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Inledning
Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grund. Detta innebär
att vi eftersträvar ett försiktigt framåtskridande som baseras på varsamhet, eftertanke och
långsiktigt ansvarstagande. Partiets ambition är att kombinera de bästa elementen från de
traditionella höger- och vänsterideologierna. Vi bejakar lag och ordning,
gemensamhetsskapande traditioner, samhällsbärande institutioner och bevisat välfungerande
naturliga gemenskaper i form av familjen och nationen.
Detta sammanknyter till vår syn på kommunens tillväxt. Tyresö ska växa i sin egen takt utan
att brådskas av politiska idéer, som i dagsläget då de övriga partierna driver kommunen in i
ett väldigt expansivt läge. Fram till 2030 planerar alliansen att kommunen ska växa till nästan
60 000 invånare. Den starka tillväxten kommer naturligtvis kräva en utbyggd kommunal
service och kommunens kostnader förväntas växa med 34 % i fasta priser fram till 2030.
Samtidigt står kommunsektorn inför ett finansieringsproblem då de demografiska behoven
ökar snabbare än intäkterna. Sverigedemokraterna är det enda partiet som på riktigt beaktar
detta problem.
Ett annat skarpt problem som Tyresö kommun står inför är betalningen av lån till banker och
kreditinstitut, samt att börja föra en politik som inte är beroende av att kommunen ständigt
lånar pengar. I stunden då detta dokument sammanställs är kommunens skuld cirka 800
miljoner kronor, detta är markant med tanke på kommunens storlek. Räntan är i dagsläget
väldigt låg men när den oundvikligen normaliseras kommer kommunens skuld kunna nå fyra
miljarder kronor. Detta är naturligtvis inte hållbart
Kommunens verksamhet ska utgå från självkostnadsprincipen, som föreskriver en budget i
balans med täckning för kostnader men inte heller vinst. För att lyckas med detta och för att
klara av de tidigare nämnda problemen måste vi prioritera kärnverksamheten, prioritera
Tyresöborna och lägga undan dyra och prestigedrivna sidoprojekt till dess att problemen är
lösta.
Följande är en sammanfattning av Sverigedemokraternas ekonomiska prioriteringar för
Tyresö kommun 2018:


1 100 000 miljoner kronor till grundskolorna för att varje skola ska ha en sjuksköterska,
studievägledare och kurator.



8 500 000 miljoner kronor till individ- och familjeomsorgen för att klara av det ökande
antalet barn och unga som söker individ- och familjeomsorgens tjänst.



1 500 000 miljoner kronor till vuxenutbildningen



23 615 000 kronor till buffert för att uppnå en ekonomi i balans och långsiktigt skapa
en situation där kommunens ekonomi inte är beroende av stora lån.



En besparing på 500 000 kronor genom att minska partistödet till de politiska
partierna
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En besparing på cirka 2 000 000 kronor genom ett avyttrande av den kommunägda
vindkraften.



En besparing på cirka 4 000 000 kronor genom att minska antalet egna
kommunikatörer för kommunen.

Tyresö 2030
Tyresö är en kommun som präglas av gemenskap och samhörighet. Kommunen växer numera
i en betydligt mer harmonisk takt än under den aggressiva expansionen i slutet av 10-talet.
Bevarandet av närheten till naturen och grönområden är nyckelord i samband med
samhällsbyggandet liksom hänsynen till den befintliga arkitekturen.
Tyresö är en kommun som lever upp till begreppen tryggt och trivsamt, den eskalerande
brottsligheten har nu upphört i och med att kommunen har valt att lägga mer resurser för
invånarnas trygghet. Kommunens egna ordningsvakter och frivilligorganisationer samt
kameraövervakning har lett till att kommunen är tryggare än på decennium. Det envisa
lobbyarbetet som kommunen bedrivit har också sedan flera år tillbaka lett till att Tyresö
återigen har en egen polisstation som nu är bemannad dygnet runt.
Barnomsorgen har generösa öppettider och sätter barnens naturliga utveckling i centrum,
fritt från politiserande teorier. Det finns flera alternativ för föräldrar att välja mellan och det
kommunala vårdnadsbidraget gör det möjligt för de som så önskar att istället vara hemma
med barnen. Skolan är återförstatligad men kompletteras med friskolor med distinkta profiler.
Ett nära samarbete mellan kommunen och näringslivet gör att företagsklimatet frodas och att
arbetslösheten är låg. Tyresös närhet till naturen och ökad aktivitet runt Tyresö slott har lett
till större turism.
Kollektivtrafiken är utbyggd med mer och bättre busstrafik vilket säkerställer korta restider
inom kommunen men även till Stockholm och våra grannkommuner.
Framför allt värnar kommunen om våra äldre, de som under ett långt arbetsliv byggt upp
välfärden i kommunen och landet. Äldreombudsmannen bevakar deras intressen och
rättigheter. Trygghetslarmen är fortfarande gratis. Standarden på äldreboendena, kommunala
såväl som privata är mycket bra med hög personaltäthet.
Den lokala demokratin är stärkt. För alla partier som väljs in i kommunalfullmäktige är alla
dörrar öppna genom att de erbjuds insyn i samtliga nämnder och styrelser. Den kommunala
självbestämmanderätten är återupprättad och Tyresöborna har ett större demokratiskt
inflytande över sin egen hemkommun. Tyresö kommun prioriterar sina egna invånare och
kärnverksamheten fungerar i princip felfritt.
Sammantaget gör allt detta Tyresö till en av Sveriges mest välmående kommuner med några
av landets nöjdaste medborgare.
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Kommunstyrelsen
Var fjärde ledig hyresrätt ska inte gå till migranter
Under oktober 2016 röstade de övriga partierna som finns representerade i Tyresö kommuns
fullmäktige igenom ett beslut som innebar att var fjärde ledig hyresrätt ska gå till migranter.
Detta sker samtidigt som Tyresö kommun har bland länets högsta bostadsköer som ofta
sträcker sig upp mot 12 år. Detta är naturligtvis orimligt gentemot Tyresös ungdomar som
inte kan flytta hemifrån trots flera år av bostadskö, det är orimligt gentemot Tyresös alla
nuvarande såväl som framtida barnfamiljer och det är orimligt i och med det ansvar som
kommunen bär för invånarnas skattepengar.
Tyresö kommun ska arbeta för sina invånares välfärd och välstånd, att lägga så omfattande
resurser på invandringspolitik är enligt oss helt fel prioritering. Detta beslut måste upplösas.

