckligt att ta emot endast kvotflyktingar som redan granskats
och godkänts som verkligt skyddsbehövande, och inte ta emot ekonomiska migranter som bara är
ute efter gratis mat och husrum utan egentligt behov av skydd. Timrå ska hjälpa till med invandrare
också så klart, men detta i ett mycket mindre omfång än idag. Sverige och Timrå kan inte vara hela
världens socialtjänst som delar ut pengar till alla som kommer hit. Vi måste sätta hårt mot hårt och
få stopp på denna ansvarslösa invandringspolitik som drivs i vårt land och kommun. Timrå har
varken resurser eller ens husrum för att ta emot fler då vi endast ligger på 0,3% i vakanser bland
kommunens bostäder.
I våran kommun prioriteras välfärdsfunktionerna och kommunens befintliga medborgare före
nyanlända som vi tvingas ta emot med statens krav på oss. Sverigedemokraterna säger stopp! Det
räcker nu. Låt oss lösa dom problem som redan finns i kommunen innan vi drar på oss ännu fler
problem som det heter, och inte ”utmaningar” som är dagens modeord.
Vi ser gärna att vi i stor grad ska hjälpa till med återvandringsbidrag istället för försörjningsstöd till
människor som inte vill vara en del av det svenska samhället. Vi måste också bli bättre på att
avhysa människor som inte beviljas uppehållstillstånd som annars bara ockuperar bostäder som
annars skulle kunna nyttjas av nyinflyttade som jobbar i kommunen och bidrar med skattepengar
till kommunens skattekassa, eller ungdomar som vill skaffa sin första lägenhet och flytta hemifrån.
Vi vill även se att det inom SFI även utbildas i en svensk samhällsorientering som tar upp vad som
förväntas av dessa nyanlända och vilka lagar och regler som gäller. Med dessa förslag tror vi att
Timrå kommer att förändras till det bättre med invandrare som tar sitt ansvar och bidrar i
samhället i större grad och ställer till med mindre besvär.
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Äldreomsorgen
För att dom äldre i Timrå ska ha en så god tillvaro som möjligt så måste vi garantera att vården
håller hög kvalité. Detta gör vi genom att se till att det finns tillräckligt med händer i omsorgen och
att vi aldrig låter personalproblem påverka brukaren. Vi bör även försöka se till att vid
hemtjänstbesök hemma hos brukarna så ska det vara så lite personalrotation som möjligt hos varje
enskild brukare. Vi måste även försöka att se till att det är samma vårdteam hela tiden som sköter
samma person så att brukaren kan bygga upp ett förtroende och god kontakt med
hemtjänstpersonalen utan att behöva lära sig nya namn varje dag eller vecka. Detta är något som
många äldre med insatser ofta klagar på. Vi måste också ställa kravet att dom som jobbar inom
hemtjänsten talar flytande och lättförståelig svenska utan grov brytning för att säkerställa att
kunden och personalen lätt förstår varandra och på så sätt undviker missförstånd. Detta är ett krav
i ett Sverigedemokratiskt Timrå.
Vi ser gärna att vi fortsätter satsningarna med automatisering och digitalisering genom till exempel
gå vidare med nattkameror och nyckelfria lås hos brukarna då detta underlättar mycket för
personalen genom att slippa fara runt massa i onödan för att hämta och lämna nycklar vid
hembesök hos brukare. Nyckelfria lås ökar också säkerheten för brukaren då det inte är nycklar i
omlopp som kan tappas och hittas av någon obehörig.
Nattkameran är en väldigt bra resurs, då detta gör att brukaren får en ostörd nattsömn, då personal
inte behöver gå in till personen för att se att denne ligger kvar i sängen och sover, utan kan se detta
via en skärm istället. Sover då brukaren så behöver inte personalen gå in, och då störa och kanske
råka väcka brukaren i onödan. Och skulle personen inte ligga i sängen så ser personalen detta och
kan då gå in för att se vad som händer.
Dessa lösningar skulle spara tid som då istället kan användas till att svara på larm snabbare och
även kunna vara hos brukarna en längre stund så att personen inte behöver känna sig ensam.
Vi vill att maten inom äldreomsorgen blir bättre genom mer lokalt odlade och producerade råvaror.
