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1.

Sverigedemokraterna reserverar sig, enligt vad som anförs nedan, mot majoritetens
förslag till budget 2015 och yrkar avslag på de rödgrönrosas förslag.

VÄLFÄRD OCH TRYGGHET ÄVEN I FRAMTIDEN
När vi sverigedemokrater säger att vi väljer välfärd så menar vi det. På riktigt. Vi
sträcker gärna ut en hjälpande hand till nödställda människor runt om i världen. I synnerhet i så svåra och oroliga tider som dessa. Som svenska politiker och förvaltare av
det svenska folkets skattepengar tvekar vi dock aldrig på att vår främsta uppgift är att
garantera människorna i Sverige goda levnadsförhållanden, trygghet och välfärd. När
andra partier uppgivet konstaterar att det inte finns några resurser till att säkra jobben
och laga hålen i den svenska välfärden, så gör vi istället enorma satsningar på just dessa
områden. Orsaken till att vi kan göra detta är att vi vågar tänka i nya banor och vågar
göra tuffa, men nödvändiga prioriteringar.
När vi sverigedemokrater säger att vi älskar Sverige så menar vi det. På riktigt. Vi är
medvetna om att vi genom historien har kunnat hämta många värdefulla idéer och kulturella impulser ifrån vår omvärld, inte minst från våra nordiska och europeiska grannar.
Vi är tacksamma över detta och tycker att Sverige skall fortsätta att vara ett öppet och
nyfiket land och en självklar del av den västerländska familjen. Vi är också medvetna
om att Sverige på många sätt är unikt och att vi har en egen särpräglad kultur och historia. Det är vi väldigt stolta över. Vi älskar den svenska naturen med alla dess skiftningar.
Vi känner stolthet över våra dynamiska storstäder och stortrivs i våra landsbygdsidyller.
Vi känner respekt inför vårt lands långa och spännande historia och inför alla de människoöden som gjort vårt land till vad det är. Vi är stolta över vår kultur, våra traditioner
och våra vackra kulturmiljöer.
Vi är också stolta över vår demokrati och vår välfärd, över alla fantastiska män och
kvinnor från vårt land som utmärkt sig som framstående uppfinnare och entreprenörer,
konstnärer och författare, vetenskapsmän, poeter, musiker och idrottare. Vi är tacksamma över vår yttrandefrihet, vår jämställdhet och vårt starka djurskydd. Vi är glada
över att Sverige under en lång tid var ett land där man kunde känna sig säker i sitt hem
och på gator och torg, ett land där det fanns arbete till alla och där man kunde leva på
sin lön och sin pension. Ett land där man respekterade de äldre och där vi tillsammans
tog hand om våra svaga och sjuka. Ett land med en stark inre sammanhållning och solidaritet, byggd på en gemensam identitet.
Sverigedemokraterna arbetar för ett Sverige där alla människor skall kunna känna sig
trygga och säkra på alla platser i landet under alla tider på dygnet. Ett Sverige med en
stark inre samhörighet och solidaritet där medborgarna känner naturlig tillit till varandra
och till de rättsvårdande myndigheterna. Ett Sverige där brottsoffer får stöd och upprättelse. Ett Sverige där straffen står i rimlig proportion till det begångna brottet och är i
samklang med den folkliga rättsuppfattningen. Ett Sverige präglat av hänsyn och trygghet.
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Sverigedemokraternas syn på det framtida budgetarbetet
Sverigedemokraterna tog för första gången någonsin plats i Stockholms stads kommunfullmäktige. Vi vet att vi har ett enormt arbete framför oss och att förväntningarna är