Ökad kameraövervakning i Tyresö kommun
Under föregående och innevarande år har Tyresö bland annat fått uppleva upprepade
skjutningar, våldtäktsförsök, bilbränder, och vandalism i form av krossade rutor på
företagslokaler, restauranger och skolor, vilket naturligtvis innebär stora extrakostnader för
ägarna och en ökad otrygghet i kommunen. Detta är något som skulle anses ganska otänkbart
för bara 15 år sedan. Under en enstaka vecka föregående år registrerades totalt 38
"händelserapporter" från polisens regionsledningscentral- RLC. Samtidigt registrerades under
samma period, totalt 46 polisanmälningar i Tyresö kommun. Dessa berörde bland annat
inbrott, misshandel och bilbränder.
Tryggheten i Tyresö måste återerövras. Allt för många kommuner i Sverige har fallit offer för
en ökad kriminalitet och fortsätter utvecklingen i denna riktning kommer kommunens slogan
”Trygga, trivsamma Tyresö” inte längre vara aktuell.
Det är för oss helt uppenbart att kommunen måste utöka sin insats gällande det
brottsförebyggande arbetet i Tyresö, samt på alla möjliga vis assistera den verksamma
poliskåren särskilt med tanke på att kommunen saknar egen polisstation.
Hösten 2007 genomförde Brottsförebyggande rådet (BRÅ) en metaanalys som omfattade 41
studier om kameraövervakningens brottsförebyggande effekter. När studierna vägdes
samman syntes en signifikant 16-procentig minskning av brottsligheten i de
kameraövervakade försöksområdena jämfört med i de icke kameraövervakade
kontrollområdena. Analysen visade en brottsminskning med 51 procent på parkeringsplatser,
en minskning med 7 procent i centrum- och allmänna bostadsområden och en minskning med
23 procent i kollektivtrafiken.
År 2016 publicerade tankesmedjan Säkerhet för Näringsliv och Samhälle (SNOS) i samarbete
med SecurityUser.com en sammanställning av svenska studier om brottsförebyggande
effekter av kameraövervakning. Totalt sett ledde kameraövervakningen till en tydlig
minskning i majoriteten av studierna.
När det gäller kameraövervakning är BRÅS tidigare slutsatser från egen internationell
forskning följande:
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”Kameraövervakning bör föregås av en analys av problembilden och av
förutsättningarna för att just kameraövervakning skulle kunna bidra till att problemen
minskar. Ett strategiskt tänkande är grundförutsättningen för att ett beslut ska kunna
tas, inte bara om kameraövervakning ska användas, utan också hur, när och var en
sådan åtgärd ska användas.”



”Kameraövervakning verkar ha störst möjlighet att substantiellt bidra till att
brottsligheten minskar på platser och i områden där brottsligheten från början är hög
(eller kan förväntas bli hög). Utrymmet för en minskning är helt enkelt större när
brottsligheten är hög.



”Kameraövervakning verkar lämpa sig bäst för platser där brottsligheten är
förhållandevis koncentrerad och där det är möjligt att täcka hela det aktuella området
med kameror. Kamerornas täckning bör vara, eller i vart fall uppfattas som, god. I
komplexa miljöer, exempelvis svåröverskådliga parkeringsgarage, krävs fler kameror,
utomhus krävs ofta röjning av växtlighet. I samband med kameraövervakning är det
många gånger lämpligt med kompletterande åtgärder. För god bildkvalitet kan det
exempelvis krävas förstärkt belysning.”



”Kameraövervakning verkar fungera bäst för att förhindra planerade brott, framför allt
olika typer av egendomsbrott som inbrott, stöld och skadegörelse.”



”Kännedomen om kameraövervakningen bör vara god bland dem som kan komma att
beröras av den. I dag är skyltningen ofta otillräcklig. Många och tydliga skyltar och
även andra informationskanaler bör användas när åtgärden införs.”



”Inledningsvis kan en enda enkel kamera verka avskräckande på brottsligheten. För
mer ihållande effekter kan det emellertid behövas inspelnings- och/eller
övervakningsutrustning. Den ihållande effekten blir troligen större om det finns
möjlighet att avbryta eller klara upp brott (utreda/bevisa) med hjälp av övervakningen.
Mycket talar också för att publicitet om brott som klarats upp med hjälp av
kameraövervakning, kan bidra till minskad brottslighet.”

Sverigedemokraterna anser att man i så stor utsträckning som möjligt arbetar utifrån dessa
slutsatser.

Medel för starkare grannsamverkan
Växande otrygghet är ett inslag i vardagen för många Tyresöbor. Det kan vara en
otrygghet när man vistas i det offentliga rummet eller när man vistas i sin hemmiljö.
Många upplever också att polisen inte kan bistå med den hjälp som ofta behövs för att
kunna upprätta en god trygghet för kommunens invånare. Det beror bland annat på en
rikspolischef som inte mäktar med sina arbetsuppgifter.
Grannsamverkan är något som kan bistå polisen i deras arbete. Boende i ett bostadsområde
hjälps åt att hålla uppsikt över sina grannars bostäder och är uppmärksamma på
personer som rör sig i området. Ett bostadsområde, en bostadsrättsförening och så vidare
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kan idag starta upp den sortens verksamhet. Att boende är uppmärksamma på vilka det
är som rör sig i kvarteret har en påverkan på brottsligheten, det handlar främst om att
förhindra bostadsinbrott, skadegörelse och fordonsstölder.
Den forskning som finns visar att grannsamverkan påverkar och att brottsligheten minskar.
Enligt en genomgång av internationell forskning som Brottsförebyggande rådet (BRÅ) gjort
minskar brottsligheten med i genomsnitt 26 % där man har grannsamverkan.
Grannsamverkan bygger mycket på samarbete. Samarbete mellan grannar, ordningsvakter
och poliser. Engagemanget finns där, dock så kan det ibland vara brist med resurser för att
kunna upprätthålla en god grannsamverkan. Det förekommer idag samarbete med andra
aktörer i samhället som försäkringsbolag och lokala brottsförebyggande organisationer.
polisen bistår idag med utbildning, detta är bra. Idag är oftast utbildningsmaterial dekaler och
skyltar gratis för en nystartad grupp.
Sverigedemokraterna vill gå ett steg längre och vill låta boende efter fullgjord utbildning hos
polisen ansöka om ekonomiska medel för inköp av utrustning och material kopplat till en
kunna driva en effektivare grannsamverkan som bidrar till att öka tryggheten i det aktuella
bostadsområdet. Boendeorganisationer som är godkända för grannsamverkan ska få stöd till
inköp av bevakningsutrustning som detektorer och kameror, utbildning och så vidare.

Mångkulturellt bokslut
Invandringen till Sverige i den form som huvudsakligen förekommer idag drabbar samhället
både kulturellt och ekonomisk. Sverigedemokraterna anser därför att
migrationsverksamheten i Tyresö framöver ska redovisas separat i kommunens bokslut, i ett
så kallat mångkulturellt bokslut. Detta för att öka transparensen i verksamheten och ge en
mer konkret bild av vilken täckning de statliga ersättningarna ger och därmed även huruvida
kommunala skattemedel subventionerar verksamheten.

Politik på lika villkor
Sverigedemokraterna ser positivt på de insatser som Tyresö kommun har gjorts för att stärka
medborgardialog och transparens i den kommunala politiken. Vi har sett hur konceptet edemokrati har möjliggjort detta med exempelvis det så kallade Tyresöinitiativet där alla som
är över 16 år och som bor, studerar eller arbetar i Tyresö kan lämna in, rösta på och
kommentera förslag. Förslag som får stöd från minst 50 privatpersoner skickas vidare som ett
beslutsärende till den nämnd som ansvarar för frågan och vad nämnden svarar kan man
sedan läsa på kommunens webbplats. Sverigedemokraterna ser även positivt på det program
för medborgardialog och mångfald som har tagits fram, där man fastställer vikten av
kommuninvånarnas insyn och inflytande i den kommunala politiken.
Däremot anser vi att det finns stort utrymme för förbättring när det gäller exempelvis öppna
nämndsammanträden, allmänna frågestunder och även folkomröstningar. Efter många år i
den politiska periferin har Sverigedemokraterna blivit väl medvetna om att det råder
demokratiska missförhållanden i det svenska samhället. Trots att vi idag är ett stort parti,
förekommer ofta ohederliga allianser och kompromisspolitik mellan politiska motståndare
endast i syfte att utesluta våra väljare från inflytande. Oavsett vilket parti det gäller ska
demokratin fungera väl och vi anser därför att alla folkvalda partier som har representation i
kommunfullmäktige även ska ha rätt till insynsplatser i styrelser, nämnder och beredningar.
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Detta utgör ingen kostnad för kommunen och det möjliggör för partier att bättre uppfylla sina
politiska uppdrag och ta sitt ansvar inför sina väljare.

