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VI BYGGER STOCKHOLM – PÅ RIKTIGT
Bostadsbristen ligger idag som en bromskloss och hämmar Stockholms tillväxt. Bristen
på bostäder gör att företag får svårt att rekrytera spetskompetens vilket i sin tur resulterar i att man får svårare att växa på hårt konkurrerande marknader. Att bristen på bostäder även gör så att våra vuxna barn inte ges möjlighet att flytta hemifrån är ett annat
allvarligt problem. Tillgången på bostäder kommer ha en avgörande betydelse för
Stockholms tillväxt och för att stockholmarna ska känna en tillförsikt inför framtiden för
sig själva och sina barn. Ett Stockholm som strävar efter en positiv tillväxt även i framtiden måste sätta ett större fokus på att lösa bostadssituationen. Utan en hållbar bostadspolitik där man tar ansvar och tillför fler incitament för att öka bostadsbyggandet så
kommer hela stockholmsregionen att stagnera.
Bostadsbristen har skapats på grund av många års felprioriteringar från de båda politiska
blocken. Det vi ser nu är resultatet av att man inte har tagit frågan om bostadsbyggandet
riktigt på allvar. Bostadsfrågan är Stockholms viktigaste fråga och det är en fråga som
Sverigedemokraterna prioriterar. Vi har alltid lyft fram bostadsfrågan som en av våra
viktigaste frågor. Vi har som enda parti talat klarspråk om hur den stora invandringen
till Sverige har bidragit starkt till att vi idag har en akut bostadsbrist i Sverige och inte
minst i Stockholms stad.
Vår målsättning är att staden ska vara den bästa kommunen att födas, leva och bli gammal i. Med Sverigedemokraternas politik så är detta möjligt. Och vi kan göra det utan att
höja skatterna. Möjligheterna att kunna få en bostad har en stor betydelse för stockholmarnas välbefinnande. Sverigedemokraterna är ett stockholmsvänligt parti och vi kommer underlätta för just stockholmarna och deras barn att få en bostad. Det ska helt enkelt
bli enklare att få en lägenhet om du bor, arbetar eller är uppvuxen i staden. Att våra egna
ungdomar inte kan få en egen bostad och starta sina vuxenliv ser vi som ett svek mot
dem. Vi talar om en förlorad generation som varken har prioriterats på bostads- eller på
arbetsmarknaden. Våra ungdomar har helt enkelt fått stå åt sidan när styrande politiker
har valt att prioritera annorlunda. Sverigedemokraterna kommer börja prioritera våra
barn och ungdomar igen!
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STOCKHOLMS STADS VERKSAMHET
Socialnämnden har en samordnande och övergripande roll när det gäller socialtjänsten i
Stockholm. Sverigedemokraternas uppfattning är att olika sociala insatser ständigt bör
vägas mot grundläggande principer som rör människans eget ansvar för sitt liv och livsföring. Socialtjänstens viktigaste målsättning skall vara att i största möjliga utsträckning
återföra människor till ett arbetsliv. Socialnämndens olika satsningar som rör hjälp åt
papperslösa, flyktingmottagande, kvinnojourer med mera bör vara föremål för en ständig granskning. Det finns därför anledning tro att en besparingspotential finns inom Socialnämnden. Sverigedemokraterna föreslår därför att anslaget till nämnden minskar
med cirka 35 miljoner. Stadsdelsnämnderna representerar den i särklass största utgiftsposten i Stockholms stad. Deras verksamhet omfattar sådant som lokal demokrati, arbetsmarknadsåtgärder samt ekonomiskt bistånd. Med de besparingar som är nödvändiga
för att undvika skattehöjningar måste Stadsdelsnämnderna underkasta sig smärre anslagsreduceringar jämfört med majoritens budget. Sverigedemokraterna föreslår att anslaget till nämnderna minskar med cirka 90 miljoner.

Bostad
Dagens 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
som följd 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 hårt mot hela regionens ekonomiska tillväxt.
Staden måste ges möjlighet att bygga ikapp bostadsbristen
Stockholm behöver nu en period då vi ges möjlighet att ”bygger ikapp” stadens bostadsbrist utan att samtidigt göra våld på stadens unika värden. Utvecklingen måste ske i
samklang med stadens själ och historia. För att lyckas med detta krävs en sverigedemokratisk politik både lokalt och på riksplanet. Vi måste verka för att göra det enklare att
få bygglov och förkorta byggprocessen. Stockholm är en stad som befinner sig i en kraftig befolkningstillväxt. Staden tjänar dock inte på en snabb befolkningsökning om man
inte hinner skapa nya jobb, bostäder och transportvägar till de nya invånarna. Sverigedemokraterna anser att en sådan situation är ohållbar och att en kraftig befolkningstillväxt inte har något egenvärde. Stockholm kommer aldrig att kunna konkurrera i storlek
med andra internationella storstäder. Den enda långsiktiga lösningen är en måttligare
befolkningsökning som gör det möjligt att bygga ikapp i Stockholm. Med en måttlig
befolkningsökning blir det möjligt att hantera både dagens problem på bostadsmarknaden och de nybyggnadsbehov som befolkningsökningen kräver.
Nya bostadskvarter istället för att förtäta
Efterfrågan på bostäder i innerstaden är mycket stor, men om innerstadens siluett och
grönområden ska bevaras så är förtätningsmöjligheterna begränsade. Huvudinriktningen måste vara en utvidgning av staden i form av nya bostadskvarter som byggs i enlighet med klassisk stadsbyggnad i form av innerstadsliknande kvartersbebyggelse. För
att kunna utnyttja den utvidgade innerstadens fulla potential är det av stor vikt att bostadsbyggandet samordnas med utvecklingen av infrastrukturen. Det finns redan planer
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för ett stort antal nya stadsdelar nära innerstaden som Sverigedemokraterna är positiva
till. Exempel på dessa är Norra Djurgårdsstaden, Norra stationsområdet, Västra
Kungsholmen, Alvik, Liljeholmen, Telefonplan och Slakthusområdet. Det räcker dock
inte med en utvidgning av innerstaden för att täcka nybyggnadsbehoven av bostäder.
Ett antal platser i ytterstaden behöver utvecklas till attraktiva stadsliknande centrum
som kan utgöra nya alternativ till innerstaden. Exempel på ytterstadscentra som bör
utvecklas är Vällingby, Kista, Brommaplan, Skärholmen och Farsta.
Underlätta för våra ungdomar att få en bostad
För att underlätta för ungdomar och studenter att komma in på bostadsmarknaden bör en
särskild satsning på små billiga hyresbostäder prioriteras. I dagsläget byggs väldigt få
små lägenheter. Kommunen bör ställa som krav att en viss andel små hyreslägenheter
ingår vid nya byggprojekt. Kommunen bör även ge allmännyttan i uppdrag att bygga en
viss andel små hyreslägenheter. Bostadsförmedlingen i Stockholm bör öronmärka en del
av lägenheterna till personer boende i Stockholm. Det bör exempelvis finnas en kö som
man endast kan stå i om man är bosatt i Stockholm. Det är fel att våra vuxna barn ska
behöva flytta ifrån familj och vänner när man väl vill starta sitt vuxenliv och flytta till
sin första bostad.
Avkontorisera innerstaden
I Stockholm finns ett stort antal lägenheter som är kontoriserade. Kommunen bör aktivt
verka för en avkontorisering av dessa, särskilt i de delar av staden där bostadsutbudet är
dåligt. Det finns också en del kontorsbyggnader som kan omvandlas till bostäder. Ett
bra exempel på detta är omvandlingen av Vattenfalls kontor i Råcksta till bostäder. Eftersom arbetsplatser har högre bullergränser så bör dessa i möjligaste mån flyttas till
platser som är för bullriga för bostäder samtidigt som arbetsplatser omvandlas till bostäder i lugnare lägen. Stockholms stad bör föregå med gott exempel när det gäller sådan
flytt av arbetsplatser.
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Prioritera stockholmarna på hyresrättsmarknaden



