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Demokrati och medborgarmakt
●
●
●

Skattefinansierad verksamhet ska vara liten och effektiv med fokus på kärnuppgifter
Respektera medborgarnas liv, frihet och åsikter
Verka för stärkt samverkan mellan människor, föreningar och företag

Medborgerlig Samling är ett liberalkonservativt parti. Det innebär att vi utgår från en tilltro till
individens förmåga att fatta egna beslut gällande sin ekonomi och sitt liv. Statens, regioners
och kommuners inblandning i medborgarnas liv bör vara minimal. Individen ska värnas
genom att staten litar på och ger varje medborgare möjligheten att forma sitt eget liv med
den frihet och ansvar det innebär. Staten, regioner och kommuner ska vara små och
effektiva med fokus på sina kärnuppgifter. Medborgarnas skattemedel och politikernas tid
ska fokuseras på kärnverksamhet som t ex infrastruktur, skola, vård och omsorg.

Kommunal demokrati
●
●
●

En nära och personlig koppling mellan makten och kommunens invånare
Tydlig ansvarsfördelning
Färre avlönade kommunpolitiker

På kommunal nivå är ett personligt ledarskap och en nära relation med invånarna mycket
viktigt. Medborgerlig Samling anser att borgmästarämbetet bör återinföras.
En tänkbar ordning inom kommunen vore att ett reducerat kommunfullmäktige väljs med
vissa givna befogenheter, men att borgmästaren har ett huvudansvar och den huvudsakliga
makten. Genom att införa personval av borgmästare blir både makt och
ansvarsförhållandena mycket tydligare för kommuninvånarna. Den kommunala
myndighetsutövningen kan bli mer professionaliserad och antalet arvoderade
kommunpolitiker kan minskas. Dessutom skulle partioberoende kandidater kunna ställa upp
i borgmästarval, vilket skulle kunna öka kompetensen inom våra kommunledningar och ge
den lokala demokratin en riktig vitamininjektion.

Ekonomi och skatter
●
●
●

MED-styrda kommuner ska ha landets lägsta skatter
Kommunalskatten ska sänkas i Kungsbacka
Kraftig prioritering av kärnverksamheten och begränsning av övrig verksamhet

Stat, region och kommun tar diskret in skatter och ger tillbaka med pompa och ståt.
Medborgerlig Samling anser att individen bättre kan avgöra var dennes pengar ska
spenderas än kommunen.
Transparens i hur skattemedel spenderas bör eftersträvas i största möjliga mån. Detta
motverka fusk, slöseri och onödig byråkrati samt bygger ett verkligt förtroende mellan
medborgare och kommunen. Den skatt som tas ut ska prioriteras för kärnverksamheten.

Trygghet och ordning
●
●
●

Kungsbacka ska vara Hallands tryggaste kommun
Kommunala ordningsvakter och väktare
Säkrare utemiljöer genom bättre belysning och fler trygghetskameror

Otryggheten har ökat i det svenska samhället. Allt fler människor känner oro för att vistas
ute i vissa miljöer och vid vissa tidpunkter. Medborgerlig Samling ser allvarligt på den
negativa utvecklingen och prioriterar därför trygghets- och ordningsfrågor mycket högt.
Polis och rättsväsende har det övergripande ansvaret för trygghet och ordning i samhället,
deras resurser är dock begränsade och fler aktörer behöver aktiveras för att vända den
negativa utvecklingen. Medborgerlig Samling vill att fler aktörer ska kunna bidra till ett
säkrare samhälle. Aktörer som ordningsvakter, väktare, frivilligorganisationer med flera bör
kunna stöttas av kommunen för att på ett enklare sätt än idag kunna minska otryggheten. Vi
ser även positivt på att kommuner kan anställa ordningsvakter och väktare.
För att minska risken för att utsättas för brott samt att minska känslan av otrygghet bör
offentliga miljöer säkras upp. Här ser vi resecentrum som särskilt prioriterade platser.
Trygghetskameror och ökad belysning har en preventiv effekt på benägenheten att begå
brott.

