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1 Inledning 
 
Sverigedemokraterna är ett demokratiskt, socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn. Vi 
betraktar oss som ett mittenalternativ i svensk politik och kombinerar strävandet efter social och 
ekonomisk grundtrygghet med värdekonservativa idéer. Det övergripande målet med partiets verksamhet 
är att återskapa ett folkhem som i så hög grad som möjligt är präglat av trygghet, välstånd, demokrati och 
en stark inre solidaritet. Sverigedemokraternas ambition är att påverka beslutsfattandet på alla nivåer i 
samhället.  
 
Valet 2014 innebar att Sverigedemokraterna i Sala nu på allvar är en maktfaktor att räkna med på det 
kommunala planet. Det innebär att SD nu både i kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige har rollen 
som vågmästare mellan de traditionella, politiska blocken. Vi tar vår viktiga roll i den lokala politiken på 
största allvar och har för avsikt att på bästa sätt försöka förvalta det förtroende som väljarna gett oss. SD 
Sala samarbetar med det eller de partier som ger oss bäst förutsättningar att genomföra vår politik. Detta 
program drar upp de generella riktlinjerna för en sverigedemokratisk kommunpolitik. Utifrån våra lokala 
förutsättningar, lägger vi fram våra fördjupade tankar och förslag kring hur vår kommun bör styras och 
förvaltas. Sverigedemokraterna ägnar sig inte åt överbudspolitik utan verkar för en ansvarstagande och 
långsiktigt hållbar ekonomisk politik som skapar stabilitet och tillväxt.  
 
Sverigedemokraterna Salas budgetförslag för 2016 utgår från Allians för Salas Strategiska plan för 2016 – 
2018. Därigenom sammanfattar vi på ett överskådligt sätt våra prioriteringar för hur Sala skall kunna bli en 
bättre och mer välskött kommun. Den omfattar först en vision som beskriver hur vi anser Sala kommun 
skall skötas och vilken riktning vi vill att kommunen skall ta. Vidare redovisas ett antal områden där vi 
anger hur politiken bör bedrivas. När prioriteringar måste göras är det partiets uppfattning att 
behoven inom skola, omsorg, brottsbekämpning och kulturarvsbefrämjande verksamheter bör ges 
företräde.  
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2 Vision 
 
En stolt svensk småstad mitt i Sverige  
 
Sverigedemokraternas vision för Sala kommun är ett öppet, vänligt och fritt samhälle, där alla människor 
kan känna trygghet och gemenskap. Att skapa förutsättningar för att våra kommuninvånare, som numera 
uppgår till närmare 22 000 personer, skall känna denna trygghet och gemenskap är kommunens allra 
viktigaste uppgift.  
 
Sala är en gammal svensk stad vars historia sträcker sig mer än tusen år tillbaka i tiden. Mot den 
bakgrunden är det viktigt att vi bevarar vår nationella identitet och vår kultur. Som kommun har vi ett 
ansvar för att på olika sätt främja kommuninvånarnas anda av gemenskap och att se till att även de 
människor som flyttar hit kan bli en naturlig del av denna gemenskap.  
 
Sala skall vara en kommun för den som vill ge sina barn en trygg uppväxt och en ordnad skolgång, för 
den som vill kunna arbeta och därigenom även bidra till den gemensamma välfärden. En kommun för den 
som vill ha ett tryggt åldrande samt för den som genom ideella och kulturella insatser i föreningsliv eller på 
annat sätt vill verka för att Sala blir en ännu rikare och bättre kommun.  
 
Sverigedemokraterna vill att familjen värderas högt så att föräldrar kan känna kontroll över sin vardag. 
Oavsett om man väljer kommunens verksamhet eller omsorg i hemmet under barnens första år, så ska 
det vara ett tryggt och naturligt val såväl kvalitetsmässigt som ekonomiskt. Även i skolan vill vi att barnen 
ska känna sig stolta och se värdet av att få gå i det som bör vara världens bästa skola. Vuxenvärlden ska 
stötta med krav på elevernas skolgång och lärarna ska undervisa professionellt, för att ge vår nästa 
generation den bästa tänkbara start i livet. Kunskapen om vår rika historia och vårt kulturarv ska bäras 
vidare till generation efter generation.  
 
