Det går bra för Skara!
Nu byggs det i Skara! Bostäder i hela kommunen
kommer till, ett nytt särskilt boende står snart
färdigt liksom den första nya förskolan sedan
90-talet.
Vägar och cykelvägar anläggs, infrastrukturen
stärks genom satsningar på hållbar energi, fiber
och vatten. Skara har Skaraborgs mest ambitiösa miljömål, och en plan för att nå dem. Skara
lyfter i näringslivsrankingen och kraftsamlar kring
gröna näringar.
Skaras ekonomi är god. Det är ordning och reda
i de kommunala verksamheterna och vi har
byggt upp ett utrymme som gör att vi kan satsa
framåt och stärka både välfärden och Skaras
utveckling.
I budgeten för 2023 har vi skapat ett utrymme på
17 miljoner extra att fördela på skola, omsorg
och ett stärkt resultat genom att besluta om
åtgärder för att tex hålla nere hyror och externa
hyreskostnader, få ner kostnader för upphandling, öka intäkter på markförsäljning och effektivisera fordonsanvändningen i Skara. Det här är
åtgärder som bara en erfaren politisk ledning

Jula Logistics diskuterar infrastruktur med
Ylva Pettersson och Elisabeth Svantesson
vid ett besök på Skaraborg Logistic Park 29 augusti

med gedigen kunskap om alla budgetposter i
kommunen kan ta fram.
Moderaterna i Skara representerar det stabila
och hållbara styret i Skara. Moderaterna har
kraften, kompetensen och erfarenheten att
fortsätta leda för hela kommunens bästa.

Den rödgröna oppositionen misslyckades med att ta fram en egen budget
till kommunstyrelsen, sedan kopierade de alla våra plusposter utom
intäktsökningen från en befolkningsökning, utan att tillföra en enda
själva, förutom en skattehöjning.
Ändå går de back nästa år!

Ylva Pettersson kommunalråd

Vi ber om ditt förtroende att
fortsätta ta ansvar för Skara

#KryssaYlva

Sverigedemokraterna har också
kopierat alla våra utökningar av
budgetramen, sedan vill de ändå
spara 4 miljoner i omsorgen 2023
och nästan 10 miljoner i skolan.

Nu vill Moderaterna bygga ett nytt
särskilt boende i anslutning till
Husaren i Axvall, & seniorboenden
för aktiva äldre med höga krav på
livskvalitet i Ardala och Varnhem

Landsbygd & lantbruk
– en ryggrad i
Skara kommun!
Visst är det fantastiskt att färdas förbi Synnerbys
åkrar eller Valles böljande beteshagar och
odlingslandskap på väg in till Skara? Inte bara
den miljö vi lever i, utan även den mat vi sätter
på bordet är beroende av att landsbygden lever
och lantbruket frodas.
- För mig som bonde är det en stolthet att vi i
kommunen driver frågor som gör skillnad för
landsbygden på riktigt, säger Arvid Holm, ersättare i kommunstyrelsen. Att landsbygden ska
leva underlättas av att vi vill satsa på mer flexibel
skolskjuts, mer fiber på landsbygden, mer
pengar till vägsamfälligheter i kommunen och
stöd till föreningar på landsbygden. På riksplanet
tar vi ju också strid för rimliga el- och bränslepriser och mot orimliga kostnadsökningar för lantbruket.

Valfrihet och livskvalitet
i omsorgen
Snart blir det inflytt i nybyggda Teglagården, ett
vackert boende med sjöutsikt och jättefin
arbetsmiljö för personalen. Seniorboendet Stinsen i bästa centrala läge erbjuder vinterträdgård
och gästlägenhet. Nu vill Moderaterna bygga ett
nytt särskilt boende i anslutning till Husaren i
Axvall, och seniorboenden för aktiva äldre med
höga krav på livskvalitet i Ardala och Varnhem.
- Att kunna välja mellan fina boenden i bra lägen
är viktigt för våra äldre, men lika viktigt är det att
man får riktigt bra hjälp, god och bra mat och
möjlighet till gemenskap. Många av våra äldre
som får hjälp av omsorgen lyfter också hur
viktigt det är för dem att se att den personal som
hjälper dem har det bra. Vi måste stå på oss
som politisk arbetsgivare och se till att personalen får de bästa förutsättningarna att göra ett bra
jobb, säger Ewa Karlsson vice ordförande i
Omsorgsnämnden.
- Att kunna välja att bo kvar på hemorten, och
att ha tillgång till teknik i framkant så att man tex
kan streama och surfa är saker som många äldre
efterfrågar idag, säger Kent Wånelid ordförande i
Skara Äldrehem.
En röst på Moderaterna i Skara är en röst på
satsningar på arbetsmiljön, valfrihet och kvalitet,
god mat som i förlängningen i högre grad ska
lagas på plats, möjligheten att få köpa ett glas
vin till maten, och självklart fler aktiviteter för att
bryta ofrivillig ensamhet.

