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Vi Sverigedemokrater ägnar oss åt att föra en politik och lägga förslag
som vi menar stärker vårt samhälle ekonomiskt och socialt, både
direkt och indirekt. Både i budgetsammanhang och i det
allmänpolitiska arbetet.
Vi vet alla vilka utmaningar kommunsektorn står inför för att klara
välfärdsuppdraget i framtiden. Ska våra äldre få en fortsatt fin
omsorg, barnen en bra skola och att inte minst att vi klarar de
investeringar vi behöver göra i vår infrastruktur måste val göras. Att
lova runt och hålla tunt blir aldrig Sverigedemokraternas uppgift.
Generellt menar vi att när prioriteringar måste göras, och det är, som
bekant politikens uppgift, att just prioritera, skall
kärnverksamheterna vara prio ett.
Vi har under flera år pekat ut skolan som prioriterad med hänsyn till
den kostnadsmässigt slimmade organisation vi har. Är vi inte
proaktiva och bygger för framtiden lär vi få fortsätta lappa, laga och
släcka bränder i en omfattning vi inte tar oss ur. Vi tror skolan är
central, både när det gäller att bygga våra unga starka och för att
attrahera nya samhällsbyggare till Mellerud. Alla våra barn i
kommunen är i vår försorg i minst tio år, i många fall långt fler år om
vi lägger på förskola och gymnasium. När vi då har en förvaltning som
idag säger rakt ut att deras kärnverksamhet nu bedrivs på en
ekonomisk miniminivå menar vi att vi måste prioritera rätt och satsa

på undervisning. Förvaltningen flaggar för behovet av mera resurser
till kärnverksamheterna, ytterligare besparingar anses inte möjliga,
det skriver vi under på och vill tillgodose behoven genom våra förslag,
som genererar sex miljoner sexhundratusen kronor mer i
utbildningsnämndens rambudget att bedriva just undervisning för.
Den vision för Mellerud som hela kommunfullmäktige ställt sig bakom
fastslår ju faktiskt att Mellerud ska ha " särskild uppmärksamhet på
det förebyggande arbetet med fokus på ungdomar och barnfamiljer".
Dags att visa det då! Eller, i ett nötskal: barnen är vår framtid.
Socialförvaltningen har inlett ett framåtsyftande samarbete med
Bengtsfors kommun, ett samarbete som från start var ytterligt
svårgripbart och abstrakt. Men över tid har förvaltningen dragit upp
konturerna till en bild som när den är färdigmålad går i ljusa färger,
en ny organisation som framledes kan bedriva en effektiv,
högkvalitativ verksamhet med nöjda brukare och personal. Vi
Sverigedemokrater har höga förväntningar på detta och väntar oss
naturligtvis leverans och inte bara retorik.
Att administrativa kostnader är en tung bit för våra skattebetalare att
bära är allmänt bekant, vi menar att vi bör lägga fokus på detta i alla
våra verksamheter. Så många skattekronor som möjligt ska arbeta i
"verkstaden", inte på "kontoret".
Det tjänstemannaförslag vi har på bordet är ett gediget arbete och
utgör en bra bas. Men vi har en del omprioriteringar för att rätta till
vissa skevheter i kostnadsbilden. Det är strukturella förändringar vi
vill åstadkomma som vi tror kommer tjäna Mellerudsborna väl. Dessa
utgör i sin helhet omfördelningar som ryms inom
tjänstemannaförslagets ramar och är således inte kostnadsdrivande
och innebär inte heller några besparingar. Vi menar att i och med den
nya organisation som nu växer fram hos Socialförvaltningen bör det
höga kostnadsläge som råder på området kunna brytas utan sämre
kvalitet för brukarna och 3 000 000 kr bör kunna omfördelas från SN
till den mer svältande utbildningsnämnden. Den summan utgör ca 1%
av Socialnämndens totala budget, det är en högst rimlig
förväntansbild.

I linje med tidigare uttalande ang att skattekronorna ska arbeta och
inte gå till byråkrati i första hand flyttar vi 600 000 kr, också det ca
1% av budget från Kommunstyrelsens administration till
utbildningsnämnden och slutligen omprioriterar vi på
utbildningsnämndens eget område där 3 000 000 flyttas från frivillig
verksamhet till kärnverksamheten. Dessa förslag får anses justera den
skevhet i kostnadsbilden mellan förvaltningarna som tidigare nämnts.
Sverigedemokratena yrkar därför att:
1. Socialnämndens budget sätts till 296 713 000 kr.
2. Kommunstyrelseförvaltningens budget sätts till 59 725 000 kr.
3. Kultur och utbildningsnämndens budget sätts till 241 472 000
4. Kultur och utbildningsnämnden uppdras omprioritera
3 000 000 från frivillig verksamhet till kärnverksamheten.
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