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TRYGGHETEN
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FRAMTIDEN
Skaramoderaterna

Skaramoderaterna ber om
ditt förtroende 11 september

Rösta för utveckling
Du har nu chansen att göra ett avgörande val. Genom att ge din röst till
Moderaterna i Skara ger du ditt stöd till ett kraftfullt och erfaret ledarskap. Ett ledarskap som prioriterar omsorg och skola, kan samarbeta
med föreningar och näringsliv för att öka Skaras attraktionskraft och
som vill skapa dialog och samverkan för Skaras bästa.
Skaramoderaterna har de konkreta förslagen för att utveckla och stärka
Skara i en tid av utmaningar.
Vi ska bevara alla de unika fördelar Skara har, och samtidigt våga fatta
rätt beslut för framtiden.
En röst på Skaramoderaterna är en röst på tryggheten, välfärden och
framtiden!

Ylva Pettersson
Kommunalråd

Det spelar stor roll vem du
lägger din röst på i Skara. Det
är lokalt som viktiga beslut om
innehållet i våra skolor, kvaliteten på servicen till våra äldre,
löner och arbetsmiljö för våra
medarbetare fattas. Årets val
är ett vägval mellan tillväxt och
effektiva satsningar på omsorg
och skola, eller återkommande
skattehöjningar och besparingskrav.

Skaramoderaterna har både
kompetens och rik erfarenhet.
Vi är det stabila och hållbara
alternativet i en ekonomiskt
orolig tid. Vi vet att man inte
kan spara sig till kvalitet, att
man måste gasa i uppförsbacke, och att attraktionskraft
bygger på att man faktiskt
erbjuder ett bra innehåll i alla
verksamheter.
Moderaterna har kraften att ta
ansvaret, samarbeta, fatta besluten och åstadkomma stabil
och hållbar utveckling i Skara.
Jag ber om ditt förtroende, för
Skaras bästa.

Nya boenden för äldre

En bra skola för alla

Vi föreslår:
• Ett nytt särskilt boende i anslutning till Husaren i Axvall, med kvalitet
för boende och medarbetare.
• Nya seniorboenden i Varnhem och Ardala, för aktiva äldre med krav
på livskvalitet.
• 150 miljoner mer till omsorgen och skolan nästa mandatperiod.
• Riktat stöd till föreningar som höjer livskvalitet för äldre. Vi vill bryta
ensamheten bland äldre med tex Måltidsvänner.

Vi föreslår:
• Mer resurser till tidiga insatser.
• Central resurs till speciallärare.
• Gemensamma metoder mot kränkningar och otrygghet.
• 150 miljoner mer till skola och omsorg nästa mandatperiod.
• En ny förskola i Sörskogen.
• Möjlighet till valfrihet och dagmammor.
• Resurser för att värna om Familjecentralen.

Katedralskolan ska växa

Alla ska vara trygga i Skara

Katedralskolan ska vara ett ungdomsgymnasium.

Vi vill skapa en tryggare kommun och för det krävs ett politiskt ledarskap
som prioriterar trygghetsfrågorna.

En halv miljon tillförs permanent för att marknadsföra Katedralskolan.
En mångmiljonsatsning på anslagsfinansiering av Katedralskolans
grundersättning möjliggör kvalitetsutveckling, långsiktighet och en
trygg och god arbetsmiljö för elever och lärare.
Lärarna ska avlastas och kunna fokusera på eleverna. Elevhälsan ska
stärkas! Medarbetarskap och demokrati ska utvecklas.

Vi vill ha samverkansavtal med fler poliser som syns i hela kommunen,
trygghetskameror och bra belysning på alla platser där folk rör sig på
kvällen.
Vi vill involvera näringslivet och tillsammans sätta in åtgärder för att utveckla trygga platser. I det gemensamma vardagsrummet ska ung som
äldre sida vid sida kunna umgås i trivsamma och trygga miljöer.
För ökad trygghet bland våra barn och unga ska det drogbekämpande
arbetet utökas och trygghetsarbetet i våra skolor stärkas.
Stöd till verksamheter som bryter utanförskap bland barn och unga.
För oss är det nolltolerans mot brott och otrygghet som gäller.