- Och vi har ju faktiskt gjort mer än så, fortsätter
Rolf Källman, lantbrukare i Skallmeja och ersättare i miljö- och byggnadsnämnden. Vi Moderater i Skara stod också upp tillsammans med LRF
i frågan om hållbara regler för vatten, vi har
beslutat att 2023 ha med ett självförsörjningsmål
i alla upphandling och vi skriver in äganderätten i
översiktsplanen. Det är politik som står på böndernas sida!
En röst på Moderaterna i Skara är en röst på en
dubblering av landsbygdsmiljonen, uppräknat
stöd till vägsamfälligheter och en kommunpolitik
för bönder och landsbygd, med bönder och
landsbygd.

Charlotte Nordström

Riksdagskandidat Skaraborg

Trivsel skapar
trygghet
Skara är så vackert! För att alla ska kunna ha glädje
av miljöer och utbud i hela kommunen måste det
kännas tryggt överallt i Skara
- Där människor rör sig och trivs, där känner vi oss
trygga säger Sture Nilsson, ordförande i nämnden för
service och teknik. Att bygga om Djäkneplatsen till ett
vardagsrum med många aktiviteter är viktigt, att det
är rent och snyggt överallt och att cykelbanor och
gångbanor i hela kommunen är belysta är steg som
ska tas. Vi vill t.ex. ha belysning på cykelbanan
Ardala – Varnhem, och solcellsdriven gatubelysning
runt Klostersjön.
Kameraövervakningen på resecentrum är äntligen på
plats. Moderaterna vill utveckla den satsningen och
samverka med näringsliv och föreningar för att trivsel
och trygghet ska öka i hela kommunen.
- Blomstersmyckning, renhållning och belysning
ligger i budget för 2023, säger Sture Nilsson,
men det är när vi jobbar tillsammans för
att få till aktiviteter och trivsel i fina
miljöer som alla verkligen känner sig
trygga.

Tillsammans får
vi fart på Skara
SM i pumptrack kördes i somras på Skaras nya
pumptrackbana i Petersburg. Området utvecklas
nu med en arena, aktivitetsstationer, naturparcour och en ny klubbstuga. Föreningarna är de
bärande väggarna i projekten, men för att
förverkliga idéer krävs en politisk ledning med
handlingskraft och en vilja att säga ja.
- Vilan byggs nu ut med stöd av Sparbanken
Skaraborg. Att kommunen samarbetar med
näringsliv och föreningar är nyckeln till alla lyckade satsningar, säger Richard Pettersson vice
ordförande i Kultur och fritidsnämnden. Konstgräsplaner, hockeysarg, skogspumptrack i
Ardala, utegym i Varnhem – allt är beroende av
att vi jobbar tillsammans.
- I Skara går kultur och fritid ofta hand i hand,
lyfter Görel Wånelid, ledamot i kultur och fritidsnämnden. Multifunktionshallen kan användas för
musik och konstverksamhet, arenan i Petersburg
blir fantastisk för teater. Att vi höjer stöd till
evenemang i Skara gynnar också t.ex. Skara
skolscen och Charlies teater.
Moderaterna vill utreda en fullstor hall vid Mariebergsskolan, fullfölja Vilans och Petersburgs
utbyggnad, investera i anläggningar i samtliga
tätorter i samverkan med föreningarna och höja
föreningsstöden.

Skara:
Skaraborgs hjärta
Mitt i Skaraborg, vid E20, har Skara ett fantastiskt läge! När Skaraborg växer kan Skara bli en
av de stora vinnarna på utvecklingen.
- När ditt postnummer vinner storvinsten räcker
det inte att bo på rätt gata, du måste ha köpt en
lott också, säger kommunalråd Ylva Pettersson.
Våra satsningar på plan- och byggenheten, på
näringsliv och trygghet, på utbildning och ett rikt
kultur- och fritidsliv gör att vi är redo att ta vara
på möjligheterna. I översiktsplanen har vi tagit
fram möjligheten för 24 000 människor att bo i
Skara, för det vi inte gör möjligt gör vi omöjligt.
Samtidigt värnar vi Moderater om det som gör
Skara trivsamt och unikt och lyckades förhindra
att stadsnära jordbruksmark pekades ut för
bebyggelse, att Sågarehagenblev plats för en
förskola och vi vill inte heller exploatera Plante-

ringen på det sätt som förslaget till översiktsplan
nu visar. Vi ska vara rädda om Skara för att
också vara rädda om vår framtid.
För första gången på 15 år bygger nu privata
byggherrar i Skara, och tomtkön har vuxit med
40% sedan nyår.
- Ungefär 100 bostäder står färdiga för inflytt i
Skara nästa år. Nu har vi ett fantastiskt läge att
få nya bostäder även i Ardala, Axvall, Eggby och
Varnhem säger Centrumbostäders ordförande
Thomas Karlsson. Vi ska se till att
många fler kan bo bra i
Skara, samtidigt som vi är
noga med att värna om
alla som bor i Skara idag.
Det kommer vi Moderater
att kämpa för om vi får
din röst 11 september!

