Moderaterna vill:
•
•
•
•
•

Koppla huvudmannens mål till läroplanerna
Satsa på kuratorer och skolvärdar på varje skola
Eleverna ska mötas av behöriga lärare
Alla elever ska känna till att de har rätt till stöd om de har behov av det.
Uppnå samsyn mellan skola, elever, föräldrar och kommunens politiker
att skolan är den viktigaste perioden i våra barns liv.
• Idrottscentrum vid Oasen med rink och idrottshall
• Fördubblat LOK-stöd.

Omsorgerna
Neddragningarna för äldre och inom LSS har varit helt oacceptabla, barn
har t o m blivit placerade till LSS-boende i annan kommun, mot föräldrarnas
vilja. Medborgarfokus och brukarfokus har fått stå tillbaka för samarbetspartiernas systemfokus.

Moderaterna vill:
• Införa ett tydligt brukarfokus vid alla beslut
• Återinföra demensteamet och aktiveringspedagogerna
• Halvera avgifterna för trygghetslarm. Äldre ska få bestämma mer om sin
vardag och politikerna mindre
• Kvalitetssäkra stödet till funktionshindrade
• Förstärka anhörigstödet

Så här vill Moderaterna lösa Kungälvs problem
och utmaningar
Kungälv är i grunden en bra kommun med bättre förutsättningar än 272 (av
290) andra kommuner.
Trots låg arbetslöshet, hög förvärvsfrekvens, högt skatteunderlag och en
relativt hög skattesats, har vi stora problem – 2016 kostade vår kommun lika
mycket som Bengtsfors i Dalsland. Sveriges nästan bästa förutsättningar,
borde inte göra att vi kostnadsmässigt hamnar i kolumnen med problemfyllda glesbygdskommuner.
Kungälv har sedan 2015 styrts av en brokig majoritet bestående av UP, L, V,
S & MP – i praktiken en kompromiss mellan kommunister och liberaler. Det
har inte medborgarna vunnit på.

Organisationen växer med 10% när
befolkningen ökar med 4%
Samtidigt som kommunens folkmängd ökar med 4,2 % har kommunens
antal årsanställda ökat med 10,3%. Skulderna har ökat från 600 miljoner
kronor till över 2 miljarder. De styrande vill låna ännu mer, trots att kommunen gått med underskott i driften under samma tid.
De senaste 3 åren har Kungälv vuxit med 1 776 personer. 37 % av dessa är
nyanlända personer.
De styrande; UP, L, S, V och MP har lovat att alla nyanlända ska vara i jobb
eller utbildning inom 24 månader. Detta ambitiösa mål innehåller inga förslag på effektiva åtgärder så att det nås.
I år kommer ungefär lika många nyanlända som kommit varje år de senaste
3 åren och politiken har inte ändrats - trots att i stort sett ingen av de nyanlända har ett riktigt jobb efter 24 månader.
De som inte har jobb måste vi i kommunen försörja. Att försörja 600 personer kommer leda till att utgifterna för socialbidragen rakar i höjden på skolans och omsorgernas bekostnad.

Detta tänker moderaterna göra:
• Villkora försörjningsstödet (socialbidrag) mot 165 timmars motprestation
varje månad – att gå på socialbidrag ska inte vara lönsamt.
• Nyanlända ska hänvisas till andrahands hyreskontrakt i första hand.
• Lokal obligatorisk utbildning i samhällskunskap, jämställdhet, demokrati
och värderingar.Alla utbildningsinsatser för nyanlända riktas mot bristyrken.

Moderaterna vill rensa i byråkratin
2014 hade kommunen 77 anställda per 1000 invånare. Det är i sig långt från
att vara en effektiv kommun. Nu 2018, har kommunen 83 anställda per 1
000 invånare. Trots att man anställt svindlande 194 tjänster per 1000 nyinflyttade märks detta inte i kärnverksamheterna.
Moderaterna kommer satsa på kärnverksamheterna med fokus på lärartäthet, kompetens och behörighet i skolan och omsorgstid för brukarna inom
omsorgerna. Vi tänker däremot rensa i byråkratin och minska organisationen
med 200 tjänster.

Ökat medborgarfokus
Denna mandatperiod har slagit hårt mot valfrihet och inflytande. Familjedaghemmen har minskat, skolkuratorer har försvunnit trots ökad psykisk
ohälsa, aktiveringspedagoger för äldre har dragits in, demensteamet har avvecklats och mängder med avgifter har höjts för våra äldre som t ex trygghetslarmet.
Moderaterna inför medborgare- och brukarfokus i alla politiska beslut
Idag saknas dessa perspektiv när Kungälvs politiker fattar beslut. Barnperspektivet finns alltid med men det blir komiskt när t ex frågan om avgiftshöjning för trygghetslarm hanteras. Brukarens perspektiv, i detta fall de äldres,
fanns inte med - trots att det hela bara angår dom.

Hållbar samhällsutveckling
Om 43 000 invånare hade en skuld på 600 mkr för tre år sedan så förstår nog var

och en att det inte kan vara lönsamt att skuldsätta sig till över 2 mdr för 1
776 nya invånare.

Moderaterna vill att kommunen växer men det måste vara lönsamt för dom
som faktiskt redan bor här. Lönsamheten uppstår genom att kommunens
fasta kostnader kan delas av flera.

Moderaterna vill:
• Öka samordningen mellan infrastruktursatsningar och planerad nybyggnation. T ex VA-utbyggnaden måste ske med ökat inslag av nybyggnation – fler kostnadsbärare.
• Byggherrarna ska betala 100% av kostnaderna att ta fram planer – skattebetalarna ska betala 0%
• Handläggningsgaranti bygglov införs – pengarna tillbaka om det tar längre tid än 10 veckor.
• Häva utvecklingsstoppet för Kode
• Utveckla vårt gamla Kungälv genom att flytta Stadsbiblioteket till Västra
Gatan gärna samlokaliserad med en ny biograf.

Bättre utbildning och fritidsaktiviteter för barn
och ungdomar
Idag finns mängder med politiska pekpinnar inom skolsystemet men bristen
är att Kungälv inte har en engagerad huvudman. Förskolans enda mål är hur
stora grupperna ska vara, och utvärderas inte utifrån sin läroplan. Nuvarande politiska mål är utformade att lärare och rektorer ska uppnå de politiska
målen åt majoritetens politiker samtidigt som politikerna inte gör sin del när
det gäller att skapa förutsättningar.
Moderaterna vill att politiken tar sin del av ansvaret – skapa skolans förutsättningar.
Vi tänker inte lansera en enda ny politisk pekpinne för hur rektorer och lärare
ska utföra sina jobb. I Kungälv har samarbetspartierna bestämt vilka vidareutbildningar som lärarna ska få.
För moderaterna är det en självklarhet
att rektorer och lärare själva avgör vilken kompetenshöjning de olika lärarlagen behöver.

