Tilläggsförslag från Sverigedemokraterna till verksamhetsplan och
budget ifrån M, KD, C, L, MP samt FiA

Yrkanden tillhörande utbildningsnämnden
1

Att Ale ska ansöka om att bli en försökskommun med slopad modersmålsundervisning. För dessa
medel anställs lärarassistenter för att avlasta lärarna samt mer personal inom förskolan för att
uppfylla skolverkets riktlinjer för barngruppernas storlek så långt det är möjligt.

2

Att prioritera en långsiktig planering för permanenta barnomsorgs- och skollokaler. Nya förskolor
skall inte byggas med fler än 8 avdelningar och skolverkets nya riktlinjer för barngruppernas
storlek skall följas.
Att möjligheter till barnomsorg på nattetid ska kunna erbjudas föräldrar som arbetar obekväma
arbetstider. Påbörja vidareutbildning för barnskötare till förskolelärare.

3

Yrkanden tillhörande Servicenämnden
1.
2.
3.

Att stänga ned kommunens bilpool under året
Att Bemanningsenheten läggs ned under året och ansvaret flyttas ut på sektorerna.
Att ändra fokus ifrån ekologisk inriktning till närproducerad inriktning med beaktning av miljö
och ekonomi.

Yrkanden tillhörande Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
1. Att inom sektor KS avveckla utvecklingsavdelningen och utvecklingsresurserna läggas ut på

2.
3.
4.
5.

nämnderna. Att kommunikationsavdelningen ska dra ned ambitionen. Digital produktion avslutas
i egen regi. Att den kostsamma energi- och klimatplanen ska avslutas. Att
förtroendemannaverksamheten ska genomföra besparingar genom sänkta partistöd. Att det
strategiska medlen(9,0milj) ställs till förfogande i denna att-sats. Istället prioriteras en kraftigt
förhöjd grundbemanning(30 tjänster) inom kommunens äldreboenden för att skapa en bättre
arbetsmiljö.
Att omsorgsnämnden som ett försök ska prova initiativet ”Aktiv tid”.
Att omsorgsnämnden ska förbereda för att kunna erbjuda alla över 85 år plats på särskilt boende.
Att Under året ska en extra satsning göras på matkvaliteten inom vården.
Att avsluta det Att avsluta det internationella arbetet. Istället Prioritera utbildning av vårdbiträden
till undersköterskor inom äldreomsorgen.

Yrkande tillhörande samhällsbyggnadsnämnden
1.
2.
3.
4.

Att arbeta fram ett mått som mäter tiden från ansökan till färdigt bygglov.
Att införa ett nytt arbetssätt kring detaljplaner för att möjliggöra etappbyggnation och i takt med
gällande tidsanda.
Att kapacitet för bygglov ska lösas på ett eller annat sätt, nya sätt ska prövas.
Att byggherredriven detaljplaneprocess ska införas.

Yrkanden tillhörande kommunstyrelsen
1.
2.

Att ta fram ett långsiktigt tillväxtmål där kommunen ska ha en sund befolkningstillväxt och där
utbyggnaden av samhällsservicen byggs ut i samma takt.
Att avbryta planerna på tillfälliga bostäder för nyanlända med flera.

3.

Att inköpsfunktionen ska få ett viktigare fokus bundna avtal respekteras, inköpsrättigheterna ska
ses över.

4.

Att arbetet med ett nytt kommunhus ska avbrytas och skjuts på framtiden.

Yrkanden personalpolitik
1.
2.

Att Genomföra en grundorsaksanalys till ökande långtidssjukskrivningar.
Att erbjuda kompetensutveckling för att kunna bli en bra ledare och därmed förbereda för en
internrekrytering av ledare.