Utträde ur Mälardalsrådet
Sverigedemokraterna anser att Tyresö kommun bör lämna Mälardalsrådet. Redan nu finns
det kommuner i länet som inte är medlemmar i Mälardalsrådet, exempelvis Lidingö,
Danderyd och Täby. Vi inser att kostnaderna för att vara medlem i Mälardalsrådet inte är
särskilt höga i sammanhanget men det finns andra instanser där vi som kommun kan ta upp
våra frågor gällande regionen. Exempelvis SKL och Kommunförbundet Stockholms län.
Då SKL och Kommunförbundet Stockholms län finns anser vi att Mälardalsrådet har spelat ut
sin roll. Numera verkar det endast existera som ytterligare en social träffpunkt för politiker
och för vår del har det varit svårt att fastställa vilken nytta Mälardalsrådet faktiskt har för
Tyresö kommun.

Neutral klädpolicy för offentligt anställda inom Tyresö kommun
EU-domstolen i Luxemburg slog nyligen fast att företag kan förbjuda sina anställda att bära
synliga politiska, filosofiska eller religiösa symboler utan att det skulle utgöra direkt
diskriminering. För att arbetsgivare ska ha rätt att förbjuda anställda att bära ovan nämnda
symboler krävs att företaget hänvisar till en policy, en så kallad neutralitetspolicy
Tyresö kommun är en offentligt finansierad verksamhet och bör förhålla sig neutralt mot sina
anställda och mot sina patienter/kunder. Tyresö kommun är en stor arbetsgivare och tar
emot patienter/kunder med olika trosuppfattningar och med olika politiska uppfattningar,
därmed anser vi att de ska bemötas på ett neutralt vis utan religiösa, filosofiska eller politiska
symboler.

Maxtaxa vid utbyggnad av vatten och avlopp
Sverigedemokraterna anser att det ät orimligt när en person eller en familj tvingas betala
ofantliga summor för vatten och avlopp utan att egentligen ha något att säga till om i saken
eller att vara säker på att investeringen kommer personen till användning. Vi menar att en
maxtaxa ska gälla vid utbyggnad av vatten och avlopp samt vägar i kommunen, taket kan
förslagsvis vara på 200 000 kronor och betalas först vid ägarskifte. Index ska följas och
läggas på vid försäljning. Kostnaden från tomtgräns till hus åligger fastighetsägaren. Vi
vet att en stor del av alla svenska kommuner har den modell som vi förespråkar och vi anser
att vägar, vatten och avlopp är en kostnad som Tyresös invånare kan stå för gemensamt.
I och med att ämnet ingår i den kommunala kärnverksamheten är vi redo att bespara i andra
områden som inte tillhör kärnverksamheten för att förslaget ska vara genomförbart utan att
höja skatten för Tyresös invånare. Sverigedemokraterna föreslår därför att Tyresö kommun
ska utreda möjligheterna och göra en plan för hur ett sådant system ska fungera.

Fler infartsparkeringar
Parkeringsmöjligheter är en ofrånkomlig del av en modern och växande kommun. Dock är
markytan i kommunen begränsad och samtidigt behövs det fler parkeringsplatser. Trots den
högre kostnaden initialt är det långsiktigt både önskvärt och i längden billigare att bygga
parkeringar under markplan.
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Skönhetsråd
Tyresö kommun har obestridligen en unik utformning, utstrålning och miljö. Detta är ingen
självklarhet, därför vill Sverigedemokraterna aktivt upprätthålla dessa för kommunen positiva
egenskaper som är viktiga för dess identitet, rent estetiskt men även gällande invånarnas
välbefinnande.
Att anlägga byggnader som starkt avviker från Tyresös identitet är något som riskerar de
tidigare nämnda egenskaperna. Sverigedemokraterna vill av den anledningen införa ett
skönhetsråd i kommunen, vars uppgift kommer vara:




Att bevaka de estetiska värdena i den fysiska miljön och att komma med förslag till och
förbättringar av denna miljö.
Att vara rådgivande organ åt kommunens nämnder i frågor som rör offentliga
konstverk, konstnärligt eller kulturhistoriskt värdefulla miljöer.
Att genom information respektive dialog med kommuninvånarna göra dessa
medvetna om skönhetsrådets roll och verksamhet.

Minskat partistöd
Tyresö kommun står inför en ekonomiskt ansträngd situation, och med tanke på kommunens
bristande soliditet när det gäller att återbetala skulder anser Sverigedemokraterna att de
politiska partierna i kommunen ska föregå med ett gott exempel och vara mindre
anspråksfulla när det kommer till kommunens budget.

Stopp för mottagande av nyanlända migranter
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 på 1970-talet lades om till förmån för en invandringspolitik med fokus på
asyl- och anhöriginvandring – inte på arbetskraftsinvandring.
Sveriges kommuner är de som har fått axla det största ansvaret för invandringspolitiken.
Kommunerna har ansvaret för såväl välfärden som det sociala ansvaret och den ekonomiska
tryggheten. Ersättningen till kommunerna för att ta emot ett stort antal nya invånare
har varit otillräcklig. Kommunerna har därmed ofta tvingats nedprioritera vård,
skola och omsorg framför fortsatt finansiering av invandringen. Segregation, utanförskap
och stora ekonomiska kostnader har uppstått som ett resultat av den förda politiken.
Särskilt återfinns dessa problem i förorterna. Tyresö kommun har tyvärr inte möjlighet
att påverka invandringen på riksnivå, då detta är en uppgift för riksdagen att besluta
om, ändå går kommunen back flera miljoner på grund av denna politik.
Det ska heller inte ses som någon självklarhet att de nyanlända som utgör en del av
befolkningsökningen kommer att bidra till ökade skatteintäkter. Tvärtom har Sveriges
moderna migrationspolitiska historia visat på motsatsen. Kommunens ekonomi, välfärd och
trygghet står på spel och med övriga kommuner i landet som exempel är det tydligt att Tyresö
Sida|9

kommun bör stoppa allt mottagande av nyanlända migranter.

Kommunens anställda ska arbeta inom kommunens mark
I dagsläget hyr Tyresö kommun lokaler i Stockholms stad för sin personal för 368 000 kronor
om året. Detta är inte helt problemfritt, dels för att kommunen förlorar konsumenter i sitt
ekonomiska kretslopp och dels för att pengarna som spenderas för lokalerna istället skulle
kunna gå till hyresvärdar inom kommunen eller till för att investera i en mer permanent
lösning. Sverigedemokraterna anser därför att kommunen aktivt ska arbeta för att förse
personalen med arbetsplatser inom kommunens gränser.

Avyttra den kommunala vindkraften
Sverigedemokraternas linje är att Tyresö kommun ska fokusera på kärnverksamheten och inte
avvika från detta fokus till dess att densamma fungerar i princip felfritt. Att äga vindkraftverk i
Dalarna hör inte till kärnverksamheten. Medan kommunen fortsätter vara högt skuldsatt går
vindkraftsprojektet med förlust.
Att projektet har visat sig vara en förlustaffär och faktumet att Tyresöborna inte har någon
egentlig användning av kommunägd vindkraft är anledningen till att Sverigedemokraterna i
Tyresö vill sälja kommunens vindkraftverk. Detta skulle direkt ge tillbaka en markant summa
men framförallt är det ett klokt drag för att spara skattebetalarnas pengar långsiktigt då det
uppskattningsvis kostar 1-2 miljoner kronor mer per år att producera elen genom
kommunens vindkraftverk än det kostar att inhandla den.