Vägval för välfärden!
Alliansen budgeterar ca 150
miljoner mer till skola och
omsorg nästa mandatperiod.
S V Mp vill höja skatten 1
januari. Ca 3000kr mer för ett
snitthushåll i Skara. Alla de
skattepengarna gör man slut
på första året och ligger minus
2024. Nya skattehöjningar och
stålbad i skola och omsorg
väntar.
Sverigedemokraterna går till
val på en budget som kräver
besparingar på ca 10 miljoner i
skolan i Skara 2023, SD kräver
ca 4 miljoner i besparingar i
omsorgen 2023.

En trygg och bra
skola för varje elev
Arbetsro för både elever och lärare är en förutsättning för att undervisning och lärande ska
kunna vara i fokus. Moderaterna i Skara vill satsa
på tidiga insatser, stärkt elevhälsa, skolbibliotek
med skolbibliotekarier, pengar till riktiga läromedel och ta bort risken för kortsiktiga besparingar
i skolan och förskolan.
- Med anslagsfinansiering av gymnasiet kan
Katedralskolan utveckla sin kvalitet i lugn och ro,
utan att grundskolans budget måste användas
till att täcka underskott. Då kan grundskolan
istället satsa på mer hjälp tidigt till elever som
har behov av mer stöd och på studiero för alla,
säger Tommy Schalén, ledamot i barn och
utbildningsnämnden.
- Att statsbidragen har ökat och minskat hit och
dit de senaste åren har i år drabbat förskolan,
fyller Oskar Granehed, barn och utbildningsnämnden, i. Därför vill vi Moderater satsa långsiktigt på mer behörig personal i förskolan, och
en god arbetsmiljö för personal och barn.
Grundskolan måste få långsiktiga förutsättningar
och vuxenutbildningen behöver resurser att
möta behov som förändras snabbt
Behöriga lärare som får stor yrkesfrihet
och goda förutsättningar ger våra barn
och ungdomar den bästa undervisningen. En röst på Moderaterna är en
röst på en skola med kunskap, studiero och bildning i fokus.

Visst är alla eniga om att skolan och omsorgen
är kommunens mest centrala uppdrag. Varje
människa som behöver stöd eller omsorg ska få
det, varje elev ska må bra i skolan och få nycklar
till ett rikt liv. Den största skillnaden du kan göra
med din röst är att avgöra om Skara ska ha råd
med en god välfärd för alla även i framtiden.
- De senaste fyra åren har vi utökat budgeten för
skola och omsorg med ca 100 miljoner. Det har
varit otroligt viktigt, särskilt eftersom riksdagspolitiken varit så rörig och statsbidragen oförutsägbara.

15 miljoner mer till
skola och omsorg
De 15 miljoner mer till skola och omsorg som vi
gett jämfört med den rödgröna oppositionens
skuggbudgetar har gjort stor skillnad, säger Ylva
Pettersson, kommunalråd.
För att välfärden ska kunna vara i fokus nästa
mandatperiod också krävs att skola och omsorg
prioriteras. Då måste Skara ha en politisk ledning
med erfarenhet och kunskap om kommunens
budget så att man kan styra pengar till välfärden.
Det krävs också att fler arbetar och betalar skatt
när Skara får fler barn och äldre som behöver
kvalitet i omsorg och skola.
- S V och Mp går till val på att höja skatten 1
januari. Ca 3000kr mer kommer man att kräva av
ett snitthushåll i Skara. Samtidigt ökar kostnaderna för samma hushåll med mer än 40 000kr!
Självklart kan vissa ha råd att betala mer i skatt,
men för många handlar det om att klara vardagen eller inte. Solidaritet handlar om att vara
rädd om de som har det tuffast! Det handlar
också om att Skara måste vara attraktivt för
företag och inflyttare så att vi får fler som betalar
skatt, inte färre som betalar mer, säger Ylva.
En röst på Moderaterna är en röst på att fortsätta stärka skolan och omsorgen ansvarsfullt och
lyhört för vad Skara behöver.
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