Invandrare ska inte få förtur till bostäder



Kommunen ska verka för att det byggs fler små hyresrätter



Utveckla fler stadskärnor utanför innerstaden

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 förhållandevis obetydliga. Problemen har uppstått som en följd av
att kursen lades om till förmån för en oansvarig invandringspolitik med fokus på asyloch anhöriginvandring. Vår linje är att asyl- och anhöriginvandrare ska minskas kraftigt
i Stockholms stad samtidigt som kravlösheten ersätts med tydliga förväntningar på an-
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passning. Invandringspolitiken på riksplanet beslutas i Sveriges riksdag, men vi i Stockholms stad kan påverka omfattningen av invandringen till kommunen. Många 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.
Hur stora är kostnaderna kopplade till invandringen
Sveriges kommuner är de som har fått axla det största ansvaret för invandringspolitiken.
Kommunerna har ansvaret för såväl grunderna i välfärden, det sociala ansvaret och den
ekonomiska tryggheten. Ersättningen till kommunerna för att ta emot ett stort antal nya
invånare har varit otillräckligt. Kommunerna har därmed ofta tvingats nedprioritera
vård, skola och omsorg framför att fortsatt finansiera invandringen. Som en följd har
stora integrations- och invandringsproblem uppkommit i flera av Stockholms förorter.
Segregation, utanförskap och stora ekonomiska kostnader har uppstått som ett resultat
av den förda politiken. Stockholm stad har tyvärr inte möjlighet att påverka invandringen på riksnivå, då detta är en uppgift för riksdagen att besluta om. När det kommer till
detaljerade utgiftsposter som framförallt rör invandring och mångkulturella projekt så
anser vi att redovisningen och transparensen mot skattebetalarna har stora brister. Sverigedemokraterna i Stockholm vill att kommunen genomför en ordentlig utredning av
effekterna av invandringen på kommunen. Utredningen ska innehålla både de rent ekonomiska effekterna samt andra effekter som invandringen haft på kommunen. Focus bör
ligga på invandringens effekter på välfärdstjänsterna. Grunden till att en utredning behövs är avsaknaden av uppgifter på ett så viktigt område. Stockholm stad bör därför
genomföra en heltäckande utredning så att stadens politiker kan anta förhoppningsvis mer upplysta beslut. I utredningen skall ingå samtliga partier i stadshuset. Till utredningen skall knytas olika experter. Sverigedemokraterna anslår 15 miljoner för en sådan
utredning.
Nej till särbehandling och diskriminering
Även om invandringen styrs genom riksdagen har Stockholms stad stor frihet att utforma själva omhändertagandet av de nya medborgarna. Utbildning, SFI och den lokala
arbetsmarknaden är exempel på områden där staden har huvudansvaret. Allteftersom
problemen till följd av invandringen har ökat i omfattning har en mängd olika särlösningar och integrationsprogram införts via kommunen. Många av dessa kan är direkt
kontraproduktiva, ett slöseri med resurser eller direkt diskriminering av den svenska
befolkningen. Vi har exempelvis kunnat se kommunala program som innebär både förtur till arbete och bostad för invandrare i Stockholm. För att motivera detta har begreppet ”positiv särbehandling” införts. I grunden är det knappast rätt att tala om något ”positivt” istället handlar det om en tydlig diskriminering av svenskar för att prioritera
svaga invandrargrupper. Att det även finns svenskar som befinner sig i svag situation
har politikerna kommit att bortse ifrån.
Assimilation istället för integration
Sverigedemokraterna är motståndare till den nuvarande integrationspolitiken. Det betyder inte att all form integrationspolitik nödvändighetvis är fel. Eller att målen som vissa
förespråkare av den nuvarande politiken strävar efter är fel. Istället förespråkar Sverigedemokraterna en assimilationspolitik. En övergång till en assimilationspolitik skulle

Sverigedemokraternas förslag till budget 2016

(SD):7
innebära att Sverige inte ska anpassa sig efter invandrarnas kulturer, utan samhället ska
verka för att de invandrare som kommit till Sverige anammar och anpassar sig efter den
svenska kulturen. Kortfattat, att ta seden dit man kommer. Skälen till att assimilation är
att föredra framför integration är flera. Sverigedemokraterna anser att medborgarna i
samhället behöver en gemensam nämnare som alla kan relatera till. I ett harmoniskt
samhälle behöver det finnas en gemensam identitet. En gemensam grundstomme som
håller ihop samhället över klassgränser och geografiska skillnader. Avgörande är det
praktiska resultatet. Under alla de åren som staden har försökt lösa integrationen med en
mängd olika integrationssatsningar har problemen bara ökat. Det är dags för en förändring.
SFI och hemspråksundervisning
Kunskaper i det svenska språket är det viktigaste verktyget för att ta sig in i samhället.
Att ha full förståelse för ett språk handlar inte bara om ett sätt att kommunicera, det är
även själva grunden i en identitet. Det innebär en gemensam referensram, en idéhistorisk och värdemässig grund att stå på. Integrationsidén står istället för ett helt annat synsätt, där det är visserligen är nödvändigt med språket för att kunna kommunicera och för
att kunna konkurrera på den svenska arbetsmarkanden. Men identitetsfaktorn kommer
där på mellanhand. Sverigedemokraterna ser negativt på utvecklingen och vill satsa
större resurser så att invandrare som kommer till Sverige kan lära sig svenska. Det är
inte så att vi ser det som negativt att medborgarna talar flera språk. Tvärtom ser Sverigedemokraterna de möjligheterna som kunskap i olika språk ger och vill verka för en
upprustning av de språkliga ämnena inom skolväsendet. Istället handlar det om vad det
offentliga i första hand ska stödja ekonomiskt. Och där anser vi att svenskan ska prioriteras och fortsätta ha en särställning. Samtidigt som det svenska språket nedgraderats
avsätts stora resurser till att lära ut många främmande språk. En omprioritering ifrån
hemspråksundervisning till svenskundervisning är istället nödvändig. Sverige är det nya
hemlandet - det bör då också vara naturligt att kommunala resurser läggs just på svenskundervisning och inte på främmande språk. Sverigedemokraterna vill avskaffa hemspråksundervisningen. Detta ger en förstärkning av budgeten med minst 250 miljoner
kronor.
Den misslyckade integrationspolitiken
Staden har genom åren infört en mängd med integrationsåtgärden som har syftat till att
försöka förbättra integrationen i kommunen. Problemen med dagens invandringspolitik
har gjort att stadens politiker ifrån både höger- och vänsterblocket har tvingats föreslå en
mängd olika åtgärder för att försöka upprätthålla skenet att deras partier har lösningar på
integrationsproblemen. Sverigedemokraterna anser att enda sättet att lösa integrationsproblemen är att ta tag i grundproblemen. Att Sverige haft en alldeles för stor invandring
på för kort tid. Och ingen integrationspolitik, oavsett politisk majoritet för den, kommer
att kunna lösa frågor avseende integrationen innan grundproblemen åtgärdas. Ansvaret
för utbildning och arbetsmarknaden för nyanlända bör istället skötas genom generella
åtgärder och inte genom olika särlösningar. Dagens integrationssatsningar borde därför
lägga ner. Resurserna bör istället omfördelas och fokus bör läggas på assimilering i det
svenska samhället.
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Kraftigt minska invandringen till Stockholms stad



