
 

Pressmeddelande               

Investering i trygghet, kunskap och 
omsorg om människor 

Växjö, 2020-11-10 

Idag lämnade Sverigedemokraterna i Växjö budgetförslag för 2021. Totalt tilldelar vi 180 
miljoner kronor till välfärdens behov. Samtidigt som vi gör effektiviseringar på 84 mkr i 
nämnderna gör nettoökningen till 94 mkr. Naturligt av erfarenheter med Corona blir vårt 
större fokus på skola och omsorg som vi stärker med kvalitetshöjande åtgärder. Vi vill också 
bidra till att göra Växjö till en tryggare plats att bo, leva och verka i och satsar på 
trygghetsskapande insatser. För god ekonomisk hushållning tar vi hänsyn till av fullmäktige 
beslutat överskottsmål om 1%. I annat lägger vi kraft på aktivt umgänge och ordning och reda. 

Vi behöver arbeta proaktivt och tidigt för att undvika en mer utbredd segregation med att områden 
som Gated Communitys växer fram. Vi vill se mer långtgående insatser för det trygghetsskapande 
arbetet för våra stadsdelar och kransorter. Trygghetsfrågan är central för Sverigedemokraterna. 
Därför satsar vi 8 miljoner på trygghetsbehov i kommunen. Vi stärker belysning och behov avsedda 
för tillgänglighet. Cykling och promenader med och utan hund eller med vagn och hjälpmedel ger 
satsning 2miljoner på snöröjning och halkbekämpning. Hundrastgårdarna är en utmärkt plats för 
möten mellan människor. Vi avsätter  0,5 miljoner så att de kan rustas upp med belysning.   

Vi gör effektivitetsvinster på 4 miljoner med att göra en sammanslagning av nämnder till en 
samhällsbyggnadsförvaltning. Med sammanslagning av bolag som VÖFAB och Vidéum samt 
Växjöbostäder och Vidingehem vinner vi effektivitet, bättre överblick och kraft av samlad kompetens 
för specifika verksamhetsområden. Vi vill skapa förutsättningar för bättre kontroll, effektivt och mer 
byggande också på landsbygden. Samlad administration, HR och kommunikation. Ett IT för kontroll 
över kommunens alla licenser och liknande avtal. Politiskt ordnade dokument ökar demokratin. 

Fler måste komma i arbete och vägarna till ett arbete behöver förkortas betydligt. En inventering av 
befintliga kunskaper som grund hos arbetslösa ska matchas med utökat fokus i kontakt med 
näringslivet och utbildningsaktörer. Skolan och kunskapen behöver stärkas och förbättras i nivå.  
Detta gör vi med 10 miljoner extra att använda till elevstödjande och kunskapshöjande åtgärder. 
Exempelvis kan tillgång till kurator, skolsköterska och yrkesvägledning ökas. Digitaliseringens 
utrymme kan öppna för nya möjligheter. Vi uppdrar åt utbildningsförvaltningen att låta utreda 
möjligheten till digital undervisning av modersmål över distans. En undervisningsform som i liten 
mängd är i drift i organisationen. Med kommun och länsöverskridande samverkan medger 
digitalisering en möjlighet att höja både kvalitet och tillgång till lärare. 

Fler unga och äldre behöver stimuleras till rörelse och kontakter med andra människor och djur. 
Den äldres behov blir oftast bortglömda. Vi vill stärka deras möjlighet friskvård med ett stöd till 
boulebanor på 0,6 miljoner. Vi behöver stimulera fler unga till att bli aktiva i verksamheter som 
täcker en bredd av intressen som kan stärka både folkhälsa och integration. Därför satsar vi 
öronmärkt 4 miljoner till ridsport, motorsport, ungdomsidrott, och boulebanor. Kommunens sjöar 
ska fortsatt utgöra en grund för trivsamma umgänges och rekreationsområden 



Pandemin har blottat många brister inom vård- och omsorg. Inte minst har personalbrist och 
språkförbistringar visat sig göra omsorgen utsatt vid påfrestningar som Covid19. Utrustning för att 
undvika smittan var begränsad eller periodvis obefintlig. Vi vill kunna stimulera äldre och sjuka som 
upplever ensamhet eller lider av demens. Terapihundar har visat sig vara ett uppskattat inslag. 
Viktigt inte minst med tanke på äldres psykiska hälsa. VI satsar 10 miljoner som vi öronmärkt 
kvalitetshöjande åtgärder.  

Av Coronaskäl och begränsning av kontakter lämnar vi ovanstående redogörelse.  

Frågor besvaras via mail 

För Sverigedemokraterna VÄxjö 

Christer Svensson Politisk Sekreterare christer.svensson@sd.se 

Pernilla Wikelund Ordförande  pernilla.wikelund@sd.se 

Conny Lindahl Gruppledare conny.lindahl@sd.se 
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