Skola
●
●
●

Inför nivågruppering som ett led i en ny nationell målsättning för skolan: att maximera
kunskapsöverföringen.
Ge lärarna reella möjligheter att upprätta och upprätthålla studiero i klassrummet
Fler behöriga lärare

Medborgerlig Samling avser att återföra nivågruppering, vilket innebär att varje elev så
långt som möjligt får studera på sin egen nivå. Detta ger motivation och stimulans för såväl
studiestarka barn som barn med speciella behov. Alla barn ska få lika mycket resurser i
skolan men resurserna bör anpassas för att uppnå största möjliga kunskapsöverföring till
samtliga elever.
Lärare ska ha tillgång till nödvändiga verktyg för att skapa och vidmakthålla en god
studiero i klassrummet. Skolledningen behöver stötta lärarna i detta.
Den brottslighet som upptäcks i skolan ska anmälas till polis och tidiga insatser ska sättas
in. Skolans undervisning ska vila på vetenskaplig grund. För att uppnå bra kvalitet i skolan
anser Medborgerlig Samling att fler och större andel behöriga lärare behövs i
Kungsbackas skolor, detta oberoende av vilken huvudman skolan har. Samma krav på
verksamhetsgranskning och resultat är en självklarhet för såväl kommunala som privata
skolor.

Social omsorg
●
●
●
●

Ställ tydliga krav på att alla som är friska och arbetsföra försörjer sig själva
Prioritera de som verkligen behöver omsorg
Säkerställ en värdig vardag för alla brukare inom äldreomsorgen och hemtjänsten
Hembesök och säkerställande av identitet hos mottagare av försörjningsstöd

Friska, arbetsföra människor ska inte vara permanenta bidragstagare. De som bör
prioriteras är gamla, sjuka och de med funktionsnedsättningar. Stöd ska endast finnas
tillgängligt till de som verkligen är i behov av det och som befinner sig legalt i landet.
Medborgerlig Samling var det första partiet som förespråkade folkräkning.
Äldrevården har blivit alltmer eftersatt under de senaste åren. Minskad personaltäthet, lägre
kompetens och stor andel timanställda är några exempel på försämringar som skett. Det
krävs en rad åtgärder för att återställa en värdig vård av våra äldre.
Personalen behöver vara välutbildad för att kunna ge bästa möjliga vård samt ha bra
kunskaper i svenska språket för att de äldre ska känna sig trygga och kunna kommunicera
sina behov på ett enkelt och naturligt sätt. Detta gäller både inom vårdboenden och
hemtjänsten. Maten som serveras till de äldre skall vara smakfull och aptitligt serverad.
Kungsbacka kommun ska göra vad den kan för att upptäcka bidragsbrott. Detta kan ske
genom hembesök. Sådana hembesök innebär också att tecken på brottslig verksamhet av
olika slag kan upptäckas.

Jämställdhet
●
●
●

Nej till könskvotering
Ingen genusideologi i offentlig verksamhet
Motverka hederskultur

Medborgerlig Samling ser människans grundläggande fri- och rättigheter som optimala
utgångspunkter för jämlikhet. Jämställdhet skapas inte genom att människor delas in i
grupptillhörigheter baserat på identitetspolitiska markörer som hudfärg, kön, sexuell
läggning och andra oföränderliga, ofrivilliga attribut. En sådan politik skapar grupper och
konflikter mellan dessa grupper och uppvärderar offerstatus.
Individer ska behandlas lika och bedömas utifrån sina handlingar och meriter. Hederskultur
har under de senaste decennierna vuxit fram som ett av Sveriges mest allvarliga
samhällsproblem. Sverige är ett sekulärt samhälle där individen har rätt att tro vad den vill,
klä sig som den vill, umgås med vem den vill och ha rätt att älska vem den vill. Dessa
liberala värderingar och rättigheter är en viktig grund vårt samhälle vilar på och bör
bevaras.