Prioritera arbetskraftsinvandring av spetskompetens



Folkomrösta om invandringen



Kommunen redovisar varje år ett mångkulturellt bokslut

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 – i vart fall gymnasieskolan. Till dess 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. Vi motsäger oss
enskilda satsningar till så kallade genusprojekt. Många barn börjar förskolan vid en
mycket tidig ålder. Förskolan får därigenom ett avgörande ansvar för många delar av
våra barns vardag. Förskolan formar framtidens svenskar. Eftersom 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
klåfingriga försök att sudda ut skillnader som är medfödda. 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.
Avskaffa hemspråksundervisningen
När det gäller just språket anser vi att det är av stor vikt att utöka svenskundervisningen
för de barn som så behöver och att samtidigt avveckla hemspråksundervisningen. För att
kunna bli en naturlig del av det svenska samhället krävs goda språkkunskaper. Därför är
det av stor vikt att samtalsspråket under skoltid, med undantag för språklektioner, alltid
är svenska. Modersmålsundervisningen för invandrare främjar inte assimilationen till
det svenska samhället och dess effekter för inlärning av det svenska språket är tveksamt.
Vi förordar att kommunerna ska utöva påtryckningar på staten så att den skattefinansierade modersmålsundervisningen avskaffas. De nationella minoritetsspråken undantaget. Hemspråksundervisningen innebär idag en kostnad för skattebetalarna i Stockholm
på runt 225 miljoner per år, men förväntas öka betydligt under 2016.
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Utsatta barn
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. Ett särskilt problem är barn och
ungdomar som rekryteras in i extrema religiösa grupper och/eller sedan lämnar landet
för att strida för terrororganisationer. Ett växande och mycket skrämmande problem i
Stockholm. Ett led i det hindrande arbetet mot rekrytering är att inte tillåta fler muslimska friskolor att etablera sig i Stockholm utan noggrann kontroll av dem. Det är Sverigedemokraternas bestämda åsikt att heltäckande slöjor inte hör hemma i skolan. De
försvårar undervisningen, och är dessutom ett uttryck för religiös extremism och kvinnoförtryck.
Skolläkare
Sverigedemokraterna vill att vid varje större skola skall skolläkare finna tillgänglig
minst en gång i veckan. Vi ser allvarligt på den ökande ohälsan bland barn och ungdomar. Vi måste helt enkelt sätta ett större fokus på våra barns välbefinnande.
Jourskolor
För att motverka oordningen i skolorna önskar Sverigedemokraterna instifta jourskolor
för de elever som behöver extra stöd och hjälp samt fasta regler, utöver de resursskolor
som idag hjälper personer med olika funktionsnedsättningar. I jourskolorna går de elever
som inte nödvändigtvis har psykiska diagnoser men som av olika skäl behöver mindre
klasser och mer specialutbildad personal för att klara av sin skolgång.
Begåvade barn
Mycket begåvade barn får i skolan ofta inte utlopp för sin begåvning och sitt kunnande.
Den sammanhållna skolan ger en nivelleringseffekt. För mycket begåvade barn bör särskilda klasser inrättas.
Tidig kontakt med arbetslivet
Kunskaper om samhälls- och arbetsliv utgör en viktig grund för att eleven ska få idéer
och uppslag om framtida yrkes- och intresseområden. Undervisningen måste därmed bli
starkare förankrad gentemot näringslivet där eleven ges möjlighet att via delaktighet i
näringslivet kunna upptäcka samhällets behov av yrken samt få möjligheten till mentorskap av redan yrkespraktiserande. Sverigedemokraterna vill se tydligare fokus på att
matcha företagens behov på arbetsmarknaden. Dagens undervisning saknar ofta förankring i näringslivet. Skolan måste i större utsträckning forma sin undervisning efter den
kompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden. För dagens arbetsgivare råder inte bara
efterfrågan på kunskap utan även väl utvecklade analytiska färdigheter att kunna hantera
och värdera större mängder information. Vi vill investera i ett utvecklat samarbete mellan skolan och näringslivet för att goda kontakter med olika arbetsplatser och arbetsmarknadsorganisationer ska kunna upprättas.
Friskolor
Friskolor är ett utbildningssystem som bygger på valfrihet. Den annars grundläggande
tanken i utbildningssystemet är att en huvudman i den offentliga sektorn ansvarar för
skolan. Sedan tidigare finns möjlighet för enskilda personer att bli ansvariga för en
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skolutbildning med egna skolprogram som kan ses som ett komplement till den nationella läroplanen. Denna valfrihet utgör även ett bra tillskott i utbildningssystemet eftersom att friskolor kompletterar kommunala skolor och bidrar till viktig konkurrens i
den viktiga utvecklingen av undervisningsformer. En fristående skola ska ha rätt till
egna dokument, men programmet får inte stå i strid med den nationella läroplanen.
Krafttag för en tryggare skolmiljö
Att skapa ordning och reda i skolan är inte i första hand en ekonomisk fråga. Det handlar om prioriteringar och politisk vilja. Ett första steg i att ge lärarna mer befogenhet är
att införa ett mobilförbud i alla grundskolor som drivs av kommunal regi. Innan lektionens början samlar läraren in alla elevers mobiltelefoner som sedan återges efter att lektionen är slut. Ordning och reda är A och O i klassrummet och mobiltelefoner är ingenting som behövs under lektionstid utan distraherar enbart eleven inklusive klasskamraterna ifrån undervisningen. Skolans värld är ofrånkomligen en spegling av samhället i
övrigt. Till exempel kan man tydligt se hur den mångkulturella otryggheten i många
kommuner också nått innanför skolans område. Våld, mobbning, sexuella trakasserier,
svenskfientlighet och andra etniska samt religiösa motsättningar har fått en oacceptabelt
stor utbredning. På senare år har vi alla sett exempel på skolor som på grund av omfattande problem tvingats stänga. Vid tillfällen när åtgärder som har antagits i förebyggande syfte saknar verkan, ska disciplinära åtgärder kunna vidtas. I särskilda fall ska
beslut kunna fattas om att flytta bråkiga elever till annan skola. Sverigedemokraterna
vill införa jourskolor där elever med manifesta sociala problem hänvisas för kortare
eller längre perioder. Detta för att på ett rimligt sätt påverka och korrigera dessa elevers
beteende genom att ge dem rätt stöd och fasta regler, samtidigt som övriga ”stillsammare” elever ges möjlighet till en trygg och lugn tillvaro med studiero i skolan.
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Satsning på svenskundervisning i skolan



Involvera yrkesutövare i studie- och yrkesvägledningen



Arbeta för att skötsamma elever får en trygg studiemiljö

Trygghet
Det är 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 och hjälpa brottsoffret tillbaka till ett fungerande liv. Ett
årligen återkommande brottstema 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 upp-

Sverigedemokraternas förslag till budget 2016

(SD):11
rätthålla 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.
Förbättra tryggheten för stockholmarna
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. Vår politik syftar till 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. Många
stockholmare upplever en otrygghet när man åker kollektivt vissa tider på dygnet.
Tryggheten för stockholmarna är en viktig fråga för Sverigedemokraterna och vi vill
göra en omfattande satsning just för att förbättra tryggheten. Under senare år har alltfler
trafikvärdar engagerats i kollektivtrafiken vilket är en positiv utveckling men det krävs
mer resurser och Sverigedemokraterna vill förbättra tryggheten ytterligare för stockholmarna. Detta skulle kunna uppnås genom ett utbyggt larmsystem på tåg- och tunnelbana.
Belysningen ska vara god även vid entréer och vid busskurer. I synnerhet på helger ska
servicevärdar och ordningsvakter vara ett regelbundet inslag i kollektivtrafiken. Vi vill
också se en satsning på den sedan länge negligerade tunnelbanepolisen – kanske kan en
sådan kombinerat med att en snabb- och lättrörlig jourgrupp inrättas som kan infinna sig
snabbt på plats vid behov.
Ekonomiskt bistånd
Sverigedemokraterna är positiva till ekonomiskt bistånd. För svenska medborgare som
har hamnat utanför arbetsmarknaden ska det självfallet finnas hjälp att få. Efter två års
sammanhållen tid av försörjningsstöd ska Stockholms stad erbjuda sysselsättning för att
hjälpa dessa personer att komma tillbaka till arbetsmarknaden. Vi anser att risken för
svarta arbeten ökar ju längre tid medborgaren står utanför arbetsmarknaden. Personer
som inte närvarar eller deltar på arbetsförberedande insatser eller liknande ska, i etapper,
få minskat ekonomiskt bistånd. Det är inte rimligt att personer som har försörjningsstöd
ska få rätt till SL-kort då det sänder ut fel signaler. Sverigedemokraterna vill hellre se
över möjligheten att erbjuda låginkomstpensionärer SL-kort. Genom att inte erbjuda SLkort till personer med försörjningsstöd sparar vi cirka 50 miljoner kronor.
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 tiggeri som numera förekommer 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 huvudsakligen frivilligt men det finns också rapporter om att
tvång och prostitution är förknippat med dem som reser hit. Även byggandet av illegala
kåkstäder med massiv nedskräpning som följd är ett växande problem. Det är inte en
hållbar situation att Stockholms stad ska ta ansvar för andra länders medborgare.
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Sverigedemokraternas förslag för 2016