De äldre ska känna sig trygga i kommunens omsorg, med en mat som är näringsrik och närproducerad, 
med hjälp att få vistas utomhus, vilket är en självklarhet även på ålderns höst. Med mötesplatser och 
gemenskap som är lätt tillgängligt. Vardagen ska vara trygg både i hemmet utanför.  
 
Sverigedemokraterna vill att landsbygden frodas i sin verksamhet. Att lantbrukare levererar bland annat 
livsmedel till kommunens olika verksamheter och föder upp välmående djur som får beta i hagar, vilket 
bibehåller det öppna landskapet och den levande landsbygden. Att kommunikation och infrastruktur är 
god i hela kommunen, så att alla har samma tillgång till snabb och driftsäker information.  
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3 Vård och Omsorg 
 

Psykisk ohälsa 

Den psykiska ohälsan är vår tids nya folksjukdom. När någon lider av depression eller ångest är det mycket svårt 
att själv kontakta och besöka alla de instanser som behöver kontaktas. Det är ett alldeles för högt krav på individen. 
Samverkan med alla berörda instanser runt den hjälpsökande måste utvecklas och stärkas, vi måste kunna erbjuda 
helheten som så väl behövs.  

Flera områden lämnar mycket mer att önska i sammanhanget, däribland skolväsendet, speciellt på gymnasienivå. 
Den som har oturen att drabbas av psykisk ohälsa riskerar att inte klara av sin skolgång. Det finns inte tillräckliga 
resurser till att hjälpa dessa elever, patienter, medmänniskor på någon nivå idag.  

Det finns en stor skillnad mellan hur människor med olika former av psykiska sjukdomar eller 
funktionsnedsättningar värderas, bedöms och bemöts i form av stöd och hjälp. Den hjälp man får, och bedöms ha 
rätt till, kan skilja mycket beroende på var man bor eller vem man möter. Det är ofta en fråga om tur, och under 
sådana villkor har våra medborgare ingen trygghetskänsla. Det ska vara lika för alla, och självklart att få stöd och 
hjälp till den vårdinstans som behöver kontaktas.    

Därför föreslår vi att ett resurscentrum inrättas, där alla de olika personer som behövs för individens vardag och 
tillhörighet i samhället kan träffas på en och samma gång. I resurscentrumet ska det finnas exempelvis boendestöd, 
personstöd, god man, kurator, socialtjänst, försäkringskassa, vårdförmedlare/patientlots, studievägledare, 
arbetsförmedlare och en skolkontakt.  

 

Äldre- och handikappomsorg 

Att bli äldre innebär i de flesta fall att behöva mer stöd och hjälp i någon form. Kommunens uppgift är att 
tillhandahålla det stödet på basis av individens behov. Såväl särskilt boende som hemtjänst är viktigt att 
prioritera. I de fall upphandling av dessa tjänster sker, bör kvalitet alltid gå före pris.  

Att maten är näringsrik och aptitlig är också ett område som bör prioriteras, liksom möjligheten att komma 
ut dagligen. Livskvaliteten för de äldre är viktig att upprätthålla. 

Personer med funktionsnedsättning är inte en homogen grupp. Delaktighet och tillgänglighet bör vara 
ledorden för kommunens handikappolitiska arbete. Kommunens information, verksamhet och fysiska miljö 
skall vara tillgänglig för människor med olika funktionsnedsättningar. Samtliga kommunala verksamheter 
berörs av detta, vilket innebär att det handikappolitiska handlingsprogrammet bör beaktas i verksamheten. 
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4 Förskola, skola och utbildning 
 

Sverigedemokraterna tycker att valfriheten och mångfalden inom förskola och barnomsorg är en 
rättvisefråga. Det finns också en tydlig koppling mellan personaltäthet och kvalitet inom barnomsorgen. 
Barngrupperna i förskolan får därför inte vara så stora att det innebär allvarliga kvalitetsförluster. 
Sverigedemokraterna ser positivt på att varje barn bemöts utifrån sina individuella förutsättningar och 
preferenser. Vi motsätter oss dock kollektiva genuspedagogiska experiment där gamla normer byts mot 
nya och där barn som trivs i traditionella könsroller skam- och skuldbeläggs.  

