
                                   

1 
 

 

Valmanifest  
2022-2026 

 
Vår värdegrund 
Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn, som betraktar 
värdekonservatism och upprätthållandet av en solidarisk välfärdsmodell som de viktigaste verktygen 
i byggandet av det goda samhället.  
 
Partiet bildades 1988 med det övergripande målet att formera en demokratisk, politisk rörelse som 
skulle slå vakt om den gemensamma nationella identiteten som utgjort grunden för framväxten av 
välfärdsstaten och vårt lands fredliga och demokratiska utveckling. 
 
Sverigedemokraterna eftersträvar ett försiktigt framåtskridande som baseras på varsamhet, 
eftertanke och långsiktigt ansvarstagande.  
 
Partiets ambition är att kombinera de bästa elementen från de traditionella höger- och 
vänsterideologierna. Vi bejakar lag och ordning, gemensamhetsskapande traditioner, 
samhällsbärande institutioner och bevisat välfungerande naturliga gemenskaper i form av  
familjen och nationen.  
 
Vi eftersträvar ett demokratiskt, jämställt och miljövänligt samhälle där alla medborgare skyddas av, 
och är lika inför, lagen. Ett samhälle där alla medborgare också garanteras en hög grundläggande 
nivå av ekonomisk och social trygghet.  
 
Vi inser att vi i likhet med alla andra människor har ofrånkomliga fel och brister och tror därför inte 
att ett perfekt, utopiskt samhälle är möjligt att uppnå.  
 
Genom att basera vår politik på ovannämnda strävanden och genom att kombinera frihet och 
trygghet, individualism och gemenskap, hoppas vi dock kunna återskapa ett folkhem som i så hög 
grad som möjligt är präglat av trygghet, välstånd, demokrati och en stark inre solidaritet.  
Detta är den övergripande målsättningen med partiets verksamhet. 
 
Kort sagt; vi står bakom att varje människa har ett grundläggande och okränkbart värde och att varje 
människa har rätt till frihet, självbestämmande, trygghet, gemenskap samt de basala andliga och 
materiella grundförutsättningar som krävs för att kunna leva ett värdigt liv.  
Men vi som parti bejakar i första hand svenska traditioner och svenska värderingar, och så också 
inom den egna kommunen. 
 
 
Lagstiftningen ägs av politikerna i riksdagen och regeringsställning, men politiken i Mariestad kan 
påverkas när rätt parti ges adekvat inflytande! 
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Tryggheten i Mariestad 
Statens viktigaste uppgift är att garantera enskilda människors trygghet. 
Unga och gamla ska vara skyddade från våld och brott, till liv och egendom. 
Brottsutvecklingen har under en längre tid på senare år varit djupt oroande, och så även i Mariestad. 
 
Ur kvantitativ aspekt har vi varit lite besparade från den typen av grova våldsbrott som till högre 
utsträckningar ägt rum i kommuner som Falköping och Skövde, men vi har däremot i samband med 
vårens inträde varseblivit en explosionsartad ökning av stölder, i synnerhet av elfordon och cyklar. 
 
Många av dessa tillfällen har utspelat sig mitt på ljusa dagen och ägt rum bland annat utanför 
kommunens matbutiker, såväl som precis utanför Stadshuset. Veckovis rapporteras även fall av 
misshandel och sexuella ofredanden från för brottsoffret både bekanta personer men därtill också 
personer som tidigare varit helt okända för dem. 
 
Det yttersta ansvaret för att minska kriminaliteten har Polismyndigheten, men en god kommun som 
bryr sig om sina invånare ser till att införa kraftfulla åtgärder för att understödja Polisens arbete 
genom lokala verktyg, som inte bara fyller en avskräckande funktion utan kan även vara till hjälp för 
dem i utredningsarbetet. 
 
Till följd av detta blir slutsatsen uppenbar; vi behöver en ökad kameraövervakning i kommunen för 
att kunna leverera en förhöjd trygghetskänsla hos kommunens invånare, och en möjlig fortgång av 
vårt fina förenings- och näringsliv i Mariestad. Och där kommunen också kan samarbeta med de 
privata näringsidkarna och organisationerna för att uppmuntra även dessa till att utöka sin egen 
bevakning. 
 