Bostäder till Tyresöborna
Enligt Sverigedemokraterna är det mest logiska systemet för bostadsfördelning i Tyresö, ett
system där Tyresöborna prioriteras. Vi vill se över möjligheterna för att ge Tyresöborna förtur
till alla lediga lägenheter i kommunen. Förslagsvis kan de som redan bor i TYBO prioriteras
först, sedan kommer de som är kommuninnevånare, finns det lägenheter över ska de som vill
flytta till kommunen kunna sätta sig i en särskild kö för dessa lägenheter.
Sverigedemokraterna anser att kommunen ska se över möjligheterna för att arbeta fram ett
system som fungerar efter principen att Tyresöborna ska prioriteras i kommunens bostadskö.

Efterlev förbudet av tiggeri
Genom EU:s fria rörlighet har Sverige 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 hela landet, i större orter i synnerhet, där de hitresta från företrädesvis
Rumänien och Bulgarien utgör större delen av dem som finns på våra gator och torg. Tiggeriet
är huvudsakligen ett frivilligt beslut, även om levnadsomständigheterna givetvis spelar roll,
dock finns det även rapporter om att tvång och prostitution är förknippat med dem som reser
hit. Sverige och Tyresös skattebetalare ska inte bidra till denna sorts verksamhet.
Många tiggare är beroende eller tvingade av kriminella organisatörer, vilket missgynnar
individerna såväl som samhället. Detta samtidigt som Sverige har finansierat en integration
för dessa människor i deras hemländer. Detta missbruk ska inte försörjas och därför
uppmanar Sverigedemokraterna till att stoppa tiggeriet.
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Vi anser att hårdare tag krävs då tiggeri i den formen som är märkbart mest omfattande idag,
redan är förbjudet i Tyresö kommun. Detta enligt Tyresös lokala ordningsföreskrifter som i
paragraf 12 säger ” Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller
liknande, om inte insamlingen utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller
offentlig tillställning.”

Avveckla modulbostäderna i Tyresö
Modulbostäderna som har byggts och fortfarande byggs är något som Tyresöborna generellt
sett inte önskar ha i sin kommun och framförallt inte i sina bostadsområden.
Modulbostäderna sticker ut från kommunens estetiska stil och används ofta som en
nödlösning för ett ohållbart migrantmottagande. Dessutom läggs delar av kostnaderna på
kommunens skattebetalare. Sverigedemokraterna i Tyresö vill att kommunen ska växa i
varsam takt och med hänsyn till estetik och invånaropinion. Därför anser vi att
modulbostäderna inom Tyresö kommun långsiktigt ska avvecklas.

Sverigedemokraterna föreslår:
















att kommunstyrelsen ges i uppdrag att skapa ett mångkulturellt bokslut som visar på
de direkta och indirekta kostnader och intäkter som migrationen orsakar kort- och
långsiktigt för Tyresö kommun
att kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda möjligheterna för att en maxtaxa på
200 000 kr ska gälla vid utbyggnad av vatten och avlopp samt vägar i kommunen
att kommunstyrelsen ges i uppdrag att införa ett skönhetsråd
att kommunstyrelsen ges i uppdrag att se över möjligheterna för att rikta mer resurser
till grannsamverkansverksamheten i Tyresö kommun
att kommunstyrelsen ges i uppdrag att se över möjligheterna för inrättandet av ett
nytt bostadskösystem som prioriterar Tyresöbor
att kommunstyrelsen ges i uppdrag att fastställa insynsplatser i styrelser, nämnder och
beredningar till alla partier som är invalda i fullmäktige
att kommunstyrelsen ges i uppdrag att skapa en plan för att avveckla
modulbostäderna i Tyresö
att kommunstyrelsen ges i uppdrag att skapa en plan för att bygga fler
infartsparkeringar
att Tyresö kommun lämnar Mälardalsrådet
att minska det sammanlagda partistödet till samtliga politiska partier med 500 000
kronor
att kommunstyrelsen ges i uppdrag att minska antalet anställda kommunikatörer till
fyra
att kommunstyrelsen ges i uppdrag att skapa arbetsplatser inom kommunens gränser
för alla anställda inom kommunen.
att kommunstyrelsen ges i uppdrag att ändra i ägardirektiven för Tyresö Bostäder så
att 25 % av alla lediga hyresrätter inte längre går till nyanlända
att kommunstyrelsen ges i uppdrag att avyttra den av kommunen ägda vindkraften
att kommunstyrelsen ges i uppdrag att skapa en plan för att efterleva förbudet av
tiggeri
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att kommunstyrelsen ges i uppdrag att införa en klädpolicy/neutralitetspolicy för
anställda inom Tyresö kommun som innebär förbud mot att bära synliga politiska,
filosofiska eller religiösa symboler under arbetstid
att kommunstyrelsen ges i uppdrag att verka för stoppad mottagning av nyanlända
migranter
att kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda vilka områden i Tyresö som är mest
utsatta för kriminell aktivitet
att kommunstyrelsen ges i uppdrag att ansöka hos Länsstyrelsen om att få installera
och utöka kameraövervakning i områden som är särskilt drabbade.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden
En attraktiv arbetsgivare
Vikten av en god arbetsmiljö ska inte underskattas. Precis som en god stämning och en trygg
och säker fysisk omgivning påverkar barn och äldre spelar arbetsmiljön på en förskola, skola
och på äldreboende stor roll för anställda. Arbetsmiljöns inverkan på personal påverkar i sin
tur verksamhetens kvalitet. Personal som trivs och är friska utför i regel ett bättre jobb än de
som mår dåligt och sliter ut sig, fysiskt som mentalt. Trygga, mänskliga, välfungerande och
säkra arbetsplatser innebär ökad livskvalitet och bättre hälsa för den enskilde arbetstagaren.
För arbetsgivaren kan det innebära ökad produktivitet och förbättrade möjligheter att behålla
nyckelkompetens. För staten och samhället leder goda arbetsmiljöer och välmående
arbetstagare till minskade ekonomiska och sociala problem.
För sjukdomsexponerade yrkesgrupper, såsom de inom vård och omsorg, blir karensdagar vid
sjukskrivning ofta väldigt kostsamma. Detta leder till att många väljer att gå till arbetet trots
att de riskerar at föra smittan vidare. Sverigedemokraterna anser därför att lönebortfall, till
följd av karensdagar vid sjukdom, bör kompenseras för anställda inom vård och omsorg. Detta
innebär naturligtvis en markant kostnad för Tyresö kommun och därför bör frågan noggrant
utredas.

Fokus på gymnasiets praktiska linjer
Ungdomsarbetslösheten beror delvis på den överteoretisering som skett av gymnasieskolans
olika program. Idéer om att alla ska ges högskolebehörighet och att hälften av alla
gymnasieelever ska bli akademiker har inneburit problem för såväl arbetsmarknaden som för
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. 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 stora behov av just yrkeskunniga, och skillnaden på efterfrågan mellan
teoretiska och praktiska linjer i kommunen är även mycket tydliga.
Sverigedemokraterna vill att kommunen fokuserar på att upprätthålla och förbättra de
praktiska linjerna samtidigt som man avvecklar verksamheten för de teoretiska linjerna då
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efterfrågan för dessa från kommuninvånarnas sida är oproportionerligt låg.