Skolans verksamhet skall vara demokratisk med reell åsiktsfrihet och respekt för individen, 
kunskapsorienterad samt präglad av ordning och reda.  

Eleverna tillbringar stor del av sin tid i skolan, varför det är viktigt att varje elev ska kunna trivas och känna 
sig trygg. Personal och skolledning bör agera aktivt för att motverka varje form av våld, trakasseri och 
mobbing. De måste också få möjlighet att göra detta på ett konstruktivt sätt. Ökad personaltäthet, i 
samarbete med kvalificerad personal såsom kurator, skolpsykolog, är ett sätt att bekämpa mobbing och 
otrygghet bland eleverna. En viktig faktor för trygghet och lugn i skolan är också skolans storlek och 
elevantal. Sala har ett flertal mindre förskolor och skolor i kransorterna, vilket är positivt och bör prioriteras 
även i framtiden.  
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5 Kultur och fritid 
 

Kulturarv och folklig kultur 
 
Tillgänglighet, kulturarv och folkhälsa är ledord och fokusområden inom Sverigedemokraternas 
kulturpolitik.  Ett av kulturpolitikens främsta syften är att tillgängliggöra och stärka intresset 
för - och kunskapen om – svensk och lokal kultur liksom att slå vakt om de djupa värden som det 
kulturella arvet innehåller. Det menar vi bidrar till att värna en gemensam identitet i vårt samhälle. 
 
Sverigedemokraterna Sala vill införa ett speciellt kulturstipendium dit privatpersoner, organisationer och 
föreningar ska kunna söka stöd till sin verksamhet med kulturarvsfrämjande inriktning. Museer och 
bibliotek men också ideella föreningar, såsom till exempel hembygdsföreningar har en särskilt viktig roll i 
det kulturarvsfrämjande arbetet. 
 
Barnkultur 

 
Viktigt är att satsa extra på barnkultur i form av den kommunala musikskolan. Vi vill att skolan premieras 
extra om den även lägger en tyngd vid den svenska kultur och musik historien, och inte bara passerar den 
genom att nudda vid ämnet. 
 
Vuxenkultur 

 
Många gånger används kulturresurser till att finansiera smala verksamheter. Sådan verksamhet bör 
givetvis kunna finnas för dem som är intresserade, men att med skattemedel övervägande främja kulturell 
verksamhet som den absoluta merparten av skattebetalarna inte har något intresse av att medverka i, 
anser vi vara felaktigt. Genom att utsätta en större del av kulturlivet för en marknadsmässig konkurrens 
ökar man medborgarnas inflytande över kulturlivets inriktning. 
 
Kultur ger hälsa 

 
Forskning visar att kulturell verksamhet har klart positiva hälsoeffekter. Kulturutövande kan, liksom idrott, 
vara prestations- och koncentrationshöjande, men har också en roll att fylla i rehabiliterande syfte. 
Skapande och estetisk verksamhet erbjuds för både barn, sjuka och äldre, inte minst i hälsofrämjande 
syfte tillsammans med vistelse i naturmiljöer kan kulturen nå ännu längre i dessa syften. Av den 
anledningen bör kommunen verka för god tillgång till kultur i hälsofrämjande syfte, friluftsområden och så 
kallad grön rehabilitering. 
 
Kultur och naturturism 

 
Kultur och natur har en lång tradition av symbios och är tätt inflätade i varandra. Många av de 
kulturmiljöer vi idag värnar och vårdar är naturmiljöer formade av människans hand och sinne. Många av 
de naturmiljöer vi idag finner ursprungliga och vilda hyser kulturlämningar av skilda slag från människans 
tid närmare skog och jord. Dessa miljöer har ofta stark folklig förankring, men lockar också turister, vilket 
kan bidra till ett gott näringslivsklimat i kommunen. 
 