Det är också en väldigt viktig värderingsfråga. 
Detta ämne kan inte begränsas till att enbart kretsa kring förebyggande åtgärder för brottsligheten. 
Brottsofferperspektivet är lika viktigt här; där den människa som blir utsatt för en lagvidrig kränkning 
av sin integritet eller egendom, kan få uppleva en liten dos av upprättelse genom att 
gärningsmannen identifieras och får svara för påföljderna av sina handlingar. 
 
Folkets trygghet är vår viktigaste fråga, och därför vill Sverigedemokraterna också verka för att 
Mariestads kommun upprättar kontrakt med ett väktarbolag som ser till att vi har ordningsvakter 
som patrullerar våra gator. En ordningsvakt kan även bidra till att avvärja en konflikt innan den 
eskalerat, eftersom att när polisen kommer är det redan för sent. 
 
 
Sverigedemokraterna vill inför mandatperioden 2022-2026: 
 
→ Att Mariestads kommun ska öka kamerabevakningen i förebyggande och uppklarande syfte. 
 
→ Att Mariestads kommun ska anlita ett vaktbolag för ökad trygghet på våra gator. 
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Äldrevården i Mariestad 
Vår vårdapparat är landets, såväl som kommunens, viktigaste servicefunktion i upprätthållandet av 
vår gemensamma välfärd.  
 
Mariestads kommun måste vara en förebildlig och attraktiv arbetsgivare både inom dessa och andra 
yrken, för att de anställda ska stanna kvar i yrket och upprätthålla erforderlig vårdkapacitet som 
möter samtliga brukares behov. 
 
Som arbetsgivare måste Mariestads kommun på ett bra sätt kunna tillgodose och vara lyhörd inför 
sina anställdas synpunkter och önskemål, till allt från anställningsform till rutiner och strukturer i den 
dagliga verksamheten som många anställda upplever inte fungerar tillfredsställande. 
Vi behöver direkta utlåtanden från dem som jobbar i den dagliga verksamheten rörande allt från 
deras inställning beträffande påtvingad heltid till exempelvis hur de upplever möjligheterna att ordna 
bemanning och vikariat vid sjukdom hos ordinarie personal. 
 
Sverigedemokraterna vill se en utredning kring ett nytt system för hantering av rapportrutiner inom 
förvaltningen från de olika boendenas anställda såväl som enhetschefer, och som framförallt ska 
syfta till att de som jobbar i den dagliga verksamheten ska med lättare och snabbare medel kunna 
förmedla sina problembeskrivningar och eventuella åtgärdsförslag direkt till kommunens politiker. 
 
Vi i Sverigedemokraterna anser givetvis även att denna frågan är mycket bredare än att enbart 
omsluta arbetsmiljön för de anställda. Inte minst handlar detta även om alla dessa gamla 
människor, som bidragit till sin egen och framtida generationers välfärd, och att de förtjänar att få 
vara lyckliga och njuta av ålderns höst. 
 
För att upprätthålla en god vårdkvalitet är det även ytterst viktigt att det inte uppstår onödiga 
missförstånd mellan vårdgivare och vårdbrukare, eller mellan kollegor, utöver de normala och skäliga 
missförstånd som givetvis alltid kan uppstå. Därför bör Mariestads kommun som arbetsgivare, för 
både de anställdas arbetsmiljömässiga villkor och i deras möte med våra äldre, eftersträva att 
språket inte ska kunna utgöra ett hinder för upprätthållandet av det enskilda boendets 
vårdkapacitet. 
 
 
Sverigedemokraterna vill inför mandatperioden 2022-2026: 
 
→ Att Mariestads kommun beslutar att alla personer som anställs för att jobba inom vården måste 
genomgå språktest.  
 
→ Att Mariestads kommun ska göra en ordentlig utredning kring Socialförvaltningens nuvarande 
hierarki och arbetssätt, för att uppnå förändring till en organisation som präglas av mer tydlighet 
och transparens. 
 
→ Att Mariestads kommun gör en ordentlig genomlysning bland de anställdas självupplevda 
arbetsvillkor och hinder i det dagliga arbetet, och som de upplever stävjar effektiviteten och 
kvaliteten i utförandet av sina uppgifter. 
 
