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VÅRT KUNGSÖR


Kungsörs kommun ska vara ett öppet och fritt samhälle där våra invånare
känner sig trygga i livets alla skeenden, ett samhälle där rättvisa och
gemenskap råder.



Kungsör är en del av Sverige, vår nationella identitet är svensk.



Vårt kulturarv, vare sig det är nationellt, regionalt eller lokalt, ska lyftas fram
i kommunens kulturaktiviteter.



Vårt framtida Kungsör ska erbjuda mer direktdemokrati med mer transparens,
även i kontroversiella frågor.



Alla företag, från de minsta till de största ska ha goda förutsättningar att
verka i kommunen.



Lantbruket är vår ryggrad och vår självförsörjandegrad måste öka väsentligt.



Kungsörs kommun ska verka för nollvision för asyl- och anhöriginvandring.

FRAMTIDA EKONOMI


Den framtida ekonomin beror i hög grad på skattekraft och statliga bidrag.



Kungsör har återigen redovisat ett överskott, men det förväntade 2procentsmålet, som minskades till 1 procent för 2017, ser ut att resultera i
1,4 procent av skatter och bidrag.



Vi befarar stora åtstramningar de kommande åren. Många kommuner befarar
en skattehöjning med 2 kronor!



Kommunens mål för invånarantalet är uppnått, men då det främst beror på
invandring, så ökar inte kommunens skattekraft i samma grad.



Med anledning av att det ekonomiska ansvaret för de invandrare som
anlände till Sverige 2015, efter 2 år med PUT, övergår till kommunen, måste
alla åtgärder till för att minska den skattebörda som snart eventuellt
drabbar alla skattebetalare.

BOSTADSBRISTEN


Den bostadsbrist vi ser idag, är
resultatet av en stor invandring



Undanträngningseffekterna av
denna invandring skapar problem
för unga att flytta hemifrån och
bilda familj





Möjligheten att flytta till eller
från Kungsör för arbete eller för
studier försvåras
Det kommunala bostadsbolaget
har cirka 800 personer i sin
bostadskö och även om det
skulle byggas 80 nya lägenheter
per år, så tar det 10 år att bygga
bort bostadskön



Lediga lägenheter måste i första hand gå
till svenska medborgare och till dem som
stått längst tid i bostadskön



Vi förespråkar ett bostadsbyggande där
bevarande och synliggörande av
kulturhistoriskt viktiga byggnader och
miljöer ska prioriteras



Nybyggnation ska inte tillåtas dominera
gatubilden och inte heller tillåtas bli för
höga



För äldre, utan andra behov än ett eget
rum med eget badrum och pentry, vill vi se
införande av ålderdomshem för att minska
isolering och ensamhet



På HVB-hemmen ska ingen över 18 år
beredas plats, det är Migrationsverkets
skyldighet att ordna boende

UTANFÖRSKAP




En stor andel invånare med
utomeuropeisk härkomst och dålig
skolunderbyggnad har svårt att
etablera sig i vårt samhälle och är
dömda till ett livslångt
utanförskap, både ekonomiskt och
socialt. Ett utanförskap, där bidrag
är den enda inkomstkällan
Utbildning i västerländska
värderingar och svensk samhällskod
ska vara obligatorisk för alla
nyalända med utomeuropeisk
bakgrund



Inflödet av nyanlända har lett till
att bostäder, utbildningsplatser och
arbetsplatser inte finns att tillgå.
Utifrån det perspektivet ska
kommunen endast ta emot
nyanlända om den kan möta kravet
på en bra levnadsstandard för alla



Att på frivillig basis vägleda
nyanlända och utrikesfödda att
återvända kan vara en lösning. Vi
vill dessutom införa en
Återvändarenhet, som ska hjälpa
invandrare, som står långt från
arbetsmarknaden, med återflytt
till hemlandet eller till dess
omedelbara närhet

ARBETSLÖSHET




Egen försörjning är beroende av
tillräckliga kunskaper i svenska
språket
Invandrade kvinnor tillhör en
grupp, som trots långvarig
vistelse i Sverige, har svårigheter
med svenska språket och därmed
lätt hamnar i utanförskap



Invandrade barn får ofta ett för
stort ansvar som tolk åt sina
föräldrar



Det svenska språket ska vara det
främsta kommunikationsmedlet i
kommunen



SFI och andra åtgärder ska bedrivas på heltid;



Inlärning av svenska språket måste prioriteras i
alla avseenden och med tydliga krav för alla nya
invånare, på män såväl som kvinnor