Medarbetarpaket

Jobb och bostäder

Medarbetarpaket - Kompetensutveckling, friskvård och stärkt
arbetsmiljö för alla medarbetare.

Öppen dörr för alla företagare direkt till kommunalrådet.

Vi föreslår:
• Lönesatsningar på bristyrken och grupper som halkat efter i den
kommunala löneutvecklingen.
• Utvecklade satsningar på friskvård: mer tid, och fler aktiviteter!
• Konkreta åtgärder för att behålla personal.
• Rätt till individuell kompetensutveckling.
• Utökad grundbemanning i skola och omsorg.
• Mindre byråkrati, mer samarbete.

Vi föreslår:
• Miljonsatsning på samhällsbyggnad, för attraktiva bostäder i hela
kommunen.
• En stärkt äganderätt där du bestämmer färgen på din ytterdörr, inte
kommunen.
• Förenklade och förbättrade kontakter mellan näringslivet och kommunen.
• Fler bostadsområden ska utvecklas när den nya översiktsplanen
färdigställts.
• En innovationsnod för gröna näringar.
• Effektivare fastighetsförvaltning för att ta bättre hand om dina skattepengar.

Politik för hela Skara
Landsbygdens näringar och invånare är Skaras ryggrad.
Vi föreslår:
• Dubblera miljonsatsningen på landsbygden.
• Utegym, mer belysning och lekplatser i Ardala, Varnhem och Axvall.
• Skogspumptrack i Ardala.
• Satsning på flexibel skolskjuts.
• Landsbygdsföretagarna ska ha en självklar plats i alla kommunala
näringslivsforum.
• Bad- och bastustuga vid Vingsjön.
• Trevliga badplatser och fler hundbad i kommunen.

Rösta blått för ett grönt Skara
Skaras unika miljöer och skönhet lockar besökare från när och fjärran.
Vi måste värna om våra tillgångar och låta vår fantastiska natur, besöksmål och kultur blomstra.
Vi värnar lokal odling och köttproduktion.
Vi föreslår:
• Snygga och rensade vattendrag i hela kommunen.
• Lokalproducerat ska prioriteras i all kommunal verksamhet.
• Utveckling av våra vandringsleder som besöksmål.  
• Satsningar på förnybara energikällor.
• Mångmiljonsatsning på gång- och cykelvägar i Skara, Ardala och
Varnhem.
• Mer pengar till vägsamfälligheterna.
• Underhåll av kommunägda vägar på landsbygden.
• Kommunens bilar ska vara fossiloberoende 2030.

Ett rikt kultur- och fritidsliv
Skara har ovärderliga kulturtillgångar. Vi vill att de ska vara tillgängliga för
alla.
Vi föreslår:
• De beslutade satsningarna på Vilan och Petersburg ska färdigställas!
• Utred en fullstor idrottshall på Mariebergskolan.
• En satsning på skolbiblioteken.
• Värna om Skaras kulturinstitutioner.
• Föreningar, samfund och näringsliv ska få hjälp att hitta varandra kring
idéer för att utveckla tätorterna Eggby, Ardala, Varnhem och Axvall.
Med kommunen som nav och en omfattande landsbygdssatsning kan
många fler ideer och aktiviteter genomföras i hela Skara.

Ett levande centrum
Skara centrum ska vara tillgängligt och tryggt för alla. Hela Skara mår
bra av att folk kommer till Skara för att handla, umgås och njuta.
Vi föreslår:
• Utred möjligheten till ett parkeringshus.
• Fortsatt bilvänligt Skara för en tillgänglig kommun med en levande
landsbygd. Fler laddstolpar bidrar till en hållbar omställning.
• 5 miljoner nästa mandatperiod för att utveckla centrumaktiviteter
ihop med näringslivet.
• Trygghetskameror och mer belysning.
• Mångmiljonsatsning på Djäkneplatsen - Skaras vardagsrum.
• Kollektivtrafik ”on demand” i Skara tätort.
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Önskar du en valsedel i papper kontakta oss
på telefon 070-4626761 eller 0511-371322.
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