Vi i Sala måste lyfta fram och synliggöra våra kulturskatter i form av att skylta upp de fornlämningar vi har 
i kommunen. Samt sammanställa en guide över alla de kända fornlämningar så turister och intresserade 
kan hitta rätt ute i markerna och få beskrivet vad de ser. 
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Sverige i rörelse 
 

Sverigedemokraterna ser samband mellan motion och folkhälsa. En viktig del av folkhälsoarbetet är att 
människor uppmuntras att aktivera sig på regelbunden basis, särskilt barn och ungdomar. Idrottsrörelsen 
är en del av den svenska folkrörelsetraditionen och spelar som sådan en stor roll inte bara för människors 
hälsa utan även för demokratisk, social fostran, erbjuder dessutom en meningsfull och innehållsrik fritid fri 
från kriminalitet/ missbruk. 
 
Sala har mycket att vinna på att stödja det lokala idrottslivet, i stort såväl som i smått. Tillgänglighet och 
mångfald vad gäller idrotts- och motionsanläggningar är centralt men också ekonomiska bidrag till projekt 
och löpande verksamhet är av vital betydelse. För att utveckla kommunen idrottsliv krävs samarbete 
mellan kommun, näringsliv och idrottsföreningar. 
 
Spontanidrotten är ett viktigt inslag för att kunna stärka våra ungdomars välbefinnande och hälsotillstånd. 
Sala kommun bör ha som målsättning att möjliggöra och ge de förutsättningar som krävs just för 
spontanidrott. Sverigedemokraterna i Sala har återkommande träffat många ungdomar i kommunen. De 
har till oss framfört sina önskemål om att införa ett ”Ungdomens Hus” för spontanidrott. Vi vill att den skall 
ingå i projektering för vision Lärkan. 
 
Vi vill även införa ett kommunalt stipendium med mål att lyfta individuella framtida idrottsstjärnor i Sala 
från de mindre idrotterna så de kan träna och tävla på lika villkor. 
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6 Ekonomi 
 

Sverigedemokraternas målsättning med den ekonomiska politiken är att skapa bästa möjliga 
förutsättningar för upprätthållandet, utvecklandet av välfärd och tillväxt. Sala bör hushålla väl med de 
ekonomiska resurserna, vilket innebär att det under varje konjunkturcykel sätts ett överskottsmål för att 
långsiktigt klara av utmaningarna inom välfärden, framtida pensionsåtaganden och ett värdesäkrande av 
kommunens tillgångar. Lagstadgade balanskrav är i de flesta fall inte tillräckligt. Politiken ska präglas av 
ansvarstänkande och långsiktig planering. För att kommunen ska ha god ekonomisk hushållning bör 
överskottsmålet vara minst 2 %.  
 
Grundläggande är att i tider av högkonjunktur förbereda för sämre tider d.v.s. ”samla i ladorna”. Innan 
stora reformer och investeringar ska genomföras måste hänsyn tas till att det ekonomiska läget väsentligt 
kan komma att försämras i framtiden. 2015-06-11 fanns 688 mkr kvar i ytterligare låneutrymme utöver de 
lån och borgensåtaganden kommunen redan har, 681 mkr. Sverigedemokraterna anser att framtida 
investeringar skall vara självfinansierade. Den som är satt i skuld är inte fri. Kommunalskatten förslås att 
ligga kvar på 22,31 %. 
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7 Rättsväsende  
 

Sverigedemokraterna vill att det brottsförebyggande rådet i högre grad representeras av flera olika 
aktörer. Det skulle förstärka dess roll som en verkligt fristående organisation, med deltagare från såväl 
kommunen och polis som företagare, skola och föreningar.  

När någon utsätts för brott har samhället ett ansvar att ge stöd och hjälp. Tyvärr tenderar samhället idag 
att sätta de kriminellas intressen före brottsoffrens. Sala har ett särskilt ansvar för omhändertagandet av 
brottsoffer som på olika sätt befinner sig inom Sala kommuns verksamheter såsom barn och ungdomar i 
skolan, funktionsnedsatta och brukare inom äldreomsorgen. Personalen inom relevanta kommunala 
verksamheter bör därför erbjudas särskild utbildning kring metoder för hur man bäst bemöter och ger stöd 
till olika kategorier av brottsoffer.  

Kvinnojouren och brottsofferjouren är ideella organisationer som fyller ett stort behov i samhället. På sikt 
bör dessa funktioner ingå i det samhälleliga stödet för individen. Kommunen bör stödja dessa 
organisationer för att säkerställa dess verksamhet. 
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