Assimilation istället för integration
Mångkulturalism är en ideologi som handlar om att samhället ska byggas på vitt skilda
värderingar som verkar sida vid sida. Det innebär att lagstiftning, seder och bruk samt
skyldigheter och rättigheter måste kompromissas i ett försök att tillgodose alla olika kulturer. I
praktiken leder det till splittring och segregation då kulturkrockar uppstår. Att eftersträva ett
mångkulturellt samhälle leder till en splittringspolitik där olika grupper på ett ogynnsamt sätt
ställs mot varandra.
Integration är ett försök till att få det mångkulturella samhället att fungera och förutsätter att
samhället med olika åtgärder minskar klyftorna mellan olika (och ibland direkt motsatta)
kulturer, alltså att alla sidor ska anpassa sig för att hitta en kompromiss. Detta kan ofta vara
helt regressivt för den ena parten och det tjänar sällan något praktiskt syfte. Assimilation å
andra sidan förutsätter att individer som invandrar till ett land naturligt tar till sig landets
seder och kultur för att sedan bli en del av samhället. Assimilation kan ske dels genom att
invandringen är begränsad och dels genom att man skapar förutsättningar som gör det
gynnsamt för en individ att assimilera sig.
En övergång till en assimilationspolitik skulle innebära att Sverige och det svenska folket inte
ska behöva anpassa sig efter invandrarnas kulturer, utan att samhället ska verka för att de
invandrare som kommit till Sverige anammar och anpassar sig efter den svenska kulturen.
Med andra ord, att ta seden dit man kommer. Skälen till att föredra assimilation framför
integration är flera. Dels försäkrar man kompatibilitet av kulturer och dels försäkrar man sig
om att den svenska kulturen inte förtvinar till följd av invandring, vilket i sin tur leder till ett
mer sammansvetsat samhälle.

Sparsam service för invandrare
Den ansvarslösa invandringspolitiken som har bedrivits under flera decennier har visat sig
vara mycket skadlig för kommunernas ekonomi. I Tyresös fall är alla partier utom
Sverigedemokraterna överens om att invandringen till kommunen är något som inte går att
åtgärda, även om många instämmer med vår problembeskrivning. Detta leder till att
kommunen måste bedriva en så ekonomiskt återhållsam politik som möjligt för att inte
hamna i den situation som många andra delar av Sverige har hamnat i till följd av
invandringen.
Återhållsamhet när det gäller service till invandrare är även en rättvisefråga. Exempelvis är
det enligt oss en orättvisa som kan och ska undvikas att migranter som nyss anlänt till Sverige
kan få bättre ekonomiska förmåner än vissa svenska pensionärer. Sparsam service för
invandrare återknyter även till den ovanstående punkten om en assimilationslinje, att bli del
av det svenska samhället och av kommunen är något som ofta sker naturligt under rätt
förhållanden men ändå är det ett personligt ansvar och inte kommunens skyldighet till
individen.
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Återvandringskontor
I Sverige erbjuder Migrationsverket stöd till de som bestämmer sig för att återvandra. Verkets
arbete syftar till att underlätta för flyktingar och andra skyddsbehövande som har
permanenta uppehållstillstånd och som frivilligt vill återvandra till sina hemländer. Dock finns
det stor efterfrågan på att få hjälp att ta sig hem, många som invandrat till Sverige vill flytta
hem igen men vet inte hur, där har Tyresö kommun en roll att spela. Kommunen kan skapa
bättre förutsättningar för invandrare som önskar att återvända till sina hemländer. Många
som har invandrat till Sverige vantrivs, många har svårt att komma i egen försörjning, detta
beror många gånger på att de kvalifikationer man besitter inte efterfrågas på den svenska
arbetsmarknaden. Dessa kvalifikationer efterfrågas dock ofta i tillväxtländer. Återvandring
anser vi bidrar till en positiv utveckling i tillväxtländer, det skapar också en mindre belastning
på den svenska välfärden. Vi måste skapa goda förutsättningar för återvandring och detta sker
bland annat genom att öka kunskaperna om det stöd som idag redan finns tillgängligt.
Kommunen bör genom informationskanaler och kampanjer öka medvetenheten kring vilka
möjligheter som finns vid återvandring och detta kan exempelvis ske genom brevutskick och
möten. Sverigedemokraternas förslag är att frågan för ett återvandringskontor och dess
uppdrag ska utredas.

Sverigedemokraterna föreslår:







att Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden arbetar för främjande av assimilation
istället för den nuvarande inriktningen på integration
att Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden anpassar mottagning och service för
invandrare till den mest ekonomiskt återhållsamma nivån
att Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att utreda möjligheterna
för etablerandet att ett återvandringskontor
att Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att skapa en plan för att
avveckla de teoretiska linjerna i Tyresö gymnasium och förbättra de praktiska linjerna
att ingen tolkhjälp som inte är lagreglerad ges utom under den tid en människa
fortfarande studerar vid SFI med statliga bidrag
att Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att utreda möjligheterna
för att kompensera anställda inom vård och omsorg för lönebortfall till följd av
karensdagar.

Kultur- och fritidsnämnden
En stark kultur- och fritidsverksamhet bidrar till god livskvalité och är viktig för utvecklingen av
stimulerande miljöer i kommunen. Varje starkt samhälle har gemensamma normer och
värderingar, gemensamma högtider och traditioner, en gemensam kultur. Detta främjar
Tyresö kommun genom att erbjuda bibliotek, sevärdheter och upplevelser för dess invånare.
Vid alla former av stadsplanering och uppförande av offentlig konst ska de berörda
medborgarnas rätt till insyn och inflytande vara betydande. Kommunens informationsplikt bör
därför förstärkas. Kulturen ska inte vara ett redskap för politik och propaganda. Det är således
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viktigt att Tyresö kommun är noggranna med att inte finansiera kulturverksamhet med
politiska motiv.
Sverigedemokraterna vill se ett kulturliv som riktar sig till den breda allmänheten och vi vill
premiera satsningar som lyfter fram det svenska kulturarvet. Elityttringar i kulturen avsedda
för en snäv krets av mediala tyckare bör undvikas. Vi vill stödja och uppmuntra kulturella
uttryck som hjälper till att bevara och utveckla det som allmänt förstås med svensk kultur.
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 som skapar en känsla av samhörighet och som är del av
vår nations struktur.
Samtidskonsten tilltalar ofta i begränsad utsträckning medborgarna. Sverigedemokraterna
betraktar detta som ett problem eftersom att det är medborgarna som finansierar konsten
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 vara självförsörjande. Sverigedemokraterna
ser det som betydligt mer angeläget att kulturstöd utgår till konstnärer som vill odla sin
kreativitet och talang för att kunna framställa kulturella uttryck som kommer den breda
allmänheten till gagn.
Sverigedemokraterna vill hindra 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. Vi 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 och breddar skeva värderingar som inte
ska ges fäste i Sverige. Det är mer angeläget att stödja projekt som kan underlätta för
invandrargrupper att ta del av svensk kultur och svenska värderingar. Svensk kultur ska bli
mer tillgänglig för invandrare som har kommit till Sverige helt enkelt.
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 Tyresös skattebetalare ska betala en lön för att man själv ska få syssla
med sin hobby. Bidrag ska delas ut till dem som bedöms ha en uppenbar talang men inte till
personer som endast har ett brinnande intresse. Sverigedemokraterna vill se över kriterierna
på vad som avgör vilka föreningar och personer det är som får kulturbidrag idag. Vi anser att
kulturstödet ska vara villkorligt och bidragstagaren ska kunna redovisa bättre hur beviljade
skattemedel har använts.
Det finns kulturskapare som genom sina kulturyttringar uppmanar och romantiserar
våldsanvändning, vandalism och brukandet av droger. Dessa kulturskapare är självklart
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berättigade till att offentligt uttrycka sina tankar och åsikter. Däremot anser
Sverigedemokraterna att kommuner aldrig ska finansiera eller arrangera kulturevenemang
med kulturuttryck eller aktiviteter som underblåser eller romantiserar brukandet av våld,
droger eller vandalism