stora bland våra väljare. En väljarskara som också blir större för varje dag som går. Sverigedemokraterna Stockholms stad har beslutat att inte lägga en skuggbudet för 2015.
Förklaringen till detta ställningstagande är väldigt enkel. För att vi ska kunna göra en
seriös budgetsammanställning så måste vi självklart få ta del av mer detaljerade uppgifter om stadens utgifter. Vi har vid dagens datum inte dessa uppgifter och därför kommer
vi inte heller presentera en skuggbudget.
Däremot vill vi sverigedemokrater ha en invandringsbudgetering inför nästa år. Liksom
vi idag ser att majoriteten önskar genusbudgetering kräver vi att få de kostnader som är
kopplade till den massiva invandringen till Stockholm redovisad.
På riksplanet ska det lagstiftas mot the hitersta tiggeriet och vi vill visa att speciellt
stockholmare, som är värst drabbade av detta, har fått nog genom påtryckningar mot
riksdag och regering.
Öppenhet och transparens inför stockholmarna
Att värna öppenhet och att vara tydliga mot svenska folket är en av grundstenarna i en
fungerande demokrati. Denna öppenhet och tydlighet värnar vi sverigedemokrater. Vi
har absolut inga problem med att man lyfter fram det positiva med att Sverige har haft
en massinvandring senaste decennierna. Det vi motsätter oss är att politiker från etablerade partier tillsammans har valt att inte tala om de negativa aspekterna och vad resultatet blir för vår gemensamma välfärd när Sverige och Stockholm fortsätter med en bibehållen hög invandring. Ett mynt har alltid två sidor. Sverigedemokraterna Stockholms
stad kommer visa den sidan på myntet som övriga partier inte vill se.
Stockholmarna ska prioriteras
För oss som stockholmare och sverigedemokrater handlar det om att sätta Stockholm
och stockholmarna först. Vi har en fantastisk stad att förvalta, såväl innerstad som ytterstad och det måste vi göra med respekt för stadens unika arv och historia. Stockholms
stad är en kommun som styrs av politiska krafter med ambitioner om att helt förändra
stadsbilden. Höghus, förtätning och experimentella byggnader ska byggas på bekostnad
av stadens unika profil. En utveckling vi kraftfullt säger nej till. Samtidigt som man
talar om att bygga nytt så har staden en kraftig tillökning av befolkningen genom den
ansvarslösa invandringspolitik som förs. Konsekvenserna av detta ser vi genom en akut
bostadsbrist, våldsamma upplopp i stadens ytterkanter, trängsel på tunnelbanan och ett
otryggare, mindre sammanhållet samhälle. Lägg därtill den sociala katastrof som det
hitresta tiggeriet utgör och det står tydligt att staden har stora utmaningar framför sig.
Hur stora är kostnaderna kopplade till invandringen
Inför vårt inträde i stadshuset så har vi försökt att få ta del av de stora kostnader som vi
vet är kopplade till stadens invandring. Resultatet har minst sagt haft brister. När det
kommer till detaljerade utgiftsposter som framförallt rör invandring och mångkulturella
projekt så anser vi att redovisningen och transparensen mot skattebetalarna brister och
det rejält. Istället för att på ett tydligt sätt redovisa kostnaderna så väljer styrande partier
att gå en annan väg. Systematiskt så gömmer man kostnader som är relaterat till den
stora invandringen på andra utgiftsposter i budgeten. Sverigedemokraterna kommer
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under 2015 att börja ta fram dessa utgiftsposter för att senare presentera dessa för stockholmarna. Det är först när vi har dessa siffror som vi kan lägga en seriös budget för
Stockholms stad.