Vi ser även ett stort behov av högre kvalité på maten som serveras samt att den är estetiskt
tilltalande då många tyvärr fortfarande klagar på matens kvalité och smak. Portionerna måste
också vara anpassade efter brukaren, för att kunna garantera att brukaren blir mätt.

Ökad trygghet för brukaren med färre personal i omlopp.
Motverka språkbarriären genom språkkrav.
Fortsatta satsningar på nyckelfria lås.
Utöka bruket av nattkameror där det önskas av brukaren.
Erbjud hel och halvportion av mat för att garantera att ingen går hungrig
Mer lokalproducerad mat.
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Skolan
Sverigedemokraterna anser att det måste tas krafttag emot mobbning. Det är inte acceptabelt
under några omständigheter att elever går till skolan och mår dåligt på grund av mobbning. Man
ska flytta mobbaren och inte offret. Politiken måste ge klara direktiv till rektorerna, att vid
mobbning så måste det till åtgärder direkt. Den rektorn som inte följer detta får leta ett nytt jobb.
Sverigedemokraterna har nolltolerans mot hot och mobbning i skolan.
Sverigedemokraterna ser det som en självklar fråga att ha god utemiljö på skolorna, där saker som
tillfriställande utebelysning ingår. Detta är tyvärr inte en självklarhet i dagsläget, då kommunen
vägrar lyssna på föräldrarna när man lyfter att detta inte är inte tillfriställande. Det gick så långt att
föräldrar vid Älvstrandensförskola skrev en medborgarmotion med över 100 underskrifter. Trots
detta så viftar Socialdemokraternas ovilja att lyssna och hörsamma medborgarna.
Sverigedemokraterna kommer alltid hörsamma oroliga medborgare och kommer fortsatt att driva
frågan vidare nästa mandatperiod. Att både föräldrar och barn ska kunna känna sig trygga när dom
är på skolan är ett måste. Därför anser vi att utemiljön måste bli bättre på skolorna.
En sommarskola för alla, inte bara för vissa. Vi vet alla att sommarskolan är något som Kommunen
använder sig av för att hjälpa de elever som hamnat efter och som behöver extra stöd för att klara
grundskolan. Vi anser dock inte att det ska vara exklusivt för den som hamnat efter.
Sverigedemokraterna vill vi ge mer möjligheter även för de som presterat mycket väl i grundskolan
att få studera extra på sommaren om de så önskar.
Sverigedemokraterna anser att ingen halal slaktad mat skall serveras i skolorna, eller någon annan
form av ritualslaktad mat. Den som behöver specifik mat på grund av religiösa skäl, så ska det
finnas en god salladsbar att kunna tillgodose deras behov.
Behovet av fler utbildningsplatser på komvux är stort, för att kunna möta den efterfrågan som finns
på att kunna läsa upp sina betyg så bör dessa bli fler.

Nolltolerans mot mobbning, flytta mobbaren och inte offret.
Rektor som inte tar krafttag mot mobbning får leta ett nytt jobb.
Bättre utemiljö på skolorna.
En sommarskola för alla, även för dem som vill bättra sig.
Ingen halal i skolan eller annan form av ritualslaktad mat.

11

Infrastruktur och fastigheter
Sverigedemokraterna ser ett stort behov av ökade satsningar på att komma till bukt med det
eftersatta underhållet på vägar som tillhör kommunen. Kommunen har under för lång tid arbetat
kortsiktigt, som har resulterat i att det eftersatta underhållet på vägar och fastigheter har ökat och
ligger snart i miljardklassen enligt tjänstemännen i kommunen. Denna syn behöver ändras och man
måste tänka långsiktigt, vilket kommer resultera i en högre initialkostnad som i sin tur ger högre
kvalitet och hållbarhet.
Vi behöver nya och uppdaterade underhållsplaner för våra fastigheter, det funkar inte att basera
denna plan på nästan 10 år gammal information, i form av befolkningsprognos samt 8 år gammal
utredning av lokalbehovet inom skolverksamheten. Vi ser ett stort behov inom kommunen efter
årets vinter att hitta platser där kommuninvånarna kan frakta snömassorna till på vintern.
Vi ser inte att kommunen ska lägga skattepengar på Y:et, då det inte medför något mervärde för
skattebetalarna.