Sverigedemokraterna föreslår:







att Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att ge Tyresö kommun en aktiv roll vid
firandet av traditionella högtider
att Kultur- och fritidsnämnden inte ger kommunalt kulturstöd till religiös eller
politiserad verksamhet
att Kultur- och fritidsnämnden inte får rikta kulturstöd till att finansiera kultur eller
kulturevenemang som underblåser eller romantiserar användandet av vandalism,
droger eller våld
att Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att verka för en jämn fördelning av
resurser mellan pojk- och flickidrott i Tyresö kommun
att Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att utreda behovet av investeringar för
ridklubbens verksamheter inom ramen för kultur och fritid.

Barn- och utbildningsnämnden
Förskola och pedagogisk omsorg
Många barn börjar förskolan vid en mycket tidig ålder. Förskolan får därigenom ett avgörande
ansvar för många delar av våra barns vardag. Förskolan formar också framtidens svenskar.
Eftersom inflytandet från förskolan är så stort ställer sig Sverigedemokraterna avvisande
till det som kallas könsneutral genuspedagogik. Mentala och fysiologiska skillnader mellan
könen är ett vetenskapligt faktum. Olika förutsättningar kräver olika förhållanden.
Sverigedemokraterna anser därför att kommunen ska avstå från att bedriva skola och
barnomsorg utifrån ett genusperspektiv där barnens naturliga utveckling riskeras för
ogrundade teorier och identitetskränkande värderingar. För övrigt anser
Sverigedemokraterna 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.
Föräldrarna i synnerhet spelar en nyckelroll i ett barns trygghet och utveckling. Detta
sammanknyter till vårt förslag som strävar till att implementera den så kallade Nackamodellen
i Tyresö. Att föräldrar kan kontrakteras av kommunen som dagbarnvårdare åt sina egna barn.
Valfriheten i förskola och barnomsorg är en rättvisefråga. Sverigedemokraterna värdesätter
kommunens möjlighet att erbjuda alternativa pedagogiska former och temaförskolor,
exempelvis natur- eller kulturförskola vilket även innebär ökad valmöjlighet.
Sverigedemokraterna anser att kommunen inte bör blanda in ideologi i barnomsorgen, utan
denna bör vara en neutral tjänst som föräldrarna tryggt kan välja. Om föräldrar exempelvis vill
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genuscertifiera sina egna barn ska det ombesörjas av föräldrarna själva.

Grundskola inklusive särskola och fritidshem
Lärarbristen är ett allvarligt problem i hela landet, också i Tyresö kommun. Många lärare flyr
yrket och den dåliga arbetsmiljön samt den orimliga arbetsbelastningen anges som de
främsta orsakerna. Detta leder till en stor personalomsättning och många obehöriga lärare.
Från elevernas perspektiv är det en katastrof. Forskning visar tydligt hur viktig relationen
mellan elev och lärare är i elevens lärandeprocess, och att bygga relationer är något som tar
tid och måste få ta tid. Samtidigt riskerar den höga personalomsättningen att äventyra
rättssäkerheten i betygsättningen. Det är inte ovanligt att den lärare som ska sätta slutbetyg
på eleverna endast haft dem i en termin och saknar en helhetsbild av elevens kunskaper.
Tyresö kommun måste möta det här problemet genom att satsa på att bli en attraktiv
arbetsgivare som erbjuder goda utvecklingsmöjligheter, stor självständighet, en anständig lön
och drägliga arbetsvillkor. Något som många lärare lyfter som ett problem är att andra saker
än undervisning och undervisningsrelaterade uppgifter tar en stor del av deras arbetstid, så
att de ibland tvingas slutföra sina huvuduppgifter på sin obetalda fritid.
Lärarna måste få lägga sin tid på det som de brinner för samt har kompetens och utbildning
för. Nämligen att planera, genomföra och utvärdera undervisning, samt jobba aktivt med den
formativa bedömningen för att leda sina elever till ökad kunskap. Alldeles för mycket lärartid
går åt till att lösa konflikter, vakta korridorer, serva föräldrar, planera friluftsdagar och mycket
annat.
Skolan ska förmedla kunskap framför värderingar. Istället ligger nuvarande fokus på en slags
värderingsdressyr där en skev bild av demokratiska värden, miljöperspektiv,
mångkultursperspektiv och genusperspektiv är utgångspunkten. Detta är självklart mycket
olämpligt och kontraproduktivt. Vi måste även återigen ge lärarna den för undervisningen,
essentiella ledarroll som det är meningen att lärarna ska ha i klassrummet. Att hålla en
professionell relation mellan elev och lärare är en grundpelare för hela skolväsendet.
För oss är det en självklarhet att en elev oberoende av var denne är född eller bosatt ska
erbjudas en högkvalitativ utbildning. Genom att åter låta staten ansvara för skolan kan en
rättvis och likvärdig skolgång återuppstå och med det även lärarnas status. Friskolorna å
andra sidan ska fungera som ett komplement till den kommunala skolan, inte minst för att
öka utbudet och valfriheten, men också för att sätta press på den kommunala skolan i syfte
att öka kvaliteten på sin verksamhet. Det är dock viktigt att den kommunala skolan inte lider
till följd av en för stor andel friskolor.

Bra skolmat
En god kosthållning för barnen är av stor vikt för hur barnens utveckling och välbefinnande
ska bli så bra som möjligt. Vi har tyvärr kunnat se att fler aktörer 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 stora mängder vilket inte är tillåtet i
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Sverige. Även om detta inte är ett utbrett problem i Tyresö är det bra att fastställa en princip.
Inget barn i skolan ska serveras ritualslaktat kött utan föräldrarnas vetskap och godkännande.
Sverigedemokraterna vill se att man i kommunens verksamheter upphandlar närproducerat
kött från bönder som kan visa på god djurhållning. En synergieffekt av att använda
svenskproducerad mat, är att vi då samtidigt stödjer våra svenska bönder.

Mer kringpersonal i skolorna
Som det ser ut i dagsläget har inte Tyresö kommuns skolelever adekvat tillgång till
sjuksköterska och kurator på sina skolor. Elever blir tvungna att vända sig med ofta känsliga
ärenden till personal som befinner sig i kommunhuset. Elevernas hälsa och psykiska
välmående ska tas på allvar och prioriteras, för att göra detta måste kommunen försäkra sig
om att denna viktiga för eleven personal finns lättillgänglig på alla skolor i Tyresö.
Sverigedemokraterna ser allvarligt på den ökande ohälsan bland barn och ungdomar. Ett sätt
att förbättra hälsan är en kontinuerlig uppföljning av hälsotillståndet hos alla skolelever.
Obligatoriska hälsoundersökningar ser vi som en självklarhet, detta gäller de människor som
kommer till Tyresö och tilldelas plats i den svenska skolan likväl för personer som har kommit
till Sverige senaste åren men som inte har hälsotestat sig för farliga och smittsamma
sjukdomar. Vårt partis fokus ligger på våra egna barns trygghet och välbefinnande. Att gå i en
skola där man riskerar att smittas av allvarliga sjukdomar som tuberkulos är en skol- och
förskolemiljö Sverigedemokraterna inte vill acceptera. Genom att i ett tidigt skede få veta en
persons sjukdomstillstånd ges individen också bättre förutsättningar att kunna bli frisk.