Bostadspolitik
●
●
●

Snabb och enhetlig handläggning av bygglov
Öka nybyggnationen av mindre bostäder
Inför avgift för överklagande av bygglov

Bostadsbristen är ett samhällsproblem som tillhör statens kärnuppgifter att lösa. En
fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för ett fungerande samhälle. Medborgerlig
Samling anser att lösningen ligger i att ta bort byråkratiska hinder och minska styrningen av
marknaden. Detta med syfte att öka omsättningshastigheten på befintliga bostäder och öka
nybyggnationen och låta denna styras av efterfrågan. Effekten av detta blir en kortare
bostadskö samt möjlighet till förbättrad integration.
För att motverka lättvindiga överklaganden ska överklagande av bygglov vara förenat med
en avgift. Plan- och bygglagen (PBL) behöver reformeras så att flera former av
byggstandard tillåts.

Kultur, fritid och föreningar
●
●
●

Låt medborgare finansiera kultur, fritidsaktiviteter och föreningar istället för
kommunen
Inga offentliga stöd till politiska, etniska eller religiösa organisationer
Nej till kommunalt finansierade kommersiella lokaler i till exempel den nya arenan

Medborgerlig Samling anser att kulturskapande aktiviteter, fritidsaktiviteter och
föreningsverksamhet ligger utanför det offentligas kärnverksamhet. När kommunen
finansierar sådan verksamhet konkurrerar man med enskilda aktörers initiativ samt
undergräver medborgarnas möjlighet att själva bestämma vilka aktiviteter och kultur man vill
finansiera. Undantag för kommunal finansiering kan göras för barn- och
ungdomsverksamhet där det finns särskilda skäl för offentligt stöd för att de föreningarna
ska kunna existera. Anläggningar vars användning riktar sig till skolor och allmänheten kan
finansieras av kommunen men bör styras av allmänhetens behov.
Alla former av offentliga stöd till politiska, religiösa eller etniska organisationer ska upphöra.
Den verksamhet som har offentligt stöd, eller bedrivs offentligt, ska vara fri från religiöst och
politiskt inflytande.
I huvudsak bör offentliga bidrag ersättas med skatteavdrag för donationer av privatpersoner
och företag. På så vis kan medborgarna själva avgöra vilka organisationer och föreningar
de vill stödja, istället för att det beslutet tas av kommunen.
Exempel på kulturarv som är viktigt att stödja och utveckla i kommunen är Tjolöholm och
Äskhults by.

Integration
●

Förutsättningar och incitament ska göra det möjligt och fördelaktigt att integrera sig

Alla invånare ska ha samma möjlighet att leva ett självständigt liv fritt från kulturella och
religiösa påtryckningar, hot och våld. Som ett liberalkonservativt parti med stor tilltro till
individen anser Medborgerlig Samling att en lyckad integration i det svenska samhället
börjar med att skapa rätt förutsättningar och incitament. Därefter är det upp till individen att
anpassa sig. Det måste löna sig att lära sig svenska språket och anpassa sig till det
svenska, sekulära samhället. Vi vill höja medborgarskapets status.

Näringsliv
●
●
●

Minskad administration och kostnad för företagare
Avveckla kommunala bolag där privata alternativ finns
Frigör mark för expansion av näringslivet

Fritt företagande är grunden för tillväxt och sysselsättning i samhället. Medborgerlig
Samlings näringslivspolitik fokuserar på att skapa enklare regelverk, mindre administration
och lägre kostnader för näringslivet i Kungsbacka. Det ska vara enkelt att starta och driva
företag. Kommunen behöver frigöra mark för att utveckla näringslivet.
Medborgerlig Samling är principiellt emot kommunalt drivna bolag och menar att kommunen
inte ska bedriva näringsverksamhet där privata företag i konkurrens kan leverera samma
varor och tjänster. Det offentliga och dess företrädare saknar incitament att skapa en god
verksamhet, något som privata företagare har.