Större fokus på rehabilitering av brottsoffer



Personer som vistas illegalt i landet ska inte erbjudas hjälp av kommunen



Tiggeriförbud i Stockholm

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 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.
Antalet äldre blir fler
Sverige har under 1900-talet genomgått en snabbt ekonomisk och social utveckling som
få tidigare generationer har upplevt. Den ekonomiska utvecklingen har även inneburit en
förbättrad hälsa och en höjd medellivslängd. Idag ser vi resultatet av den ökade medellivslängden då antalet personer över 65 kommer att öka kraftigt de kommande åren. I
grunden är givetvis den ökade medellivslängden något positivt för hela samhället och är
ett gott tecken på hur god samhällsutvecklingen varit de senaste åren. Avigsidan är en
ökad belastning på äldreomsorgen i kommunen. Satsningar bör därför redan idag göras
för att förhindra framtida flaskhalsar. Köerna till senior och trygghetsboenden är idag
långa, många inom hemtjänsten anser att personalen inte är tillräcklig och den tid som
varje vårdtagare får är otillräcklig för att upprätthålla en skälig levnadsstandard. Ofta är
det anhöriga som får hjälpa till när det offentliga inte räcker till.
Hemtjänsten
För många äldre pensionärer över 65 behövs ingen hemtjänst eller offentligt stöd överhuvudtaget. Anpassning av livsstilen, hjälp ifrån anhöriga och allmänt sunt förnuft gör
att många äldre klarar sig mycket bra även då kroppen inte längre är i toppform. Men för
de som behöver stöd är hemtjänsten det första hjälporgan som erbjuds till dem över 65.
Hemtjänstens uppgifter varierar givetvis mycket beroende på brukarens behov. Äldre är
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ingen homogen grupp. Det kan behövas hjälp med städning av trång utrymmen, omvårdnad, ommöblering och en mängd andra uppgifter. Oftast är de äldre mycket nöjda
med personalen men viss kritik finns emellanåt för hur lite tid många äldre upplever att
de får av hemtjänsten. Tiden räcker helt enkelt inte till. Grundproblemet är givetvis att
det saknas resurser och äldreomsorgen inte har prioriterats tillräckligt. Resurserna har
istället spenderats på andra ändamål.
Äldreboende
Allt efter årens gång känner många äldre att de inte orkar med allt fler uppgifter i det
egna hemmet. Det blir därmed ofta enklare att flytta till ett boende speciellt anpassat för
att förenkla för de äldre. För de äldre som inte har stora vårdbehov erbjuder Stockholms
kommun seniorboenden. Erfarenheterna ifrån dessa är att det oftast är lokala faktorer
som avgör trivseln på dessa boenden där vissa boenden inrymmer hög trivsel enligt de
boende. För de äldre som har större vårdbehov är ett särskild boende snarare mer relevant. Oavsett boendeform anser Sverigedemokraterna att kommunen måste ta ett större
ansvar för kosthållningen. För många äldre är den dåliga maten ett av de största klagomålen som de riktat mot äldreboendena och Sverigedemokraterna tar dessa klagomål
på största allvar. Det handlar inte bara om trivsel. En god kosthållning är givetvis en av
de viktigaste faktorerna för att de äldre ska kunna vara så friska som möjligt. Sverigedemokraterna vill att all mat som serveras på kommunens äldreboenden ska vara svensk
och närproducerad. SD i Stockholm vill testa det upphandlingsdirektiv som idag styrs av
EU som tvingar staden att köpa in billigast och inte bäst mat till våra äldre.
Trygghetsboenden
Trygghetsboende är en boendeform som kan sägas vara ett mellanting mellan eget boende och serviceboende. Här bor de äldre i en egen lägenhet och sköter det mesta själv,
men i de fall man skulle behöva assistans av något slag finns alltid någon att kalla på.
Sverigedemokraterna vill se över hur trygghetsboende kan bli tillgängligt för fler äldre,
både genom en översyn av kostnaderna för den äldre och genom att om möjligt utöka
antalet trygghetsboenden i staden. Trygghetsboenden innebär en fördel för såväl samhället som de äldre eftersom kostnaden är lägre än serviceboende och genom att man så
länge man har möjlighet kan tillåtas råda över sin egen vardag. En annan positiv aspekt
är att de äldre, till skillnad från vad som många gånger är fallet då man bor kvar i sin
egen bostad, ges möjlighet att socialisera med jämnåriga i de gemensamhetsutrymmen
som finns. Sverigedemokraterna vill att alla äldre över 85 år ges rätt till både plats på
äldreboende och trygghetsboende utan prövning, och att denna garanti också ska inkludera rätten att sammanbo för par.
Krav på god svenska hos vårdpersonal
Trygghet för äldre kan också handla om att kunna kommunicera med de människor
som ansvarar för ens liv. I Sverigedemokraternas idealsamhälle har alla äldre möjlighet
att inom vård och omsorg obehindrat kommunicera på sitt modersmål. Idag råder stora
brister på detta område, många äldre svenskar känner en stor utsatthet i sin vardag och
upplever att de inte har fullgoda möjligheter att förstå eller göra sig förstådda på sitt
eget språk, i sitt eget land. Sverigedemokraterna kan inte acceptera en ordning som ger
invandrade äldre rätt till tolk, men lämnar infödda svenskar med små eller inga möjligheter att kommunicera med sina vårdgivare och därför vill vi ge även svenska äldre rätt
till vård på sitt modersmål. SD vill ta bort rätten till tolk, föreligger sådant behov ska
det bekostas av den enskilde. Genom denna åtgärd sparas cirka 15 miljoner kronor.
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Personalens situation
Sverigedemokraterna har sedan flera år tillbaka drivit rätten till heltid för alla offentliganställda. Denna princip gäller också numera i Stockholms stad. Det finns dock
mycket mer att göra för att personalen ska känna att det får tillräckligt med stöd och tid
för att kunna ta hand om alla de äldres behov inom både på äldreboenden och i hemtjänsten. Det är viktigt att de anställda inom äldreomsorgen får det stöd de behöver för
att kunna ta hand om de äldre på ett korrekt sätt. Många anställda inom äldreomsorgen
upplever att timmarna inte räcker till och att det skulle behövas mer personal. Samtidigt är många som får hälsoproblem som följd av stressen. Det är därför viktigt att personalen kan få hjälp och stöd så att temporära utmattningar inte leder till långsiktiga
och svårare sjukdomar.
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Högre anslag till den mat som serveras på våra äldreboenden så den minst
håller lika hög kvalité som den mat som serveras på landets fängelser