Vi ser ett behov av att intensifiera arbetet med att energieffektivisera våra fastigheter, som skulle
resultera i mindre driftkostnader för kommunen. Det skulle leda till att man kan lägga pengarna på
annan verksamhet istället.
Sverigedemokraterna ser det som en självklarhet att kommun ska driva på att få till stånd en
ändring så man kan ta tåg till flygplatsen och inte bunden till bil eller taxi. Detta är en viktig del för
att utveckla vidare Timrå som en attraktivare kommun för nyetablering av företag, detta gäller
även för att locka nya invånare att vilja bosätta sig i Timrå.
Högre prioritering av det eftersatta underhållet
Tänka långsiktigt och inte kortsiktigt
Nej till skattefinansierad renovering av Y:et
Framtagande av aktuella underlag till kommunens underhållsplaner
Intensifiera arbetet med att energieffektivisera våra fastigheter
Kommunen ska vara driva frågan mot trafikverket om en anslutning till flygplatsen, så man
kan åka kollektivtrafik.

12

Trygghet och trivsel
Sverigedemokraterna ser trygghet och trivsel som ett väldigt viktigt område för att kommunen ska
utvecklas i en positiv riktning. Tryggheten har sjunkit i kommunen utan att majoriteten har vidtagit
några riktiga åtgärder för att bryta denna trend, om man inte räknar med podcasten kommunen
har med polisen. Det krävs konkreta åtgärder för att komma till rätta med denna trend. För att
komma till bukt med detta problem behöver man öka belysningstiderna, sätta press på ökad
polisnärvaro i hela kommunen. Om inte detta är möjligt måste kommunen agera och anlita
ordningsvakter som åker omkring och patrullerar på våra mest utsatta områden i kommunen, för
att säkerställa tryggheten.
För att komma till rätta med det organiserade tiggeriet så ser Sverigedemokraterna att man
behöver införa ett tiggeriförbud, så man kan stoppa utnyttjandet av utsatta personer av kriminella
ligor.
För att göra Timrå attraktivare så behövs en hög trivsel i kommunen, ett konkret förslag på åtgärd
är bullerskydd längs E4:an. Då det kommer öka trivsel för kommuninvånarna, samt tar man bort
dom negativa hälsoeffekter som ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar, sömnstörningar samt
effekter på inlärning och prestation.
För att lösa detta kommer vi arbetaaktivt mot trafikverket att ta deras ansvar i denna fråga, som
måste lösa.
Sätt press för att få fler poliser stationerade i Timrå.
Ökad belysningstid på dom platser där det upplevs otryggt.
Sätta in ordningsvakter i oroliga områden för ökad trygghet.
Kommunen skall upprätthålla dom kommunala ordningsstadgarna.
Bullerplank efter E4:an för ökad trivsel och folkhälsa.
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Invandring och integration
Invandringen som ska bekostas av staten genom återsökning av medel är inte ett fungerande
system i dagsläget. Detta fungerar heller inte när det kommer till anhöriginvandring som då
kommunen själva får stå för stora kostnader och insatser som behövs för att integrera en ny
människa i kommunen. Vi ser nu också effekter av den stora invandringen som var 2015 då statens
bekostande av dessa nyanlända nu efter två år tar slut och kommunen själv måste ta över vissa
kostnader.
Timrå kommun måste motsätta sig statens tvångsåtgärder och tar ordentlig ställning i frågan. Vi
tycker att det är fullt tillräckligt att ta emot endast kvotflyktingar som redan granskats och
godkänts som verkligt skyddsbehövande, och inte ta emot ekonomiska migranter som bara är ute
efter gratis mat och husrum utan egentligt behov av skydd. Timrå ska hjälpa till med invandrare
också så klart, men detta i ett mycket mindre omfång än idag
I våran kommun prioriteras välfärdsfunktionerna och kommunens befintliga medborgare före
nyanlända som vi tvingas ta emot med statens krav på oss. Sverigedemokraterna säger stopp! Det
räcker nu.
