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Gruppledaren har ordet
Jag heter Stefan Borg och är Sverigedemokraternas gruppledare i Hörby, 62
år gammal och bor sedan 15 år på landsbygden i Hörby kommun. På 1970och 80-talet arbetade jag som stridsflygare i flygvapnet. Därefter studerade
jag språk och tillbringade ett år i Moskva i dåvarande Sovjetunionen. Jag har
också bott sex år i Berlin, där mina två barn föddes. Efter 1990 har jag främst
arbetat som översättare och utgivare av böcker. Sedan valet 2014 sitter jag i
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som representant för Sverigedemokraterna.
Jag har alltid haft ett intresse för politik, men först med Sverigedemokraterna
har jag funnit en hemvist i partipolitiken. Sverigedemokraternas styrka är att vi
vill vara en folkrörelse. Det som tidigare generationer byggt upp vill jag värna
om, och därför utgör Sverigedemokraterna det enda alternativet för mig. Det
handlar om den sociala sammanhållningen, det handlar om jämställdheten,
det handlar om välfärden. Men det handlar inte om öppna gränser, mångkultur eller att Sverige ska vara en socialbyrå för alla fattiga på detta klot.

Kontakt:
horby.sd.se

Bostadspolitiken
Hörby kommun har hittills varit förskonad från den utveckling som vi kan se i
exempelvis Malmö, där bostadspolitiken lett till gettobildning och kriminalitet. Men
nu vill den styrande regnbågskoalitionen av S, C, L, KD och MP att Hörby ska växa
snabbare genom ökad invandring. För att nå det målet vill man bland annat anslå
10 miljoner kronor för inköp av villor och bostadsrätter till nyanlända. Samtidigt
behöver kommunen investera över 950 miljoner kronor i sina egna fastigheter de
kommande åren. Denna summa är så stor att kommunen inte ens kan låna upp
den. Ekvationen går inte ihop; att avsätta 10 miljoner till fastighetsinköp får till följd
att de resurser som behövs för att renovera kommunens försummade lokaler och
byggnader, däribland äldreboenden och skolor, måste minskas med samma
belopp. Inte nog med detta, man vill också införa en hyresgaranti som skattebetalarna ska stå för och som ska göra det möjligt för nyanlända att gå före i bostadskön och få en hyreslägenhet med besittningsrätt. Hörbys invånare ska med andra
ord betala för att en viss grupp ska kunna gå före dem själva i bostadskön (det
kommunala bostadsbolaget har idag ca 1000 personer på väntelistan). Visserligen kommer styret i Hörby att säga att garantin gäller även för svenskar som har
betalningsanmärkningar och dylikt, men tro dem inte, det är inte för svenskarnas
skull man inför garantin.
Att kommunen ska gå ut på marknaden för att köpa villor åt nyanlända till skada
för kommunens egna fastigheter är ansvarslöst mot kommunens skattebetalare.
Att ge förtur till en godtyckligt utvald grupp utan anknytning till Hörby, samtidigt
som många av kommunens invånare inte kan få en lämplig bostad, strider mot
varje känsla för rättvisa. Vi Sverigedemokrater anser att Hörby behöver en bostadspolitik som tillgodoser våra egna kommuninvånares behov, inte minst våra
äldres.
Om du har internet så gå till: www.change.org/p/hörby och protestera mot
planerna ovan. Och vill du sedan bli medlem så blir vi förstås ännu gladare.
Det gör du enklast här: https://formular.sd.se/sd/medlemsansokan eller
genom att ta kontakt med vår ordförande Johan Ohlin.

En värdig ålderdom

Alla människor har rätt att få åldras med värdighet. Det är inte minst en
rättvisefråga eftersom de, som hela livet bidragit med skatt, också har rätt att
få något tillbaka, inte enbart i form av livets nödtorft utan även en guldkant på
tillvaron. Att många äldre tvingas leva på en månadsinkomst som är lägre än
normen för försörjningsstöd, är en regelrätt skandal. En annan är att Hörby
hör till de kommuner i landet som har minst antal platser på äldreboenden att
erbjuda dem som inte längre orkar eller vill bo kvar hemma.

Sverigedemokraterna Hörby vill att:
dd Hörby kommun i byggplaneringen tar långsiktig höjd för förväntad
ökning av antalet äldre. Vi måste bygga tillräcklig mängd
äldreboenden, trygghetsboenden, demensboenden m.m.
dd Maten inom äldreomsorgen håller hög kvalitet, är vällagad och
näringsrik, samt att en hög grad av valfrihet skall eftersträvas.