Personal på äldreboenden ska kunna göra sig förstådd på god svenska

Barnomsorg
Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti. Det innebär att vi anser att familjen
är samhällets minsta byggnadssten. Individen söker hela tiden en gemenskap med andra.
Familjen blir därmed den gemenskap där individen kan utvecklas och känna trygghet.
Familjens liv bör i största möjligaste mån vara fri från statlig inbladning. Men det finns
tillfällen där staten bör erbjuda tjänster till familjerna. Barnomsorgen är en av dessa
tjänster som många familjer eftersöker och som kommunen kan tillhandahålla. Sverigedemokraterna anser att frivilliga kooperationer och samfund bör uppmuntras att tillhandahålla alternativ. Samtidigt anser vi att det är viktigt att föräldrarna ges möjlighet att
stanna hemma med sina barn de första åren. Därför driver vi på riksnivå ett införande
av ett utbyggt vårdnadsbidrag. För många föräldrar är den offentliga barnomsorgen som
kommunen tillhandahåller avgörande för ett fungerande familjeliv. Därför är det viktigt
att barnomsorgen fungerar på ett tillförlitligt sätt för de föräldrar som väljer att ha sina
barn i kommunens regi. Sverigedemokraterna anser att barnuppfostran och formandet av
barnens utveckling och mognad i huvudsak är en familjeangelägenhet. Det är inte den
kommunala verksamhetens uppgift att försöka forma barnen enligt särskilda ideologier.
Genuspedagogik
På senare år har vi framförallt kunnat se att socialistiska rörelser flyttat fram sina positioner under parollen att barnomsorgen måste genuscertifieras. Sverigedemokraterna
anser att kommunen inte bör blanda in politik i barnomsorgen, utan det bör vara en neutral tjänst som föräldrarna tryggt kan välja som det passar deras situation bäst. Om föräldrar vill genuscertifiera sina egna barn ska de ha all rätt att göra det, men det ska ske
av föräldrarna själva. Kommunen bör inte lägga stora resurser på konsulter som genomför denna typ av utbildningar och utvärderingar. Sverigedemokraterna vill avskaffa
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kommunens genusrelaterade projekt helt och hållet. Låt våra barn just vara barn och
utvecklas till de individer de är.
Barnomsorg på obekväm arbetstid
Idag finns ingen skyldighet för landets kommuner att erbjuda sina invånare barnomsorg
på obekväm arbetstid. I Sverige arbetar dock 22,8% på dessa tider. Behovet av särskild
omsorg är större än vad som tillgodoses i dagsläget, då endast hälften av landets kommuner erbjuder barnomsorg på obekväm arbetstid. Bland de hårdast drabbade av bristen
på barnomsorg på obekväm arbetstid är ensamstående föräldrar, oftast mammor. Sverigedemokraterna tycker att ingen skall behöva tacka nej till ett arbete på grund av obekväma arbetstider. Det är viktigt att barn till föräldrar som har obekväm arbetstid ska ha
tillgång till samma goda kvalitet på barnomsorg som föräldrar som arbetar dagtid. Barnomsorg genom släktingar, vänner eller på annat sätt, saknar oftast kontinuitet. Många
föräldrar har svårt att lösa denna situation. Det medför stress och utbrändhet. En situation som i slutänden går ut över barnen. Det finns på samhällsnivå stora ekonomiska
fördelar med att utöka barnomsorgen på obekväm arbetstid. 30 procent av föräldrarna i
vissa yrkesgrupper uppger att dem inte kan arbeta heltid med dagens öppettider i förskolan.
Dagbarnvårdare
Ett alternativ till förskolor är dagmammor, eller ”dagbarnvårdare” som det formellt heter. Dessa kan vara anställda av kommunen och har ofta en fast anställning med månadslön. Andra dagbarnvårdare driver verksamheten som egenföretagare eller ingår i ett
större företag med flera medarbetare. Trots att denna yrkesgrupp är ett viktigt alternativ
till den traditionella förskolan, är det en grupp som inte alls syns i samma utsträckning.
En problematik med denna verksamhet ät det professionella dilemmat då verksamheten
oftast drivs i vårdarens egna hem samt frågeställningar om huruvida verksamheten verkligen kan beskrivas som pedagogisk. Utgångspunkten måste hela tiden vara barnets
bästa. Alla barn är inte redo att möta omvärlden genom de större barngrupperna i förskolan. Därför anser vi att alternativ i form av dagbarnvårdare bör finnas. Under de senaste åren har denna typ av verksamhet kraftigt minskat. Vi anser att detta framförallt
beror på att fokus i samhällsdebatten legat på förskolan, varför andra alternativ har
trängs undan. I kommunen vill vi därför utreda efterfrågan på barndagvårdare och undersöka om kommunen kan förbättra verksamheten och göra den mer tillgänglig för
Stockholms barnfamiljer.
Maten till våra barn
En god kosthållning för barnen är av stor vikt för hur barnens utveckling ska bli så bra
som möjligt. Vi har tyvärr kunnat se att kommunen alltmer börjat övergå till billigare
utländsk mat av sämre kvalité, i stället för att köpa in svenska råvaror och produkter.
Visst finns det fall där utländsk mat är att föredra då råvarorna inte finns i Sverige men
tyvärr finns det många fall där vi ser att kött köps in ifrån länder med en helt annan
standard på djurhållning än den som finns i Sverige. Det är inte heller bara en fråga om
djurhållning. Hälsoaspekten är också viktig och där vi kan se att utländska djuruppfödare använder antibiotika i extremt stora mängden vilket inte är tillåtet i Sverige. Vi vill
givetvis införa svensk mat på alla kommunens inrättningar, men vi anser att barnen ska
prioriteras först. En synergieffekt av att använda svenskproducerad mat, är att vi då samtidigt stödjer våra svenska bönder.
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Minska barngrupperna
En mycket viktig del i en fungerande förskola är att antalet barn per grupp inte överstiger vad som är möjligt att garantera god omsorg för. 2013 tog Skolverket bort sin rekommendation om max 15 barn per förskolegrupp. Detta resulterade i att barngrupperna
kraftigt ökade i storlek. 2014 rapporterades att hela 113 000 förskolebarn går i grupper
som överstiger 20 barn. En annan orsak till att barngrupperna ökar i storlek är bristen på
förskollärare. Positivt är att intresset för att utbilda sig till just förskollärare har ökat de
senaste åren. Fackförbund driver frågan om att återinföra rekommendationen om max
15 barn i storgrupper för att garantera kvaliteten. Vi delar denna inställning.
Sverigedemokraternas förslag för 2016