Vi ser gärna att vi i stor grad ska hjälpa till med återvandringsbidrag istället för försörjningsstöd. Vi
måste också bli bättre på att avhysa människor som inte beviljas uppehållstillstånd som annars
bara ockuperar bostäder. Vi vill även se att det inom SFI även utbildas i en svensk
samhällsorientering som tar upp vad som förväntas av dessa nyanlända och vilka lagar och regler
som gäller. Med dessa förslag tror vi att Timrå kommer att förändras till det bättre med invandrare
som tar sitt ansvar och bidrar i samhället i större grad och ställer till med mindre besvär.
Nollmottagande till Kommunen.
Vi ska erbjuda återvandringsbidrag till personer som inte får uppehållstillstånd.
Vi måste avhysa personer som inte har rätt till bostad längre.
Inför samhällsorientering i SFI-utbildningen.
Ställ större krav på motprestationer för att få försörjningsstöd.
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Arbetsmarknad och företagande
Vi ska ha ett gott företagsklimat, där det förs en god dialog med företagarna, kommunen och
politiken. För att skapa så goda förutsättningar som nyetablering av företag i kommunen, vilket är
vital för att kunna skapa förutsättningar att få folk från bidragsberoende till arbete.
Med det sagt, så har vi ett väldigt bra företagsklimat i Timråkommun. Så det arbetet behöver
fortsättas.
Arbetsmarknadsenheten har inte lyckats leverera dom önskvärda resultat, men tanke på att man
satsar 16 miljoner på AME efter att integrationsansvaret gick ifrån kommunstyrelsen till AME, samt
jobbar man med personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.
Detta är vad man kallar för ”låtsas jobb”, då är det bättre att lägga dessa pengar inom
äldreomsorgen eller skolan för att skapa riktiga jobb istället. Vilket är behövligt, vi behöver mer
händer inom skolan och äldreomsorgen.
Upprätthålla det goda företagsklimatet i kommunen.
Ställa högre krav på resultat från AME.
Satsa på riktiga jobb inom skolan och äldrevården.
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Bostad
Sverigedemokraterna ställer sig positiva till att man äntligen tog behovet av bostadsbyggandet på
allvar och att det har börjat byggas i kommunen. Men vi ser att detta är ett område som arbetet
måste fortsätta vidare på, så det ska finnas bostäder för exempelvis våra unga ska kunna flytta
hemifrån.
Det är inte rimligt att det bara finns 0,3% lediga lägenheter inom Timråbo, det kan vara praktiskt ur
en ekonomisk synvinkel att ha en sådan låg vakans av lägenheter.
Tyvärr så blir ju invånarna i Timrå som missgynnas av detta då möjligheten att byta boende
minskas drastiskt, därför anser vi Timråbos krav från kommunen om det låga vakansantalet av
lägenheter måste lättas och ligga på mer rimlig nivå. Där det ökar till 1% av alla lägenheter som får
stå vakanta.
Fortsätta arbetet med att få till stånd mer bostäder
Ändra Timråbos krav på vakanser från 0,3% till 1%
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Energi och miljö
Vi Sverigedemokrater är starka motståndare till fortsatt etablering av Vindkraft, då det inte är
försvarbart ur en miljösynvinkel eller hållbart. Enda anledningen till att man fortsätter att
expandera vindkraftsparkerna är på grund av stora subventioner från staten.
Vi måste tänka långsiktigt och satsa på klimatsmarta lösning som funkar, där ser vi en sådan
lösning som solceller på dom kommunala fastigheterna.
Vi ser det som en bra klimatlösning som även energieffektiviserar verksamheten.
Vi ser även att kommunen ska fortsätta arbetet med att ta hand om våra gamla synder, som
exempel är dom förorenade områden som finns i kommunen.
Sverigedemokraterna ställer sig positiva till insamling av matavfall under förutsättning att detta
fokuseras på den kommunala verksamheten, samt öppnar upp för kommunmedborgarna via
frivilligväg vill sortera deras matavfall. Under förutsättning att det finns en plan på vart biogasen
ska gå till. Det är en oansvarig politik enligt oss. Vi motsätter oss alla former av betvingande ting
mot kommuninvånarna i denna fråga. För vi anser att man ska kunna ha en egen kompost utan att
behöva söka tillstånd.
Nej till fortsatt etablering av vindkraft.
Kommunen behöver arbeta med att kombinera klimatsmarta lösning som sänker
energikostnader samt energieffektiviserar.