STADSDELSNÄMNDERNA
Skola och förskola
Skolans roll är inte bara att vara kunskapsförmedlare utan också att förmedla en djupgående förståelse och acceptans för vårt svenska kulturarv från en generation vidare till en
annan. I kulturarvet ingår det svenska folkets samlade historia, traditioner, normer och
värderingar, språk och religion. Dessa är de byggstenar vilka Sverigedemokraterna menar utgör grunden för ett stabilt och tryggt Sverige. Skolan bör betona familjens betydelse, tidigare generationers samlade kunskap och erfarenheter, den kristna etiken samt
den västerländska humanismens centrala betydelse i vårt samhälle.
Vi ser med stor oro på att svenska elevers resultat blir stadigt sämre och vill vidta kraftiga åtgärder för att vända utvecklingen. I internationella mätningar blir det tydligt att
Sverige tappar. Den enskilt viktigaste reformen är därför att återförstatliga skolan. Tills
denna nationella reform kan genomföras är det viktigt att se till att utbildningsväsendet i
Stockholms stad fungerar så bra som möjligt och att våra barn känner en trygghet i skolan. Skolan bör främst präglas av ett fokus på kunskap.
Många barn börjar förskolan vid en mycket tidig ålder. Förskolan får därigenom ett monumentalt ansvar för alla delar av våra små människors vardag. Förskolan formar framtidens svenskar. Just därför att inflytandet från förskolan är så stort ställer sig Sverigedemokraterna avvisande till det som kallas könsneutral genuspedagogik. Det finns skillnader mellan män och kvinnor liksom skillnader mellan pojkar och flickor. Dessutom
skiljer sig varje människa från sin nästa oavsett kön. Undervisning och pedagogik ska ta
hänsyn till var individs behov. Vi motsätter oss alla försök att sudda ut skillnader som
är medfödda. Varje barn förtjänar den allra bästa omvårdnad som samhället kan ge det.
Då Stockholm är en tätt bebyggd stad blir möjligheten att vistas utomhus allt viktigare.
Detta är en fråga vi prioriterar för Stockholms förskolor. Likaså vill vi se mindre barngrupper och krav på att personalen kan tala god svenska.
När det gäller just språket anser Sverigedemokraterna att det är av större vikt att utöka
svenskundervisningen för de barn som så behöver och att avveckla hemspråksundervisningen. När det gäller barn i mer utsatta situationer behöver skolpersonal utbildas i att
upptäcka och hjälpa barn som far illa, särskilt när det gäller barn som blir utsatta för
hedersrelaterad problematik och omskärelse i hemmet eller utomlands. Könsstympning
som finansieras av skattepengar ska självfallet inte få förekomma. Det finns mycket
forskning och utbildning att delge skolorna så att vi bättre kan undvika dessa ökande
problem i Stockholms skolor. Detsamma gäller barn och ungdomar som rekryteras in i
extrema religiösa grupper och/eller sedan lämnar landet för att strida för terrororganisationer. Ett litet men växande och mycket skrämmande problem i Stockholm. Ett led i
detta arbeta är att inte tillåta fler muslimska friskolor att etablera sig i Stockholm.
För att motverka oordningen i skolorna önskar Sverigedemokraterna instifta jourskolor
för de elever som behöver extra stöd och hjälp, utöver de resursskolor som idag hjälper
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personer med olika funktionsnedsättningar. I jourskolorna går de elever som inte nödvändigtvis har diagnoser men som av olika skäl behöver mindre klasser och mer specialutbildad personal för att klara av sin skolgång. För oss som parti är det av enorm vikt
att våra barn får en skolgång fri från stök och otrygghet.
Trygghet
Det är enormt viktigt att vi börjar införa rättvisare straff som står i proportion till brottet,
bättre uppföljning av brottsoffers utsatthet, hårda tag mot utländska ligor samt en robust
poliskår. Mycket inom detta politikområde ligger på riksdagens bord där kriminalpolitiken ses som en av våra profilfrågor. Huvuddelen av trygghetspolitiken avgörs alltså på
riksplanet. På lokal nivå kompletterar vi genom att arbeta med de brottsförebyggande
och situationsbaserade frågorna.
I Stockholms stad kan man skönja en tråkig tendens med en ökning av antalet våldsdåd,
upplopp och kvinnofridsbrott, detta oavsett om det är rött eller blått som styr. Generellt