Minska barngrupperna



Verka för att fler förskolelärare ska kunna bli heltidsanställda

Kultur
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. 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.
Kultur vi vill stödja
Samtidskonsten tilltalar ofta i begränsad utsträckning medborgarna. Sverigedemokraterna betraktar detta som ett problem eftersom att det är medborgarna som finansierar den
och därför har rätt att förvänta sig någonting i gengäld. Det är ingen rättighet att få sina
konstnärliga projekt finansierade med skattemedel. Konstprojekt som genom experimentellt utförande, ideologiska undertoner eller liknande ambitioner gör att den endast
tilltalar en liten del av allmänheten, ska i högre utsträckning göras självförsörjande. Sverigedemokraterna ser det som betydligt mer angeläget att kulturstöd utgår till konstnärer
som vill odla sin kreativitet och talang, och som kan framställa kulturella uttryck som
kommer den breda allmänheten till gagn. Vi ser på andra håll i landet hur osmakliga
objekt utan estetiska kvalitéer uppförs med syfte att ”provocera”. Exempelvis den staty i
Örebro som föreställer en urinerande man eller konstverk som innehåller temat att slå
sönder tunnelbanevagnar. Det är exempel på anti-kultur som inte tilltalar allmänheten
utan som enbart finner stöd hos en liten krets av ideologiskt drivna tyckare. Sverigedemokraterna 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 idag. Sve-
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rigedemokraterna tror att människor trivs i traditionellt präglade miljöer i betydligt
högre utsträckning än vad de gör i miljöer som uppförts med funktion och effektivitet
som ledmotiv. 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. 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 självförsörjande. Vi vill se ett ökat medborgarinflytande i
planeringen av stadens större kulturprojekt. Vi anser att vid stora beslut som berör offentliga byggnader eller konstverk, ska medborgarna tillfrågas innan beslut fattas. Även
om vi gör en omfördelning av kultursektorns medel så ser vi att vi ändå kan göra besparingar på cirka 30 miljoner. Det handlar om besparingar inom kulturskolan samt besparingar på kulturprojekt i ytterstadsområden.
Kulturväxlingen
Kulturväxlingen handlar om att omfördela kulturstöd från invandrarföreningar till föreningar där tyngdpunkten ligger på svensk kultur. Stöd till invandrarföreningar förfelar
sitt syfte genom att ytterligare skapa distans till det svenska samhället genom att slå bort
incitament för anpassning till det svenska samhället. Det bidrar istället till ytterligare
segregation och utanförskap. Men vi vill också se en omfördelning från den sida av samtidskonsten som fokuserar på experimentella och ideologiskt motiverade provokationer,
till den sida som faktiskt tilltalar allmänheten. Kulturstöd ska premiera uttryck som syftar till att utveckla utövarens kreativitet och talang, och som också kan komma allmänheten till godo.
Svensk kultur i fokus
Sverigedemokraterna vill avskaffa allt stöd till organisationer som är bildade med etnicitet som grund. Den här typen av organisationer är diskriminerande och bidrar enbart till
att förstärka ett redan markant utanförskap i förhållande till det svenska samhället. Kulturella uttryck som finansieras av allmänheten ska också komma hela allmänheten till
gagn. Det är inte acceptabelt att projekt som finansieras via skattemedel ska vara till
exklusivt för en viss etnisk grupp. Sådana projekt ska inte tillåtas finansiering via det
offentliga kulturstödet. Sverigedemokraterna är inte principiella motståndare till att invandrargrupper vill bejaka sin hemlandskultur. Men det ska inte ske genom offentliga
medel. Skattemedel ska inte användas till att genomföra projekt som ytterligare ökar
distansen till majoritetskulturen. Det är mer angeläget att stödja projekt som kan underlätta för invandrargrupper att ta del av svensk kultur. Svensk kultur ska bli mer tillgänglig för invandrare som har kommit till Sverige. Kunskap och deltagande i aktiviteter där
tyngdpunkten ligger på svensk historia, kultur och levnadsmönster kan göra det enklare
för invandrargrupper att både förstå det svenska samhället och känna samhörighet med
det. En förutsättning för detta är naturligtvis en genuin vilja hos den enskilda individen
att gå i den här riktningen. Men finns en genuin vilja hos individen ska Sverige också se
till att skapa förutsättningarna som kan göra verklighet av ambitionerna. Sverigedemokraterna vill införa ett svenskt nationaldagsfirande i Stockholms innerstad.
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Kulturutövare ska bli självförsörjande i större utsträckning
Många människor i kultursektorn är idag beroende av kulturbidrag för att klara sin egen
försörjning, detta bidragsberoende distanserar idag många människor från arbetsmarknaden, man vänjer sig vid att Stockholms skattebetalare ska betala en lön för att man
själv ska få syssla med sin hobby. Men bidrag ska delas ut till dem som bedöms ha en
stor talang och inte till personer som endast har ett brinnande intresse. Sverigedemokraterna vill se över kriterierna på vad som avgör vilka föreningar det är som får kulturbidrag idag. Vi anser att kulturstödet ska vara villkorligt och bidragstagaren ska kunna
redovisa hur medel har använts.
Etniska föreningar
Stockholm stad ger årligen ut stora belopp för att stödja kultur och föreningsliv i kommunen. En del av dessa medel är öronmärkta till vissa etniska föreningar. Konkret är det
bidrag och stöd som endast går till föreningar där samtliga medlemmarna har en utländsk bakgrund. Syftet är att uppmuntra och bejaka olika gruppers samhörighet med
varandra och att uppmuntra deras egen kulturyttring. Sverigedemokraterna ser i grunden
inget problem i att olika föreningar främjar utländsk kultur. Men vi ser problematiskt på
att dessa föreningar särbehandlas och prioriteras framför annat kulturliv. Vi ser kritiskt
på att kommunen ekonomiskt uppmuntrar invandrarföreningar att bejaka sitt gamla kulturarv. Folkrörelsen Sverigedemokraterna tror på ett samhälle med ett stort inslag av
gemenskap, vilket därmed kräver att det finns en gemensam kultur som håller ihop samhället. Sverigedemokraterna har inga fördomar mot utländsk kultur men vi anser att det
är den svenska kulturen som ska bejakas med svenska skattemedel.
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Projekt som bejakar svensk kultur ska premieras



Föreningar som har etnicitet som krav för medlemskap ska inte få ekonomiskt stöd

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. Vi 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.
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Arbetskraftsinvandring av spetskompetens
Den fria arbetskraftsinvandringen som infördes 2008 har inneburit stora påfrestningar på
arbetsmarknaden. Det har lett till 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.
Lärlingsplatser
Den massiva ungdomsarbetslösheten beror delvis på den överteoretisering som skett av
gymnasieskolans olika program. Idén om att alla ska ges högskolebehörighet och att
hälften av alla gymnasieelever ska bli akademiker har varit en fullständig katastrof för
såväl arbetsmarknad som enskilda ungdomar. Resultaten ser vi i dag, där framför allt
svenska yrkeskunniga ungdomar fått en undermålig utbildning med ett alltför litet inslag
av praktik och alltför mycket teori i sina praktiskt inriktade program. Svenska gymnasieelever tillhör Europas bottenskikt när det gäller praktik knuten till utbildningen. På
senare tid har gjorts en del förbättringar, där man frångått visionen att alla helst ska bli
akademiker, och detta har visserligen varit steg i rätt riktning. Sverigedemokraterna
inser att alla varken kan, bör eller vill bli akademiker och att yrkesutbildade efterfrågas i
en allt större utsträckning. Den stora skillnaden mellan utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden är framför allt tydlig när det gäller företagens skriande behov av just yrkeskunniga. Sverigedemokraterna vill att Stockholms stad ska se över möjligheten att införa lärlingsplatser och lärlingsjobb. Det är en satsning för att dels gynna långtidsarbetslösa men också en satsning som kan bryta ungdomsarbetslösheten och att stärka ungdomars konkurrenskraft på en arbetsmarknad som i allt högre grad präglas av låglönekonkurrens och diskrepans mellan faktiskt behov och tillgång på kompetens. Lärlingsjobben
skulle möjliggöra för en arbetsgivare att anställa en ung lärling till 75 % av ingångslön
och där provanställning kan ges i tolv månader i stället för dagens sex.
En lokal satsning på nyföretagande och innovationer
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. Tyvärr har den förda politiken för företagande inte varit framgångsrik, utan tvärtom dömts ut som ineffektiv vad gäller sysselsättningsskapande.
Många förändringar bör ske på en nationell nivå men vi anser att även Stockholms stad
bör skapa goda förutsättningar för att kunna starta företag och utveckla nya innovationer
som kan skapa arbeten. Svenskarna är ett innovationsfolk, detta måste vi ta tillvara på.
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Stimulera nyföretagande
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Stadsmiljö
Ingen har nog missat att stadsbilden i och runt vår vackra huvudstad har förändrats senaste åren och det tyvärr till det sämre. Parker som byggs igen och ett utbrett tiggeri är
exempel på sådana förändringar som bidrar starkt till att vår gemensamma stadsmiljö
blir ogästvänligare och otryggare. Vi har en fantastisk stad att förvalta, såväl innerstad
som ytterstad och det måste vi göra med respekt för stadens unika arv och historia.
Stadsplaneringen i Stockholm ska ha som ledmotiv att byggandet ska skapa trivsamma
miljöer för stadens invånare.
Bevara våra signatur- och kulturbyggnader
Ekonomiska medel ska avsättas till att bevara, restaurera och ytterligare förfina staden i
betydligt högre utsträckning än vad som görs i dagsläget. Våra gamla, vackra och kulturellt viktiga byggnader ska bevaras. 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 ett skärgårdslandskap med en mängd öar, 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 Stockholm
som är så viktigt för att stockholmarna ska trivas och för att staden ska fortsätta locka
turister från alla världens hörn. Stockholms natur- och kulturvärden ska skyddas från en
upprepning av 1950- och 60-talens historielösa förstöring av ovärderliga miljöer. Våra
gröna lungor och stadens öppna 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 i sin egen bostad och att man trivs i sitt
eget bostadsområde. Skall höga hus byggas, ska detta ske i nya stadsdelar som Hjorthagen, Marievik, Norra Stationsområdet med flera.
Cykelstaden
Cykeltrafikanter blir ett allt vanligare inslag i stadsmiljön, samtidigt som staden bör
satsa mer på moderna cykelbanor och fler uthyrningsmöjligheter. Det är en välkommen
utveckling men det innebär också utmaningar på grund av begränsat gatuutrymme där vi
prioriterar kollektivtrafik och cykelframkomlighet före parkeringsplatser längs våra
vägar. Parkeringsmöjligheter är en ofrånkomlig del i stadsmiljön. Däremot är det inte
rimligt att prioritera billiga eller gratis parkeringsplatser på stadens gator när det drabbar
användningen av gatuutrymmet som skulle kunna användas bättre av kollektivtrafik och
cyklister. Staden bör aktivt verka för att ordna med underjordiska parkeringshus. En
kompletterande lösning är att ordna med infartsparkeringar på strategiska knutpunkter
utanför tullarna.
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Nybyggnationer ska vara i harmoni med närliggande byggnader