Fortsätta arbetet med att ta reda på våra gamla synder.
Motsätter oss all form av tvångsåtgärder vid insamling av matavfall från kommuninvånarna
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Ledning och styrning
Sverigedemokraterna tycker det är dags att politiken tar sitt ansvar och börja leda och styra
kommunen, och inte lägger över detta på tjänstemännen, som det tyvärr är idag.
Exempel på detta är när förvaltningen tar ett beslut efter en okulär besiktning på taket, som sedan
rasade ner och resulterar i miljonbelopp för att reparera. Som man nu inte har råd med, så man
kommer få riva detta kulturarv till byggnad.
Sverigedemokraterna ser även att dagens lönenivåer för oppositionsrådet och kommunalrådet är
för hög om man ställer det i relation på hur stor kommunen är. Därför tycker vi att man ska sänka
dessa löner med 10%, som sedan kan fördelas till ökade mötesarvoden för hobbypolitikerna. Då
man som hobbypolitiker måste lägga ner väldigt mycket tid för väldigt lite kompensation.
Ett ytterligare steg till en ökad demokrati i kommunen, så vill vi se över möjligheterna att införa
politiska sekreterare, alternativt ett gruppledararvode istället. Detta skulle vara gynnsamt för den
lokala demokratin, då det möjliggör tid för varje parti att kunna sätta sig in i den lokala politiken på
ett helt annat sätt än idag. Då det är mest utformad för arbetslösa eller pensionärer, speciellt om
man inte är oppositionsrådspartiet eller majoritetspartiet, som får månadsarvoderade politiker.
Återgå till politisk styrning istället för de nuvarande tjänstemanstyret som råder i
kommunen.
Sänka arvodena för oppositionsrådet samt kommunalrådet med 10%.
Se över möjligheten till införande av politisk sekreterare alternativt
gruppledararvode.
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Landsbygden
Sverigedemokraterna ser det som en självklarhet att man ska kunna leva och verka på landsbygden.
Men för att göra detta krävs det bra vägar, det behövs en fortsatt satsning på utbyggnaden av fiber
för att locka flera att flytta till den vackra landsbygden som vi har.
Det behövs även en fungerande kollektivtrafik, då kan det inte bara gå 2 till 4 bussturer på
vardagarna och ännu sämre på helgerna. På vissa ställen finns det ingen kollektivtrafik alls, vilket
gör det omöjligt att bo och verka på landet om man inte har det riktigt bra ställt.
Sedan vill vi se över en upphandlingsmodell där man som bonde ska kunna vara med vid en
upphandling för respektive skola, som kommer göra det möjligt för mindre bönder att vara med
och konkurrera på samma marknad som dom större. Det gör att alla småskaliga jordbruk kommer
att kunna vara med vi en upphandling på samma villkor som dom större producenterna. Detta är
några exempel på hur man skulle kunna möjliggöra en välfungerande landsbygds.
Satsa på en fungerande infrastruktur på landsbygden
Ökad kollektivtrafik på landsbygden, vardagar som helg
Se över en upphandlingsmodell som riktar sig mot småföretagare samt jordbruk till den
kommunala verksamheten
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Demokrati och insyn
Sverigedemokraterna vill se en ökad demokrati i kommunen med medborgarinflytande och insyn. I
det så ser vi en mer användarvänlig hemsida, så alla medborgare lätt ska kunna se vad alla partier
gör under en mandatperiod. Så medborgarna själva kan granska oss partier och politiker.
Vid större viktigare frågor som berör kommunen och inte har varit aktuellt i valet, ska föregås av en
folkomröstning. I detta har vi ett konkret exempel, köpet av ishallen, yrkade Sverigedemokraterna
på en folkomröstning i frågan.
Man måste även börja lyssna på medborgarna när flertalet säger att något inte stämmer och inte är
riktigt rätt, så behöver politiken lystra till detta. Sedan gå till botten om det finns ett problem eller
inte, och inte bara vifta bort det som gnäll.
Sverigedemokraterna kommer alltid verka för medborgarnas bästa.
Folkomröstningar vid större viktigare frågor som inte avgjorts i ett val.
Ökad insyn via mer användare vänlig hemsida
Lyssna på medborgarna när dom säger att något inte stämmer