sett så är brottsutsattheten högre i Stockholm än i stora delar av övriga landet och förtroendet för polisen har sjunkit under den tid Alliansen har styrt. När övriga partier lägger enorma resurser på att rehabilitera förövaren så kommer Sverigedemokraterna istället se till att det finns ett större fokus på att hjälpa brottsoffret tillbaka till ett fungerande
liv.
Ett utmärkande årligen återkommande tema är upplopp i våra invandrartäta förorter där
polis, brandkår och ambulans attackeras. Det har gått så långt att polisen vid dessa tillfällen ofta retirerar och därmed misslyckas med sitt uppdrag att upprätthålla lag och
ordning. Det finns tendenser som visar på att detta fenomen sprids till nya områden. För
att upprätthålla förtroendet för rättsväsendet, och visa att politiker tar detta på allvar vill
vi att polisen genast genomför en storskalig profilering. Detta bör ske i samarbete med
skola och socialtjänst.
En kommuns viktigaste åtgärd inom brottsbekämpning är att arbeta förebyggande. Mer
belysning i otrygga miljöer och fler patrullerande väktare är exempel på förebyggande
åtgärder som vi är positiva till. Med vår politik får vi en polisverksamhet som inte bara
tilldelas mer kapacitet för att bekämpa den grova brottsligheten utan även en polis som
får större möjligheter att klara upp mindre brott som idag ofta inte utreds alls.
Tiggeri
Den fria rörligheten är en av EU:s grundpelare som ger människor möjlighet att röra sig
fritt inom unionen. Det har även lett till en ökad rörlighet för varor och tjänster. Genom
den fria rörligheten har Sverige också fått ta del av den fattigdom och det utanförskap
som existerar inom den europeiska unionen.
Det tydligaste exemplet på detta är det organiserade tiggeri som numera existerar i större
delen av Sverige, i större orter i synnerhet, där de hitresta från företrädesvis Rumänien
utgör större delen av dem som finns på våra gator och torg. Tiggeriet är delvis frivilligt
men det finns också rapporter om tvång och prostitution förknippat med dem som reser
hit. Även byggandet av illegala kåkstäder med massiv nedskräpning som följd är ett
växande problem.
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Det är inte en hållbar situation att Stockholms stad ska ta ansvar för europeiska länders
organiserade tiggeri. Vårt ansvar begränsas till våra medborgare som numera far illa av
den konkurrens som finns från hitresta.
Äldreomsorg och funktionsnedsättning
Den som har slitit hela sitt liv, genom förvärvsarbete såväl som arbete i hemmet, förtjänar en värdig ålderdom. Våra äldre har rätt till vördnad och respekt från de yngre generationerna och samhället i stort. I vårt Stockholm är politiken för våra äldre inriktad på
att tillgodose de äldres olika behov samt att bygga broar mellan generationerna. Våra
äldre är en resurs och ska behandlas som de samhällsbyggare och hjältar de många
gånger är. Äldre i Stockholm ska ha rätt till trygghet, livskvalitet, näringsriktig och
välsmakande mat.
Fysisk och ekonomisk trygghet är två grundläggande förutsättningar för ett fungerande
och fullvärdigt liv. Detta gäller för alla människor, men inte minst när man kommit lite
till åren. Trygghet för våra äldre kan handla om många olika saker, alltifrån detaljer som
att få hjälp med enklare sysslor i vardagen till livsavgörande frågor som möjligheten att
få akut hjälp om man behöver. Att underlätta för den som, med viss hjälp, vill bo kvar
hemma till exempel med att förebygga olyckor är inte bara medmänsklighet, det är
också ekonomiskt klokt.
På samma sätt som äldre kan möta problem utifrån fysiska omständigheter så finns det
många människor som har liknade problem utan att för den skull vara till åren. Personer
med olika funktionsnedsättningar ska inom Stockholms stad och med Sverigedemokraternas politik ges alla möjligheter till ett fullgott liv. Samhället har ett ansvar att kompensera människor så långt det är möjligt och hjälpa alla att leva och arbeta efter förmåga. Vi önskar bland annat se över möjligheten till att under en viss tid ge 100% lönebidrag för att få fler personer med funktionsnedsättningar i arbete.
Kultur och fritid
Sverigedemokraterna vill se ett kulturliv som riktar sig till den breda allmänheten och vi
vill premiera satsningar som lyfter fram det svenska kulturarvet. Vi vill stödja och uppmuntra kulturella uttryck som hjälper till att bevara och utveckla den svenska kulturen.
Kulturarvet är en viktig del av vår identitet och en påminnelse om vilka vi har varit och