Parker ska inte bebyggas
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Idrott och Hälsa
Sverigedemokraterna vill se att mer pengar avsätts till idrotter som i hög utsträckning
utövas av flickor. Det man kan se är att stadens stöd som det ser ut idag missgynnar
flickor. 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. Vi vill se en mer rättvis
fördelning av resurser mellan olika idrotter. Sverigedemokraternas målsättning är att alla
barn och ungdomar ska ges möjlighet att syssla med den idrott som de brinner för. Barn
och ungdomar ska ges möjlighet att idrotta även om familjen inte har den bästa ekonomin. Därför vill vi se över möjligheterna att subventionera vissa kostnader för unga fritidsutövare i Stockholms stad. Idrottsföreningar ska även kunna få bidrag till att köpa in
nödvändig utrustning som kan lånas ut till barn och ungdomar som inte har råd att köpa
denna utrustning själva. Stockholms medborgare blir allt äldre och dessutom friskare.
Då behövs mer mångfald i utbudet av idrott och rekreation. Detta kräver moderna idrottshallar där så många aktiviteter som möjligt kan utövas. Stockholms stad saknar idag
inomhushallar, vi vill bygga fler hallar under kommande mandatperiod. Vänsterstyret
har nu tydligt lovat stockholmarna flera stora inomhushallar. Detta är positivt men vi
ställer oss ändå tveksamma om detta verkligen kommer att genomföras.
En timme om dagen
Sverigedemokraterna är positiva till en idrottstimme varje dag för barn och ungdomar i
grundskolan. Att röra på sig är viktigt och goda vanor bör börja redan i låg ålder. Barnfetma är idag ett växande problem i Stockholms stad och vi ser att fetman ökar i de mest
socialt utsatta stadsdelarna. Vid föräldramöten bör lärarna lägga fokus på att även informera om bra kost och motion. Vi anser att barn bör vara utomhus på rasterna och att
alla grundskolor bör ha lekplatser och redskap som ökar intresset för barnen att röra på
sig. Vi vill att skolan uppmuntrar till mer lek och motion. I en tid där tekniken tar upp
mer tid från vanlig lek är det viktigt att kommunen uppmuntrar barnen till utomhusvistelse under skoltid.
Friskvårdsbidrag
Vi anser att alla företag som drivs av kommunal regi ska kunna erbjuda sina anställda
ett friskvårdsbidrag. Utöver att endast erbjuda bidraget så bör företaget uppmuntra till
god hälsa och motion för alla anställda.
Ett grönt Stockholm som uppmuntrar till träning och rekreation
Sverigedemokraterna är positiva till den utveckling som sker där utomhusgym placeras
runt om i Stockholms kommun. Sverigedemokraterna vill utöka antalet utomhusgym
och där det finns förutsättningar utöka antalet redskap för de gym som flest människor
använder. Sverigedemokraterna vill skydda de parker och grönområden som finns i staden, så att de kan användas av de invånare som vill ha tillgång till behagliga naturmiljöer.
Naturreservat
Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti. Det innebär att vi värnar om den
miljö vi lever i. Stockholms stad har idag sju naturreservat och vi anser att det är ytterst
viktigt att bevara och skydda dessa reservat. I en storstad där det ständigt växer fram nya
höghus och företag behövs en välskött och frodig natur, inte minst för våra barn och
kommande generationer. Utöver naturreservaten har vi även kulturreservat och stränder
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som skyddas av strandskyddet. Vi ser med stor oro på den rödgrönrosa majoritetens beslut att häva strandskyddet vid Trekanten. Stadens befolkningsökning ska inte vara en
orsak till att häva strandskydd eller förstöra naturreservat. Vid nybyggnationer gäller det
att planera runt olika typer av reservat eller stränder utan att påverka den ömtåliga floran
och faunan.
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Bevara stockholmarnas rekreationsparker



Mer resurser till barn och ungdomars fritidsintressen

Turism
Stockholmsregionen med Sveriges huvudstad i fokus är i sig landets största turistattraktioner och turistnäringen i Stockholms stad sysselsätter idag många. Vi vill utveckla den
befintliga turistnäringen i Stockholm och samtidigt skapa nya intressanta attraktioner
som lockar ännu fler besökare.
Ökad trygghet för stadens turister
Praktiskt taget dagligen luras turister i Sverige av skrupelfria taxiförare, detta bidrar till
att skapa en negativ bild av Stockholm och den viktiga turistnäringen. Vi vill inte att
turister åker hem med intrycket att Stockholm är en ogästvänlig och otrygg plats att turista i. De åtgärder som vidtagits är inte tillräckliga. 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 det är därför viktigt att våra turister känner sig trygga och uppfattar Stockholm som en turistvänlig stad.
En sommarfestival och ett vikingamuseum
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. Just därför är det positivt att näringslivet är
i samklang med SD - nu när ett vikingamuseum är på gång på Djurgården. Vi ser stora
möjligheter att kunna utveckla detta till en stor turistattraktion och att det även skapas
nya arbetstillfällen.
Fler skyltar och bättre ljussättning
Hundratusentals turister besöker Stockholm varje år, mycket på grund av våra vackra
byggnader och rika kulturarv. Många turister besöker Stockholm även under det mörkare halvåret men tyvärr har vi svårt att inbjuda våra besökare till stadsvandringar när
väl mörkret faller på. Sverigedemokraterna anser att detta till stor del beror på att belysningen på våra husfasader generellt sett är dålig. Stockholms stad bör arbeta för en turistvänligare och säkrare huvudstad genom att öka ljussättningen på stadens husfasader
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och då särskilt på kulturbyggnader. Genom att belysa husfasader på viktiga och vackra
byggnader kan man skapa mer rymd i stadsrummet vilket ger en intressantare stadsmiljö
att vandra i. Samtidigt skapas det en tryggare utomhus miljö för alla, stockholmare som
turister. Vi kan även se att antalet cyklister har ökat markant de senaste åren och att fler
stockholmare än någonsin idag cyklar året om och alla tider på dygnet. Rätt belysning av
vissa fasader skapar positiva incitament för att cykla mer och vi får en trevligare och
trafiksäkrare stad. Stockholms stad har arbetat med att belysa skulpturer och broar men
Sverigedemokraterna anser att vi även bör utveckla belysningen på våra vackra husfasader runt omkring i staden. Ett annat problem är att våra turister utländska som inhemska
missar väldigt mycket av stadens sevärdheter på grund av att det brister i stadens information. Sverigedemokraterna vill se fler informationsskyltar om stadens sevärdheter
och historiska händelser.
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Bättre transportförbindelser för stadens turister