→ Att Mariestads kommun alltid ska kräva utdrag ur belastningsregistret vid nyrekrytering. 
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Skola och utbildning i Mariestad 
Sverigedemokraterna vill se en kunskapsinriktad skola med fokus på lärandet som kärnuppgift. Alla 
andra uppgifter som inte har direkt anknytning till klassrummets sfär måste förflyttas till de andra 
kollegor som inte är i huvudsak anställda som lärare. 
 
För att kunna ge våra unga den start i livet krävs i första hand att lärare tillåts vara lärare och kan 
fokusera all sin tid på jobbet i klassrummet och förberedelser för lektionerna. Det krävs sålunda att vi 
anställer fler människor som har som huvuduppgift att omhandha dessa många andra uppgifter, 
istället för att det blir en allt för tidskrävande bisyssla för lärarna. Det krävs också att för att inte 
förbistra kvaliteten på undervisningen att alla lärare har erforderliga verktyg för att formulera 
undervisningen på ett sådant sätt att det är så lättbegripligt som möjligt för eleverna. Det krävs också 
att eleverna i klassrummet kompromisslöst tillåts få ro och koncentration till inlärningen, som inte får 
försakas på grund av bristande ambitioner hos andra elever som är högljudda eller på annat sätt 
orsakar störningsmoment. Elever som inte uppföljer ordningskraven i skolan eller på andra sätt har 
särskilda behov som gör det svårare för dem själva att fungera i en ordinarie klassrumsmiljö, samt 
försvårar för andra elever att bibehålla fokus i klassrummet, måste vi tillsätta mer specialresurser åt 
för att snabbt och resolut omvända slika benägenheter så att även dessa individers möjligheter till 
utbildning inte går förlorad i ett allt för tidigt stadium. 
 
Vi ser också att det finns ett befintligt och växande problem med klassindelningen i Mariestads 
grundskolor, även om klassföreståndarna har lite draghjälp av andra behöriga lärare såväl som 
lärarassistenter. Enligt Skolverkets statistik för 2021 har vi i Mariestads grundskolor en genomsnittlig 
lärartäthet på 11,3 elever per totalt antal lärare som finns i skolan, och som är bättre än det 
nationella genomsnittet. Emellertid kan det konstateras att antal elever per klass i Mariestads 
grundskolor ger ett kommunalt genomsnitt på 24,3 elever per klassindelning, jämfört med ett 
nationellt genomsnitt på 19 elever per klass. Följaktligen anser Sverigedemokraterna att Mariestad 
ska verka för fler klasser per skola. 
 
Sverigedemokraterna vill inför mandatperioden 2022-2026: 
 
→ Att Mariestads kommun beslutar att alla personer som anställs för att jobba med våra unga i 
Mariestads grundskolor inklusive lärarassistenter och kuratorer, skolpsykologer m.m. måste 
genomgå språktest.  
 
→ Att Mariestads kommun beslutar att tillsätta renodlade administrativa assistenter vars 
huvudsyssla, till skillnad från vanliga lärarassistenter som deltar mer i klassrummet, helt baseras på 
att lyfta den administrativa bördan från lärarna. Låt lärare vara lärare! 
 
→ Att Mariestads kommun ska tillsätta ordningsvakter på heltid till våra grundskolor och 
gymnasium. 
 
→ Att Mariestads kommun beslutar om ett tak på 20 elever per klass, med ett potentiellt delmål att 
det alltid ska finnas 2 st klassföreståndare i de klasser som uppgår till 20 elever. 
 
→ Att Mariestads kommun beslutar om att särskilda jourklasser ska införas för de elever som ägnar 
sig åt mobbning eller på annat sätt stör ordningen och tryggheten i klassrummet och 
skolkorridorerna. 
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Mariestad och regionen 
Sverigedemokraterna vill se ett statligt huvudmannaskap för vissa av de ansvarsområden som idag 
förfogas av landets 21 regioner, i första hand sjukvården. 
 