vad som har skapat grunden för vilka vi är. Det handlar också om att respektera och
minnas de tidigare generationer som lagt grunden till det som vi har idag. Kulturarvet är
den länk som binder samman generationerna och skapar en känsla av samhörighet.
Stöd till invandrarföreningar förfelar sitt syfte genom att ytterligare skapa distans till det
svenska samhällets normer och värderingar genom att slå bort incitament för anpassning
till det svenska samhället. Det bidrar istället till ytterligare segregation och utanförskap.
Därför vill vi omfördela kulturstöd från invandrarföreningar till föreningar där tyngdpunkten ligger på svensk kultur.
Kulturstöd ska premiera uttryck som syftar till att utveckla utövarens kreativitet och
talang, och som också kan komma allmänheten till godo. Vi vill se att fler satsningar
görs på stockholmare som besitter en stor talang inom sitt specifika kulturområde. Detta
kan vara inom musik, måleri, sång och dans. Ideologiskt motiverade provokationer som
ofta håller en väldigt låg och i många fall helt obefintlig konstnärlig kvalité ska göras
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självförsörjande. Vi vill se ett ökat medborgarinflytande i planeringen av stadens större
kulturprojekt. Vi anser att vid stora projekt som exempelvis Slussen, eller sådant som
berör offentliga byggnader eller konstverk, ska medborgarna tillfrågas innan beslut fatttas. Vi ser gärna att frågor som dessa avgörs genom folkomröstningar. Den här typen av
projekt berör i allra högsta grad medborgarnas liv genom den påverkan de har på deras
hemmiljö och deras möjligheter att trivas i sin stad. Det är en självklarhet för oss att
medborgarna ska tillfrågas innan sådana beslutas fattas.
Stödet till idrottande stockholmare fördelas idag orättvist. Det man kan se är att stadens
stöd som det ser ut idag missgynnar flickors idrottande. Skattebetalarnas pengar används
först och främst till att främja de stora lagidrotterna och det är just inom lagidrotten som
pojkar är mest aktiva. Den som sysslar med ishockey får mer pengar än exempelvis den
som utövar ridsport. Sverigedemokraterna vill se en mer rättvis fördelning av resurser
mellan olika idrotter. Stockholms stad saknar idag inomhushallar, vi vill bygga fler hallar under kommande mandatperiod.
Bostadsbrist
Rådande bostadsbrist och behovet av bostäder till en växande befolkning i Stockholm
kräver en omfattande nybyggnation. Om staden fortsätter bygga nya bostäder i dagens
takt samtidigt som befolkningsökningen inte avtar kommer bostadsbristen bli värre med
stigande bostadspriser och växande bostadsköer. Detta kommer särskilt att drabba ungdomar, lågavlönade, nyinflyttade, studenter och andra svaga grupper på bostadsmarknaden. En ännu mer förvärrad situation på Stockholms bostadsmarknad kommer också
slå enormt hårt mot hela regionens ekonomiska tillväxt.
Stockholms stad är en kommun som befinner sig i en kraftig befolkningstillväxt. En stor
del av befolkningsökningen har sin bakgrund i den rådande massinvandringen. Till
skillnad från övriga partier i Stockholms stad har Sverigedemokraterna på nationell nivå
en politik som på sikt gör det möjligt att skapa en långsiktigt hållbar situation på bostadsmarknaden i Stockholm.
Vi vill se att nya bostäder framförallt byggs på oexploaterad mark och att en majoritet
av stadens myndigheter flyttar ut i förorten och att dessa byggnader görs om till hyreslägenheter. Stockholms unika siluett och kulturmiljöer måste värnas. Nya byggnader ska
ha en form, storlek och utseende som gör att de passar in i den omgivande stadsmiljön.
Det ska finnas en bostadskö som prioriterar stockholmare, Stockholms stad står inför
stora utmaningar när det gäller bostadsförsörjningen. Kommunen behöver nu en period
där vi får möjlighet att ”bygga ikapp” utan att inskränka på stadens unika värden som att
till exempel förtäta befintliga bostadskvarter eller bygga bort stadens parker.
Invandring
Det är viktigt att skilja mellan olika typer av invandring. Beroende på invandringens
karaktär får den olika effekter på det svenska samhället. På den tiden som invandringen
till Sverige bestod av arbetskraftsinvandrare från kulturellt närliggande länder var de
problem vi ser idag icke-existerande. Problemen har uppstått som en följd av att kursen
lades om till förmån för en oansvarig invandringspolitik med fokus på asyl- och anhöriginvandring.