El och energi
●
●
●

Lokala och regionala elnät behöver utvecklas för nuvarande och kommande behov
Förenkla och skapa bättre förutsättningar för småskalig energiproduktion
Utökad satsning på fjärrvärme

Tillgången på el är en grundpelare i ett fungerande samhälle För kommuner är det inte
sällan en avgörande faktor att ha god tillgång till el när företag väljer att etablera sig eller
expandera. Dagens elnät uppfyller inte nuvarande och kommande behov. En risk med ett
bristfälligt elnät är att kommunen går miste om viktiga jobbtillfällen som hade inneburit
ökade skatteintäkter till kommunen.
Kommunen behöver en stabil, billig och fossilfri energiförsörjning. Småskalig
energiproduktion bör premieras genom att förenkla regelverk och ta bort de hinder som idag
försvårar fortsatt drift, expansion och nyetablering. Ett led i denna förenkling är att
kommunens översiktsplan för vindkraft uppdateras. Likväl behöver det energipolitiska
handlingsprogrammet för Kungsbacka kommun, som är från förra seklet, uppdateras för att
ge ordentligt stöd åt Kungsbackas utveckling.
Fjärrvärme finns i begränsad omfattning i Kungsbacka just nu via Statkraft och Eksta.
Andelen fjärrvärme i kommunen borde öka och en kommunal strategi behöver tas fram för
att driva denna utveckling.

Miljö och hållbarhet
●
●
●

Ekonomisk tillväxtpolitik ska förenas med ansvar för miljön
Kretsloppstänkande ska vara en viktig del av lokalpolitiken
Miljöarbete baserat på konsekvensanalys och inte på symbolpolitik

Värnandet av miljön har en framskjuten plats i den konservativa idétraditionen. Människan
har, genom sin särställning, ett ansvar att förvalta vår planet med dess rika naturresurser på
ett långsiktigt hållbart sätt.
Medborgerlig Samling anser att miljöfrågor ska drivas utifrån fakta och vetenskaplig evidens,
där helhetssyn går före ineffektiv symbolpolitik. Det är viktigt att säkerställa att åtgärder för
miljön får reella effekter. Tillväxt är nödvändig för att kunna upprätthålla välfärden, samtidigt
som den inte får ske på framtida generationers bekostnad. Medborgerlig Samling menar att
tillväxt i förening med forskning och teknologiska framsteg är den bästa lösningen för att
skapa ett hållbart och välmående samhälle.
Kretsloppsprincipen är en central del av ett hållbart samhälle. Genom återvinning och
återanvändning skapas villkor för en hållbar produktion och konsumtion. Detta stimulerar
också teknik- och materialutveckling.

Person- och godstransporter
●
●
●

Värna om invånarnas vardag, låt dem välja det transportsätt som passar bäst
Effektiva transportleder för personer och gods
Hög beredskap för oförutsedda händelser inom transportsektorn

En god livskvalitet i samhället är beroende av väl fungerade transportmöjligheter. Både
personer och gods behöver kunna ta sig fram på ett smidigt, prisvärt och ändamålsenligt
sätt. Medborgerlig Samling jobbar för att kommunala transportleder och kollektivtrafik ska
planeras och byggas ut så att de tillgodoser medborgarnas behov. De flesta är beroende
av bilen för att få vardagen att gå ihop. Människors transportbehov bestäms efter de
förutsättningar de har där de bor och verkar. Kommunen ska skapa förutsättningar för
invånarna att själva välja vad som passar dem bäst och sen respektera de besluten. Vi vill
verka för att nya Onsalavägen verkligen blir av. Vi vill förbättra trafikflödet i centrala
Kungsbacka.
Eftersom gods av varierande karaktär transporteras genom centrala Kungsbacka är det
viktigt med en god beredskapsplan ifall något tillbud skulle inträffa.