Detta är dock ett beslut som är helt utom räckhåll för Sverigedemokraterna Mariestad och 
Sverigedemokraterna Västra Götaland utan kan enbart ske genom ett riksdagsbeslut. 
 
Vi ska även vara medvetna om att när ett sådant beslut har förankrats hos riksdagen och regeringen, 
är det en långtgående process som kan ta många år att genomföra. 
 
Många av de beslut som påverkar invånarna i Mariestad saknar kommunen själv egen 
beslutanderätt, den makten har enbart Västra Götalandsregionen bestående av 49 st olika 
kommuner som ska komma till tals i församlingen. 
 
Ett av de mest tydliga exempel på detta är att det är Västra Götalandsregionen och inte Mariestads 
kommun som bestämmer huruvida vår jourcentral ska vara stängd eller öppen. 
 
Medan vi är stolta över att Sverigedemokraterna Mariestad och Sverigedemokraterna Västra 
Götaland är så samspelta som vi är, ser vi däremot tecken på att det inte alltid råder samma 
förhållanden för samsyn inom andra partier där regionpolitikerna ibland kan ha ett annat perspektiv 
på beslut som fattas av regionen, än samma partis politiker i den kommun som beslutet berör. 
 
Hur ska vi då göra när inte Mariestads kommun har tillräckligt med egen representation i regionen 
för att kunna verka för förändring på de områden där regionens vilja och viljan från Mariestads 
kommunpolitiker och kommuninvånare ter sig olika? 
 
Sverigedemokraterna Mariestad vill framhålla ett exempel, som vi hoppas fler av Mariestads partier 
vill följa, där vi ska fungera som en blåslampa mot regionen för att på bästa sätt kunna tillvarata våra 
invånares önskemål. 
 
Vi kan inte bara sitta still och se på när regionen fattar ett beslut efter det andra som går stick i stäv 
med hur våra invånare vill ha det i sin egen kommun. 
 
Sverigedemokraterna Mariestad vill utöva påtryckningar mot regionen genom kommunens formella 
kontakter, såväl som fortgå med att påverka genom den partiinterna dialogen som idag redan sker i 
stor utsträckning mellan oss och de personer som förvaltar de sverigedemokratiska mandaten i 
regionen. 
 
 
Genom att fler partier i Mariestad vill ställa upp på detta arbetssätt kan vi säkerställa att ett enat 
Mariestads kommun blir en stark blåslampa mot regionen! 
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Kultur i Mariestad 
Vår kultur är ett centralt och grundläggande väsen inom stadsplanering och vår utbyggnad och 
restaurering av samhället. 
 
Att det finns en svensk kultur är givetvis ett obestridligt faktum och något som bör återspeglas i 
kommunens kultursatsningar. 
 
Därför önskar Sverigedemokraterna vidmakthålla att evenemang och yttringar av nationalhistoriskt 
intresse som helt eller delvis finansieras med offentliga medel ska inneha en ställning av suveränitet i 
de prioriteringar man beslutar om i kommunens kulturberedning. 
 
Vi vill även fortsätta värna om en lokalistisk utgångspunkt i kommunens kulturagenda; där det 
lokala kulturlivet främjas och lokala kulturprofiler premieras framför att invånarnas skattepengar 
används till att locka hit nationella och internationella celebriteter när vi har många kompetenta 
privata och kommersiella aktörer som sköter denna uppgiften utmärkt och som kommunen 
samarbetar med i vägledning och viss planering utan några ekonomiska subventioner. 
 
Mycket av lite eller lite av mycket? 
Vårt perspektiv på den andel av kulturen som finansieras med offentliga medel är att det är väldigt 
viktigt att man upprätthåller en bredd på de olika kultursatsningar som alla våra gemensamma 
skattepengar används till. 
 
Syftet med en kulturbudget bör ju inte vara att all kultur ska vara gratis; utan snarare att det statliga, 
regionala eller kommunala stödet fyller en funktion som en introducerande förmedling av olika 
kulturformer, som flera människor kanske inte till lika stora utsträckningar får uppleva i exempelvis 
sin vardag. Att det kommunala stödet bistår till att skapa en slags exposé av olika kulturyttringar, som 
öppnar upp nya perspektiv för individen och möjliggör för individen att hitta måhända tidigare 
okända nischer. 
När detta sker blir dessutom mer människor mer benägna att betala för sin egen kulturkonsumtion, i 
syfte att få uppleva mer av den. 
 