Effektivisering av modersmålsundervisningen
När det gäller just språket anser vi att det är av stor vikt att utöka svenskundervisningen för
de barn som behöver detta stöd. 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 tveksamma. Vi förordar att kommunen ska utöva påtryckningar på staten
så att den skattefinansierade modersmålsundervisningen avskaffas, och att kommunen själv
ser över möjligheterna att bedriva modersmålsundervisning efter skoltid.

Sverigedemokraterna föreslår:







att kommunen tillsätter riktade resurser till skolorna för att anställa fler studievägledare,
sjuksköterskor och kuratorer. Minst en heltidsanställd av varje på respektive skola
att undervisning individanpassas så elever med liknande prestationsförmåga och behov
studerar tillsammans
att krav införs på att all personal i skolan och barnomsorgen måste kunna kommunicera
flytande i tal och skrift på svenska
att kommunen ser över möjligheten att reducera karenskostnaderna för personal i skolan och
barnomsorgen för att undvika att personalen jobbar när den är sjuk
att kommunen ser över möjligheterna att implementera den så kallade Nackamodellen inom
barnomsorgen där föräldrar ska kunna kontrakteras av kommunen som dagbarnvårdare åt
sina egna barn
att kommunen endast anställer rektorer med yrkeserfarenhet inom pedagogiken
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att kommunen bedriver modersmålsundervisning efter skoltid
att mer svenskundervisning äger rum i Tyresös skolor.

Socialnämnden
Utöka de öppna träffpunkterna för pensionärer
Många studier visar på vikten av socialt umgänge för de äldres välmående. Tyresö kommun
bör beakta detta och försöka skapa de bästa förutsättningarna för att äldre i kommunen fritt
ska kunna välja hur de vill interagera socialt.
I dagsläget erbjuder Tyresö kommun den så kallade seniorträffen i Trollbäcken som endast är
öppen tre dagar i veckan. Det kan vara svårt för många pensionärer att ta sig till seniorträffen
då den alltid äger rum i en och samma lokal och aktivitetsutbudet är inte särskilt varierande
heller.
I och med att utbudet i dagsläget är så lågt vill vi att kommunen ska sträva efter något som
mer liknar Haninge kommuns modell för träffpunkter för äldre. Detta är något som även
pensionärsföreningarna i Tyresö har föreslagit. I Haninge kommun har man 9 träffpunkter för
pensionärer som är utspridda över kommunen. Träffpunkterna är öppna 5-6 dagar i veckan
och erbjuder en rad olika aktiviteter från kortspel, handarbetscafé och gympa till biokvällar
och soppluncher.
Även om Haninge kommun nästan har dubbelt så stor befolkningsmängd som Tyresö, är
utbudet på träffpunkter och aktiviteter betydligt mer än dubbelt.
Antalet kommunala träffpunkter:
Tyresö: 1
Haninge: 9
Totala antalet verksamma timmar i veckan per träffpunkt:
Tyresö: ca 8 timmar
Haninge: ca 35 timmar

Palliativ vård
Sverigedemokraterna vill att Tyresö kommun särskiljer psykiatrisk vård från somatisk, även
inom geriatriken. Vi vill upprätta ett nära samarbete med landstinget i Stockholms län i vården
av äldre med psykisk ohälsa. Vi är av den inställningen att vi inte tror att en människa som levt
i stort sätt hela sitt liv med en psykisk sjukdom vid 65- års ålder blir frisk och kan läggas in på
en vanlig geriatrisk avdelning eller demensboende. Sverigedemokraterna vill att Tyresö
kommun bland annat tar fram en riktig enhet för palliativ vård. Som det ser ut idag har
kommunen en enhet som finns med i det palliativa registret men denna avdelning är inte nog
separerad från andra vårdenheter för exempelvis dementa vilket inte är kompatibelt för den
palliativa enhetens patienter.
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Terapihundar inom äldreomsorgen
Vi sverigedemokrater ser gärna hur man kan utveckla arbetet inom vården med så kallade
terapihundar. Det har tidigare prövats på avdelningen Blåklockan med ett positivt resultat. I
Sverige pågår en omdefiniering av begreppet terapihund för att skilja begreppet från
vårdhund. En vårdhund är en hund med en vårdutbildad förare, medan terapihunden kan ha
en volontär som förare. Utbildningskraven och kraven för certifiering skiljer sig också åt.
Terapihundar, en typ av social tjänstehund som tillsammans med en förare ger stöd till
människor inom vård och omsorg. En terapihund arbetar för att öka patientens, motivation,
välbefinnande och hälsa. En terapihund arbetar med fysisk, psykisk, social och kognitiv
träning. Hundarna används för terapeutiska besök hos människor som är inlagda på till
exempel sjukhus, vårdhem eller av hemtjänsten för att förbättra livskvalitén.

Krav på god svenska.
Sverigedemokraterna vill att kommunens äldre enkelt ska kunna kommunicera med sina
vårdare. Idag råder det brister inom 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. Därför vill vi ge även svenska äldre
rätt till vård på sitt modersmål och införa krav på flytande svenska vid anställning inom
äldreomsorgen.

Ökad kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
De funktionsnedsatta är ingen homogen grupp. Varje individ har olika förutsättningar och
behov beroende på handikapp. Till de vanligaste neuropsykiatriska diagnoserna hör ADHD,
autism och Tourettes syndrom. Dessa funktionsnedsättningar är ofta osynliga för ett otränat
öga och när en stor del av befolkningen inte är bekant med de vanligaste neuropsykiatriska
funktionsnedsättningarna kan detta innebära problem i vardagen för de som lever med den
sortens funktionsnedsättningar.
Ett tecken på att kunskap i området saknas är i en skattning utförd av Karolinska institutet, där
80 procent av lärarna uppger att de saknar kunskap om neuropsykiatriska diagnoser. Detta är
personal som förväntas ha god kunskap om sådant, den övriga befolkningen har möjligtvis
ännu sämre kännedom. När det gäller just lärare ligger en del av lösningen i en förbättrad
lärarutbildning men generellt sett är detta ett område som Tyresö kommun kan förbättra för
allmänheten.

Statistik av försörjningsstöd
Individ- och familjeomsorgens huvudfunktion är att vara samhällets yttersta skyddsnät och
omfattar både förebyggande verksamhet och individuellt inriktat utrednings- och
behandlingsarbete.
I dagsläget är vi tvungna att ha psykiatriplatser i grannkommuner samtidigt som vi ska lägga
och tillsätta migranter istället. Detta är inte ett logiskt tillvägagångsätt och
sverigedemokraterna vill se en förändring i detta område.
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Sverigedemokraterna vill att kommunen för statistik på hur försörjningsstöden fördelas, i
synnerhet saknas statistik på hur stor andel av försörjningsstöden som går till människor som
inte ens är medborgare i landet.