Fler informationsskyltar i staden



Ökad ljussättning för en turistvänligare stad

Vår miljö
Inom Sverigedemokraterna Stockholms stad ser vi det som en självklarhet att ta hänsyn
till den miljö som vi är en del av. Att ta hänsyn till miljöeffekter när man planerar olika
typer av projekt är en förutsättning för långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Det vi kan
göra för att minska negativ miljöpåverkan är att vara klimatsmarta och att bygga upp ett
mer hållbart samhälle. Stockholm är en av Europas ledande miljöstäder och vi anser att
stadens uppgift är att göra det enkelt för våra medborgare att göra miljösmarta och hållbara val. Trygga och välskötta cykelvägar, klimatsmart och fungerande kollektivtrafik
samt lätthanterlig sopsortering är några viktiga faktorer för en miljömedveten stad.
Stockholms stad ska fortsätta att vara en ledande miljöstad genom att ständigt förnya
och förbättra miljötänket. Vi tror på tekniken i människans tjänst.
Energiproduktionen
Energiproduktionen ska klara av att både vara miljövänlig och självbärande ekonomiskt.
Att utveckla modern kärnkraft är vi övertygade om är rätt väg att gå. Både för eget
kommande behov men även som en möjlig framtida exportindustri. Vindkraft ger inte
tillräckligt mycket och säker el. Världen kommer inte behöva mindre energi utan mer.
Genom att ha effektiv återvinning av råvaror så bidrar vi inte bara till att spara energi, vi
minimerar även deponering av förbrukade varor. Systemet med återvinning är väl utbyggt och fungerande, men behöver ständigt utvecklas och effektiviseras. Den största
miljöpåverkan kommer från förbrukning av energi - energi som vi använder till transporter, uppvärmning och produktion av varor. Traditionellt har kol och olja varit ett billigt alternativ för energiproduktion, men negativ miljöpåverkan och stigande råvarupri-
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sen har varit orsak till att man letar efter alternativa lösningar. Dessa bör bära sina egna
kostnader och inte subventioneras.
Dubbdäck
Medicinska utredningar har med växande styrka kunnat visa att vägpartiklar som blir
följden av körning med dubbdäck är en minst lika stor hälsofara som kol-och kvävegaser. Vi vill på sikt genom lagstiftning och ytterligare kommunala åtgärder förbjuda körning med dubbdäck inom Stockholm.
Energieffektiva transporter
Det som påverkar miljön minst är att ta sig fram till fots eller med cykel. Bra är också att
åka kollektivt, men för att minska miljöpåverkan ska transportmedlen inte framföras
med fossila bränslen. En annan faktor i sammanhanget är avstånd. Vid förtätning av
städer kan man minska transportavstånden och effektivisera kollektivtrafiken. Måste
man transportera sig med bil är det bränsleceller eller elbilar som har minst utsläpp,
dessa kräver inte heller fossila bränslen. I mars 2015 var det elbusspremiär i Stockholm.
Sverigedemokraterna ser positivt på användningen av elbussar då de bidrar till mindre
föroreningar, bättre luft samt mindre buller på våra vägar.
Elbilar
I vårt grannland Norge, framförallt i deras huvudstad Oslo, kan man se elbilar i vartenda
gatuhörn. Delvis beror det på att elbilar är bättre för miljön än bilar som drivs av fossila
bränslen men framförallt beror det på att det är betydligt billigare att äga och framföra
en elbil än en ”vanlig” bil i Oslos innerstad.. Sverigedemokraterna vill att elbilar, oavsett om det är en tjänstebil eller en bil för privat bruk, ska kunna parkera gratis på alla
parkeringsplatser inom Stockholms stad utan tidsgräns. Utöver parkeringsförmåner så
vill Sverigedemokraterna att tills vidare alla som kör elbilar ska få tillstånd att åka i kollektivtrafikfiler samt bli helt befriade från trängselskatt
Mat och Miljö går hand i hand
Sverigedemokraterna vill, på sikt, att all mat som köps in till Stockholms stads olika kök
ska vara svensk och närproducerad. Vi ser positivt på ekologisk mat men det viktigaste
är att den är närproducerad. Transportsträckan kan då kortas ner väsentligt vilket minskar utsläppen och är bättre för miljön. En annan fördel är att vi på så sätt stöttar våra
svenska bönder. Eftersom nötkött, på det sätt det nödvändigtvis måste produceras, ger
mycket stora koldioxidutsläpp bör i större utsträckning vegetarisk mat övervägas. En
varierad och sund kost är viktig, speciellt för våra barn, ungdomar och äldre som ofta
äter från stadens kök, men maten ska också vara bra för miljön. Om vi kombinerar närproduktion med klimatsmart kost tar vi ännu ett steg mot en stad som sätter miljön och
framtiden i fokus.
Djurskydd
Djurens välmående bör alltid gå före låga priser. Sverigedemokraterna vill att all till
staden inköpt kött, fågel och fisk ska vara ursprungsmärkt. Utöver ursprungsmärkning
vill vi även att allt kött som köps in till våra skolor, äldreboenden och övriga kök i stadens ägo minst ska hålla svensk standard. Det innebär att köttproduktionen ska vara
etiskt försvarbar och att djuren ska behandlas med värdighet. I Sverige har vi exempelvis en maxtid på 8 timmar för transport av djur men enligt EU-regler är 14 timmar i
följd godkänt. Trots att Sverige förbjuder slakt utan bedövning så finns det inget förbud
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mot import av kött som är oförenlig med svensk lagstiftning. Sverigedemokraterna anser
att Stockholms stad ska sluta att importera kött som inte följer den svenska djurskyddslagen. Religion ska inte gå före djurs välmående och värdighet. Stockholms stad ska
säga nej till grym och ovärdig köttproduktion.
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Köttprodukter där djuren inte har bedövats innan slakt ska ej upphandlas



Staden ska köpa in närproducerade varor i så stor utsträckning som möjligt



Förbättra villkoren för alla som väljer att köra elbil
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Avvikelse mellan kommunstyrelsens och Sverigedemokraternas förslag till budget

Resultatbudget
Mnkr

Förslag till
budget 2016
KS

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader (-)
Avskrivningar (-)
Central medelsreserv (-)
Oförutsedda behov
Prestationsreserv
Pensionsavgifter (-)
Verksamhetens nettokostnader

Förslag till
budget 2016
(SD)

Avvikelse
mellan
förslagen

7 440,4
-45 644,1
-1 063,6

7 440,4
-45 173,2
-1 063,6

0,0
470,9
0,0

-735,3
-815,4
-1 137,0
-41 955,0

-720,3
-815,4
-1 137,0
-41 469,1

15,0
0,0
0,0
485,9

Skatter
Begravningsavgift
Inkomstutjämning
Kostnadsutjämning
Regleringspost
Införandebidrag
Fastighetsavgift
LSS-utjämning
Finansiellt resultat (inkl. avgifter bank och pg)
Utdelning Stockholm Stadshus AB
Utdelning AB Fortum Värme Holding
Disposition/avsättning begravningsfond

43 528,3
182,2
-2 940,6
-268,5
-26,4
344,9
1 123,9
-1 069,9
91,7
1 000,0
0,0
-10,5

43 042,4
182,2
-2 940,6
-268,5
-26,4
344,9
1 123,9
-1 069,9
91,7
1 000,0
0,0
-10,5

-485,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Summa finansiering

41 955,1

41 469,2

-485,9

Resultat efter avskrivning, skatt
och finansiella poster

0,1

0,1

0,0

Förändring av redovisat
eget kapital

0,1

0,1

0,0
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