Vi ser inga skäl att ingripa mot vissa kulturyttringar och premiera andra, annat än av moraliska skäl 
eller av nationalhistoriska bildningssyften. 
 
 
Sverigedemokraterna vill inför mandatperioden 2022-2026: 
 
→ Att Mariestads kommun fortgår med att stark hänsyn ska tas till nationalhistoriska värden i de 
kultursatsningar som finansieras eller stöttas med offentliga medel. 
 
→ Att Mariestads kommun bibehåller fokus på att premiera lokala kulturprofiler och fenomen 
framför att skattemedel ska utgå till konserter av mer kommersialiserad natur. 
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Infrastruktur och arkitektur i Mariestad 
Sverigedemokraterna värnar om den anrika historia som finns i Mariestad, och prioriterar symboler 
som framhäver dessa aspekter. 
 
För att undgå riskera att stadsdelars utseende och associationer changeras till att påminna mer och 
mer om den slätstrukenhet som präglar många storstäder såväl som större städer i regionen, vill 
Sverigedemokraterna framhärda med att vid alla nybyggnationer som utförs i kommunen ska stor 
hänsyn tas till de arkitektoniska karakteristik som präglat skapandet av kommunens mest historiska 
och välkända, eller på annat sätt, signifikativa byggnader.  
 
Låt Mariestad vara Mariestad! 
 
Vår bestämda åsikt är att vi har en god jämvikt i Mariestads centrum med vissa bilfria zoner, och ser i 
nuläget inte nyttan med att utöka dessa. Vi befarar snarare att det kan slå hårt mot handeln i 
centrum genom att skapa för långa avstånd till handelsplatser, i synnerhet för de människor som inte 
bor i centrum. 
 
Som ett konservativt parti vill vi bevara och förhöja historiska platser i Mariestad, men har givetvis 
inga reservationer mot att dessa utvecklas i en riktning som bidrar till att förstärka medvetandet 
kring platsens kulturhistoriska associationer och fortsatta givna unikum i det moderna Mariestad. 
 
Ett sådant område är Gamla Stan där några hus hann rivas en gång i tiden, men att resterande 
byggnader och gator har konserverats beror på en lärarinna vid namn Mary Kihlbom, som också var 
en av de som föreslog den placering vi har idag av Tunaholmsskolan. 
 
 
Sverigedemokraterna vill inför mandatperioden 2022-2026: 
 
→ Att Mariestads kommun beslutar om att Mariestads historiska arkitektur ska ha en särställning i 
nybyggnationers detaljplaner, för att låta Mariestad fortsätta vara det unikum som staden är. 
 
→ Att Mariestads kommun beslutar om att Gamla Torget ska byta namn till Mary Kihlboms Torg. 
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Våra kandidater till Kommunfullmäktige:  
 
1. Bo Heijl, 71 år, Sjöingenjör 
2. Joakim Wahlström, 30 år, Administratör 
3. Gudrun Sjöberg, 72 år, Ekonom 
4. Pontus Ragnarsson, 23 år, Yrkesmilitär 
5. Riitta Holmblad, 70 år. Pensionär 
6. Beatrice Barck, 53 år, Återvinningsarbetare 
7. Alexander Arvidsson, 24 år, Skiftledare 
8. Daniel Wessman, 46 år, Maskinskötare 
9. Thomas Ekholm, 65 år, Pensionär 
10. Kent Wessman, 73 år, Pensionär 
11. Marina Lundqvist, 62 år, Undersköterska 
12. Marie-Louise Trollegård, 64 år, Vårdbiträde 
13. Lianna Hovsepyan, 43 år, Egenföretagare 
14. Ann-Christine Nässelqvist, 69 år, Pensionär 
15. Agneta Krebs, 65 år, Pensionär 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sverigedemokraterna Mariestad 
 
E-post: 
mariestad@sd.se 
 
Facebook: 
https://www.facebook.com/sdmariestad 
 
Hemsida: 
https://mariestad.sd.nu 
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