Elever som stör SFI lektionerna och inte följer
uppförandekoden, eller utan skäl till frånvaro
ett antal gånger, förlorar sin plats och
möjligheten till försörjningsstöd



Studerande som idag går på gymnasial eller
högre utbildning ska hänvisas till att söka
studiemedel hos CSN



Arbetsförmedling eller liknande verksamhet
måste ordnas i Kungsör, inte minst viktigt för
unga



Alla deltidsanställda ska erbjudas heltid

SOCIALNÄMND


Kommunen ska kräva någon form
av motprestation i form av arbete
eller studier av alla med beviljad
försörjningsstöd



Kraven på demokrati och
jämställdhet mellan könen måste
genomsyra de föreningar som får
kommunala bidrag



Asylindustrin ska inte uppmuntras.
Orealistiska summor ska inte
betalas varken för boende eller åt
särskilt förordnade
vårdnadshavare. Det långsiktiga
målet är att kostnaderna för
flyktingmottagande ska vara lika
med noll



Socialnämndens område för stort
och bör delas i en Individ- och
familjenämnd samt en Äldrenämnd



Det betyder att äldrefrågor får en
större tyngd än idag



Äldreboendet ska kunna erbjuda
bättre omsorg och levnadsstandard
och få de resurserna som krävs för
det



Tilldelade medel är öronmärkta för
respektive nämnd



Ensamkommande som fyller 18 år
ska flytta till ett vuxenboende
oavsett pågående ärende med
Migrationsdomstolen

SKOLFRÅGOR


En arbetsgrupp ska tillsättas för
att föreslå åtgärder ur
Singapormodellen för utveckling
och förbättring av den nya
skolan i Kungsör



För elever med för dåliga kunskaper i svenska
för att följa undervisningen i en vanlig klass,
bör intensiv utbildning i svenska och aktuella
ämnen ske i förberedelseklass, till dess eleven
kan följa undervisning i en vanlig klass



Målen i skolan är för lågt satta,
betygsmålen ska uttryckas i
procent per betygsnivå





Vi ska uppmuntra till gymnastik
och estetiska ämnen, som musik
och konst, som är viktiga för
barns fysiska och psykiska
utveckling

För de som uppreppade gånger uttrycker sig
kränkande, stör lektioner och är våldsamma
eller kriminella ska det finnas en pliktskola, dit
eleverna hänvisas



Mobiltelefoner ska förbjudas i klassrummet



Björskogs skola behöver rustas för att ge barn
och skolpersonal en dräglig arbetsmiljö



Musikskolan bör vara avgiftsbefriad och öppen
för alla



Vid misstanke att en elev är över 18 år, ska
ålderstest utföras



Modersmålutbildning ska inte
erbjudas i kommunen

TRYGGHET


Kommunens mål är att man ska kunna
känna sig trygg och säker i Kungsörs
kommun



Kommunen ska införa ansvar för privata
aktörer på hyres-/bostadsmarknaden vid
försäljning och uthyrning av bostäder
och lokaler inom kommunen



Samma åtgärder ska gälla även hos det
kommunalägda KFAB



Det innebär att kommunen ska få
möjlighet att godkänna eller reservera
sig mot privata aktörer vid
försäljning/uthyrning av fastigheter
inom kommunens gränser



Kommunen ska kunna begära handlingar
som krävs för att bedöma utifrån varje
enskilt fall som t.ex. utdrag ur
belastningsregistret, utdrag ur
polisregister (inkl. Säkerhetspolisens
register) och det ska även gälla
medborgare från andra länder



Kommunen ska kunna kräva att
privatägda fastighetsbolag genomför
åtgärder som väsentligt kan förbättra
tryggheten för deras hyresgäster i fall
man hyr ut till personer dömda för grova
brott eller med kriminell bakgrund



Kameraövervakningen är ett måste
med det nuvarande säkerhetsläget
inte bara i Sverige, utan i hela
Västeuropa. Ledande nationer, som
Storbritannien, satsar mycket på
kameraövervakning för att avskräcka
från brott, bidra till att avbryta
pågående brott, bidra till att
identifiera gärningsmän och skapa
bevisning så att sådana kan lagföras



Kommunen ska använda
kameraövervakningen i nära
samarbete med Polisen, lokala
vaktbolag och trygghetsvärdar