Sverigedemokraternas förslag till budget 2015

(SD):8
Vår linje är att asyl- och anhöriginvandring ska minskas kraftigt till Stockholms stad
samtidigt som kravlösheten ersätts med tydliga förväntningar på anpassning. Invandringspolitiken på riksplanet beslutas i Sveriges riksdag, men vi i Stockholms stad väljer
själva omfattningen av invandringen till kommunen.
Samtliga opinionsundersökningar som gjorts på senare tid visar att svenska folket anser
att Sverigedemokraterna företräder den bästa invandringspolitiken. De visar också att
svenska folkets åsikter allmänt rörande svensk invandringspolitik ligger väl i linje med
den politik som Sverigedemokraterna förespråkar. Därför bör det vara av intresse för
styrande partier att verkställa en folkomröstning om invandringens omfattning till
kommunen.
Arbetsmarknad
Stockholmsregionen utgör Sveriges största arbetsmarknad. Att Stockholms stad har en
välfungerande arbetsmarknad är därför viktigt inte bara för Stockholm, det är viktigt för
hela Sverige. En viktig nyckel till att få vår arbetsmarknad att fungera bättre är att skapa
ett så gynnsamt klimat för företagande som möjligt. Detta kan åstadkommas genom
bland annat att reformera sjuklöneansvaret och löneavgiften för småföretag. De svenska
småföretagen har stått för en stor del av sysselsättningstillväxten under tidigare högkonjunkturer och är också en viktig förutsättning för Sveriges väg ut ur aktuella och kommande kriser. Att underlätta för dem är långt mer effektivt för att skapa jobb än att bedriva aktiv arbetsmarknadspolitik.
Sverigedemokraterna menar att det är strukturella orsaker som ligger bakom den ineffektiva arbetsmarknaden. En alltför hög invandring i kombination med en misslyckad
matchning på arbetsmarknaden har skapat ett överutbud liksom underutbud inom lika
sektorer. Till detta kommer en brist på bostäder vilken nu växt sig så allvarlig att människor väljer att bosätta sig på andra håll trots att de har möjlighet till arbete här. Krånglig
byråkrati och ineffektiv aktiv arbetsmarknadspolitik bidrar till att arbetslösheten ökar,
och pressar fram ett onödigt högt skattetryck.
Den fria arbetskraftsinvandringen som infördes 2008 har inneburit stora påfrestningar på
arbetsmarknaden. Det har lett till stora undanträngningseffekter av svensk arbetskraft
och innebär samtidigt att det är fritt fram för lönedumpning. Vi anser att det är självklart
att alla ska ha lika förutsättningar på arbetsmarknaden och vänder oss mot alla typer av
diskriminerande åtgärder. Vi uppmärksammar som enda parti även att svenska medborgare diskrimineras på arbetsmarknaden.
Vi vill se att Stockholms stads verksamheter kontrollerar vilka entreprenörer staden anlitar för att förhindra utnyttjande av svart arbetskraft. Våra ungdomar måste tidigt få
känna på vad det innebär att ha ett arbete. Vi vill erbjuda meningsfulla sommarjobb som
dessutom ska kompletteras med möjligheter att driva sommarföretag. Det finns en betydande andel inom den offentliga sektorn som idag jobbar deltid men vill gå upp i arbetstid, inte sällan är det kvinnor inom vårdsektorn. Det är fullt rimligt att staden ser till att
det finns resurser för detta. Det är både en vårdfråga och en jämställdhetsfråga.
Stadsmiljö
Stadsplaneringen i Stockholm ska ha som ledmotiv att byggandet ska skapa trivsamma
miljöer för Stockholms invånare. Sverigedemokraterna ser det som viktigt att stadens
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invånare får vara med och påverka vilka stora projekt som ska genomföras och vilka
som ska avfärdas, folkomröstningar är vi positiva till. Det är betydligt viktigare att
Stockholms invånare får leva i trivsamma miljöer som de kan identifiera sig med än att
ett kotteri av arkitekter, konstnärer och politiker får leva ut sina ambitioner. Ekonomiska
medel ska avsättas till att bevara, restaurera och ytterligare förfina staden i betydligt
högre utsträckning än vad som görs i dagsläget.