En effektiv skola –
även på landsbygden

Svensk skola har gått från att vara en av världens bästa, till att vara en skola
i förfall. En bra skola med effektivt lärande är en förutsättning för en framtida
fungerande arbetsmarknad och därmed för vår framtida välfärd.
För oss sverigedemokrater är det uppenbart att mycket måste förändras för
att situationen ska förbättras i skolan. Vårt krav är att skolan skall prioriteras
i kommunens budget. Utöver att tillföra pengar krävs det en annan attityd till
skolpolitik och lärande, skolverksamheten skall vara en av kommunens allra
viktigaste kärnverksamheter.
Landsbygdens skolor skall befästas och vidareutvecklas. Detta skall ske
långsiktigt, inte överlämnas på vinst och förlust åt godtycklighet och snabba
förändringar. De som flyttar till Hörby kommun från Lund-Malmöområdet
väljer ofta landsbygden. En grundförutsättning för att barnfamiljer skall kunna
bo på landsbygden är att det finns skola i närområdet. Föräldrarna skall känna tryggheten att skolan finns kvar när väl barnen behöver den. Utan skolor
riskerar landsbygden att utarmas.
Landsbygdens skolor har alltid varit i skottgluggen för klåfingriga politiker,
så även nu under den styrande regnbågskoalitionen. Just nu utreds konsekvenserna av att ”minska antalet enheter”, det vill säga att lägga ner skolor.
Argument som förs fram är bland andra effektivisering av organisation och
personal.
Vi sverigedemokrater tror inte på större enheter. Det är närhets- och trygghetsprincipen som ska råda.

Regionrådet har ordet
Sverigevänner, det är dags att börja prioritera! Den skånska vården
brottas med stora ekonomiska problem. Sjukvårdens budgetunderskott
för 2016 beräknas till hela 852 miljoner kronor. Samtidigt har vi en dålig
tillgänglighet inom den skånska vården. Ett par exempel: endast ca 35 %
av de som väntar på operation/åtgärd vid Skånes Universitetssjukhus fick
det inom 60 dagar. Ett annat exempel är drabbade av prostatacancer,
där medianväntetiden i Skåne från inremiss till behandling är hela 149
dagar. Detta är inte acceptabelt!
Samtidigt som vi ständigt lider brist på pengar inom den skånska vården,
lägger den offentliga sektorn mångmiljardbelopp på massinvandring. För
dig som prioriterar den skånska vården framför en kostsam invandringspolitik borde därför valet vara givet; en röst på Sverigedemokraterna är
också en röst på en stark välfärd framför en kostsam invandringspolitik.

Patrik Jönsson

Regionråd, Sverigedemokraterna

Välfärd framför invandring
Trots att väldigt få som invandrar till Sverige har flyktingskäl sökte förra
året nästan 163 000 asyl i Sverige, och en stor andel av dessa stannar
kvar i Skåne. Utöver de enorma kostnaderna som det för med sig så
leder det till att svenskfödda får bära upp välfärden då skatteintäkterna är
väsentligt lägre för utrikes födda, i synnerhet för de födda utanför Europa.
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I diagrammet ser man från SCB:s Inkomstfördelningsundersökning hur
utrikes födda utanför Europa i snitt tjänar 62 % av vad svenskfödda tjänar,
och därmed betalar avsevärt mindre i skatt. Invandringen ger också en
undanträngningseffekt inom vården, vilket i sin tur skapar köbildningar
och sämre tillgänglighet.

Detta vill vi göra för Skåne
I Sverigedemokraternas budgetförslag avsätts betydligt mer pengar till
vården, samtidigt som vi väljer att minska på onödig administration,
höga arvoden till politiker, ogenomtänkta projekt och mångkultursatsningar. En röst på Sverigedemokraterna är en röst för en stärkt välfärd
och ekonomiskt ansvarstagande. Här ser du ett axplock av våra förslag
på förbättringar inom Region Skåne:
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Ökade resurser och kortare ledtider till cancervården
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Satsning på skånsk kultur – inte mångkultur
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Fler avgångar för kollektivtrafiken på helger och sena kvällar

Fler vårdplatser - kraftig personalförstärkning
Förstärkt psykiatri för att ge bättre tillgänglighet
Palliativvård även vid de mindre sjukhusen
Kortare väntetider på akutmottagningarna
Akutbilar inom psykiatrin för bättre omhändertagande
Färre administratörer och politiker – fler vårdanställda
Lägre politikerarvoden och minskat partistöd – mer pengar till
vården
Minskade anslag till ogenomtänkta projekt.
Återupprätta de nyligen nedlagda busslinjerna på landsbygden