Kungsörs kommun ska genom att
placera kameror övervaka dygnet runt
alla viktigaste samhällpunkter inom
staden och kommunen: skolor,
förskolor, kommunhuset, stationen,
vårdcentralen, äldreboenden,
idrottsplatserna, Pinnparken, alla
motionsspår, bron, viktiga korsningar,
viktiga vägar samt alla punker som
förutsätter infart och utfart och det
ska innebära att även
registreringsskyltar på fördonen ska
kunna identifieras



Idag kan obehöriga tyvärr kliva in i
vilken skola eller förskola som helst
utan hinder. Därför ska vi ha:



Ett system med inpasseringskort
eller liknande med samma fysiska
säkerhetsnivå etablerad i alla våra
skolor och förskollor så att endast
personal, elever, föräldrar
(förskollorna) och annan behörig
personal får tillträde



Vakter med uppdraget att förbättra
säkerheten och disciplinen i
samtliga skolor inom kommunen



Räddnigstjänsten ska fortsatt
finnas i Kungsör, då störningar i
samband med broöppning eller
järnvägsbommar som inte går upp
medför betydande risker för vårt
samhälle vid brand, trafikolyckor
och liknande



Kommunen måste agera kraftigt och
etablera ett kommunalt bolag som
kan motverka alla former av brott
samt drogspridningen i vår kommun.
Bolaget ska kunna erbjuda
säkerhetstjänster till både offentliga
och privata kunder inom kommunen.
Det förutsätter en hög utrustningsnivå
och rätt utbildade anställda med
uppgiften att patrullera dygnet runt
och angripa i fall av (misstänkt)
brott/ordningsstörning eller avhysning
av tiggare, själva eller i nära
samarbete med Polisen.



Ett kommunalt bolag ska kunna
fördela uppgifterna och resurserna
enligt sina egna önskemål utan att
hamna i beroende ställning mot
Polisen eller privata säkerhetsfirmor.

INFRASTRUKTUR


Åldrande infrasktruktur i Kungsör
ska rustas och uppfräschas löpande



Vårdcentralen ska rustas med fler
lokaler och till en modern
utrustningnivå



Flera nya bostadsområden behövs,
gärna med traditionell arkitektur.
Kommunen ska underlätta för
aktörer i byggbranschen och för
privatpersoner som vill bygga nytt





Sjönära området behöver utvecklas
ännu mer med flera bostäder och
ett mindre, modernt centrum för
kultur med sjöutsikt
Kungsgatan ska återställas och
bearbetas med farthinder som
tidigare för att undvika köer av
mötande traffik



Vi föreslår flera rondeller på Kungsgatan
som t.ex. vid det svårdrabbade
korsningen med Malmabergavägen men
även med Drottniggatan och med
Länsväg 250



Det är mycket tung trafik i stan. Vi ska
samarbeta med Trafikverket om
lösningar för att underlätta traffiken



Björkskolan ska rustas



Ett nytt och modernt badhus behöver
byggas i kommunen



Vi ska arbeta för ett nätverk med
cykelbanor mellan Torpa, Kungsör,
Valskog och Köping



Fiber till alla kommuninvånare är ett
måste och behöver utvecklas i snabbare
takt

KULTUR-/FRITIDSNÄMND


Kultur- och fritidsrådet bör utgöra
en egen nämnd



Stödet till studieförbunden bör
minska och mer ideellt arbete
krävas



Kraven på demokrati och
jämställdhet mellan könen måste
genomsyra de föreningar som får
kommunala bidrag



För ungdomar bör bättre
träffpunkter än biblioteket finnas
efter skolans slut. Vi ska stödja och
uppmuntra till flera föreningar som
t.ex. Kollektivet Kungsör



Vi vill att Kommunen ska erbjuda
flera aktiviteter för barn i åldern
0-4 som t.ex. intressegrupper,
barnteater m.m.



Vi vill att Kommunen ska erbjuda
flera aktiviteter för barn i åldern
5-15 som t.ex. dans och
musikklasser, teaterklasser, idrott,
fotografi och digitalatekniker



Vi föreslår ett sammarbete i KAKregionen som ska skapa nya
aktiviteter åt våra ungdomar som
t.ex. en anläggning för
motorintresserade osv.

SLUTORD
Trots att den framtida ekonomin ser allt annat än ljus ut och de
påfrestningar samhället utsätts för på grund av den stora invandringen,
så är vår förhoppning att vi tillsammans med övriga partier kan vända
utvecklingen åt rätt håll.
Trots allt strävar vi alla för Kungsörs bästa. Det är bara vägen dit som
skiljer oss åt.