Stockholms karaktäristiska siluett med relativt låg bebyggelse där främst kyrktorn reser
sig mot himlen som utropstecken är unik. Detta blir ännu tydligare när man kombinerar
siluetten med det särpräglade landskapet som egentligen är en sorts skärgårdslandskap
med en mängd öar och vikar samt stora vattenspeglar mellan stadens stadsdelar. Vi har
även Gamla stan, kungliga slottet och en mängd sakrala och profana märkesbyggnader.
Vi vill bevara det vackra och unika i Stockholm. Vi vill skydda Stockholms natur- och
kulturvärden från en upprepning av 1950-och 60-talens historielösa förstöring av ovärderliga miljöer. Våra gröna lungor och stadens vattenytor som är nästintill unika måste
bevaras.
Vi tar som enda parti kraftfullt avstånd från den ”förtätningshets” som råder i Stockholms stad idag. För oss handlar det inte bara om att skapa fler bostäder utan även om
att se till att stockholmarna som bor här känner en trygghet och trivsel i sin egen bostad.
Sverigedemokraterna Stockholms stad sätter stockholmarna i första rum det kan du som
väljare alltid vara säker på.
Turism
Stockholmsregionen med Sveriges huvudstad i fokus är en av landets största turistattraktioner och turistnäringen i Stockholms stad sysselsätter idag väldigt många människor. Vi vill utveckla den befintliga turistnäringen i Stockholm och samtidigt skapa nya
intressanta attraktioner som lockar ännu fler besökare.
Praktiskt taget dagligen luras turister i Sverige av skrupelfria taxiförare, detta bidrar till
att skapa en negativ bild av Stockholm och den viktiga turistnäringen. Många turister
åker tyvärr hem med intrycket att Stockholm är en ogästvänlig och otrygg plats att turista i. Denna turist kommer med största sannolikhet inte återvända, ännu mindre rekommendera Stockholm som turistmål. Vi vill förbättra informationen på flygplatser
och hamnar om hur man på säkrast och billigast sätt reser som turist. Vi vill även kunna
erbjuda våra turister transporter med minibussar från hamnar och flygplatser till förmånligt pris. Turismen är en viktig industri för Stockholm och vi är väldigt måna om att våra
turister känner sig trygga och uppfattar Stockholm som en turistvänlig stad.
Vi vill anordna en årlig sommarfestival i Stockholms innerstad. En sommarfestival med
en stockholmsprägel lockar inte bara turister från andra delar av Sverige utan är även en
attraktion som lockar turister från utlandet. Stockholmsfestivalen skulle inte vara en ny
vattenfestival utan en kortare festival som pågår under en långhelg med fokus på mat,
svensk kultur och sommar.
Ett nytt svenskt kulturmuseum med vikingaprägel har alla förutsättningar för att kunna
bli en turistmagnet likt Vasamuseet och vore ett bra komplement till de museer som
redan finns idag. Tyvärr har vi inte idag något museum som på ett bredare perspektiv tar
upp denna mytomspunna del av det svenska kulturarvet. Vi ser stora möjligheter att
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kunna utveckla detta till att bli en stor turistattraktion och genom detta även skapa
många nya arbetstillfällen.

Ökade satsningar 2015 utöver rödgrönrosas budget


Höjda löner för vård- och förskolepersonal.



Höja bidragsnivåerna till resursskolor.



Vårdnadsbidraget återinförs.



Mer resurser till barn och ungdomars fritidsintressen.



Storsatsning på rehabilitering av brottsoffer.



Mer resurser till svenskundervisning.



Ökade resurser för att ge högre lönebidrag vid anställning av personer som har
olika funktionsnedsättningar.



Mer resurser till kvinnor och barn som är utsatta för hedersrelaterat förtryck.



Hemlösa svenska medborgare ska prioriteras över tiggare.



Instiftandet av jourskolor.



Högre anslag till den mat som serveras på våra äldreboenden så den minst håller
lika kvalité som den mat som serveras på landets fängelser.



Personalen på våra äldreboenden ska kunna göra sig förstådd på utmärkt
svenska.
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