Sverigedemokraterna föreslår:








att Socialnämnden ges i uppdrag att se över möjligheterna för att införa en enhet för
palliativ vård som är separerad från annan vårdverksamhet
att Socialnämnden ges i uppdrag att inrätta en regel för begäran av utdrag ur
belastningsregister vid nyanställning av personal inom äldreomsorgen
att Socialnämnden ges i uppdrag att utveckla verksamheten med terapihundar inom
äldreomsorgen
att Socialnämnden ges i uppdrag att införa krav på att all personal inom
äldreomsorgen ska kunna kommunicera flytande i tal och skrift på svenska
att Socialnämnden ges i uppdrag att föra statistik på hur stor andel av
försörjningsstöden som går till icke medborgare
att Socialnämnden ges i uppdrag att sprida kunskap om neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar
att Socialnämnden ges i uppdrag att införa träffpunkter för pensionärer enligt
Haningemodellen.

Samhällsbyggnad
Stadsplaneringen och samhällsmiljöns utformning är av stor betydelse för såväl
kommuninvånarnas trygghet, trivsel och hälsa som för den ekonomiska tillväxten och miljön.
Sverigedemokraterna vill verka för levande, traditionella, familjevänliga, småskaliga och trygga
samhällsmiljöer.
Sverigedemokraterna i Tyresö anser att vår kommun ska växa i en betydligt långsammare takt
än vad den politiska majoriteten vill. Det är dessutom viktigt att infrastruktur och service
byggs ut i jämnvikt med befolkningsunderlaget. Vi anser att så inte skett.
Sverigedemokraterna vill att kommunen ska vara attraktiv för invånarna. Vi prioriterar dock
de befintliga invånarnas behov framför presumtiva innevånare.
Våra lokala grönområden i kommunen bidrar till att Tyresöborna mår bra och
ger nödvändiga möjligheter till avkoppling i en stressig vardag. Våra grönområdens
varaktighet även i framtidens Tyresö förbättrar också luften och på så sätt levnadsmiljön för
kommunens invånare. Fortsätter man i på den inslagna vägen att Tyresöbornas grönområden
och parker ska bebyggas så kommer resultatet bli en ökad ohälsa.
De kommunala bostadsbolagens hyror är fortfarande högre än vad de borde vara. Orsaken till
detta är att vissa bostadsområden drabbas av ytterligare kostnader som skadegörelse,
nedskräpning och hårdare slitage på lägenheterna. Som det ser ut idag beläggs många
skötsamma hyresgäster med högre hyror för att finansiera bostadssociala åtgärder.
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Stadsplanering och arkitektur måste vara anpassade efter människors behov och till vad vi vet
om den mänskliga naturen. Detta innebär bland annat att man bör sträva efter att bygga
miljöer som beaktar det mänskliga behovet av social samvaro, närhet till naturen, skönhet och
symmetri. Man bör också bejaka platsens och invånarnas historia och identitet via en
traditionell bebyggelse. Kommunen ska sträva efter att vid upphandling efterfråga
traditionella och miljövänliga byggstilar, tekniker och material. Allt detta innefattas av vårt
förslag om att inrätta ett kommunalt skönhetsråd.
Ett brottsförebyggande och trygghetsskapande perspektiv ska vara en självklar del av
samhällsplaneringen. Miljöer som riskerar att skapa känslor av rädsla eller underlättar för
brottslig verksamhet ska aktivt förebyggas. På samma sätt ska barn- och familjeperspektivet
vara genomgående och grönytor och naturliknande miljöer ska vara en självklar och
sammanhängande del av stadsbilden.
Vid alla former av stadsplanering och uppförande av offentlig konst ska de berörda
medborgarnas rätt till insyn och inflytande vara betydande. Kommunens informationsplikt bör
därför förstärkas.
Befintliga Tyresöbor ska ha förtur till alla lediga lägenheter i Tyresö. Inga lägenheter från TYBO
ska slussas över till annat bostadsbolag. Först prioriteras de som redan bor i TYBO. Sedan
kommer de som är kommuninnevånare. Finns det lägenheter över ska de som vill flytta till
kommunen kunna sätta sig i en särskild kö för dessa lägenheter.
En buss- servicelinje ute på Tyresö-Brevik-Raksta samt för vissa områden i Trollbäcken så att
de boende lättare kan ta sig till centralare delar av Tyresö för byte till andra transportmedel
för t.ex. resa in till Stockholm.
En maxtaxa ska gälla vid utbyggnad av vatten och avlopp samt vägar i kommunen, taket är på
200 000 kronor och betalas först vid ägarskifte, index ska följas och läggas på vid försäljning.
Kostnaden från tomtgräns till hus åligger fastighetsägaren.
Sverigedemokraterna ställer sig mot vindkraft då det är en ineffektiv, dyr och i många fall
skadlig energikälla. Dessutom ska hushållen inte via elräkningen behöva stå för notan för ett
förstört kulturlandskap.
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Yrkanden
1. Utdebiteringen för 2018 fastställs till 19,50 kronor per skattekrona,
2. Att anslagen per verksamhetsområde fastställs i enlighet med Sverigedemokraternas
förslag för budgetåret 2018
3. Förslag till investeringsprogram som redovisas i bilaga 4 till kommunplanen som föreslås
av kommunstyrelsen återremitteras.
4. Ramen för lån fastställs beroende på resultatet av det återremitterade
investeringsprogrammet.
5. Verksamhetsområde 8 byter namn från Arbetscentrum till Arbete och integration,
6. Ramen för koncernens rörelsekrediter fastställs till 150 miljoner kronor,
7. Kommunen tecknar sammantaget borgen såsom för egen skuld för Tyresö Bostäder AB:s
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 1 800 miljoner kronor, jämte
därpå löpande ränta och kostnader,
8. Borgensavgiften för Tyresö Bostäder AB fastställs till 0,4 procent av vid var tidpunkt
utnyttjad del, för övriga borgensåtaganden fastställs borgensavgiften i varje enskilt fall,
9. Följande taxor antas och börjar gälla från och med 1 januari 2018:
a. Kommunstyrelsens förslag till reviderad taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggning
b. Kommunstyrelsens förslag till reviderad plan- och bygglovstaxa inklusive mät- och
karttaxa,
10. Revisorernas budget för 2018 fastställs till 1,6 miljoner kronor samt
11. Kommunstyrelsens övriga förslag till revideringar av Kommunplan för 2015-2018
godkänns.

Barn- och utbildningsnämnden (verksamhetsområde 1, 2)



Verksamhetsområde nr 1. Förskola och pedagogisk omsorg
Verksamhetsområde nr 2. Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem

att kommunen tillsätter riktade resurser till skolorna för att anställa fler studievägledare,
sjuksköterskor och kuratorer. Minst en heltidsanställd av varje på respektive skola
att undervisning individanpassas så elever med liknande prestationsförmåga och behov
studerar tillsammans
att krav införs på att all personal i skolan och barnomsorgen måste kunna kommunicera
flytande i tal och skrift på svenska
att kommunen ser över möjligheten att reducera karenskostnaderna för personal i skolan och
barnomsorgen för att undvika att personalen jobbar när den är sjuk
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att kommunen ser över möjligheterna att implementera den så kallade Nackamodellen inom
barnomsorgen där föräldrar ska kunna kontrakteras av kommunen som dagbarnvårdare åt
sina egna barn

Socialnämnden (verksamhetsområde 3, 4, 5,)




Verksamhetsområde nr 3. Individ- och familjeomsorg
Verksamhetsområde nr 4. Omsorg om personer med funktionsnedsättning
Verksamhetsområde nr 5. Äldreomsorg

att Socialnämnden ges i uppdrag att se över möjligheterna för att införa en enhet för palliativ
vård som är separerad från annan vårdverksamhet
att Socialnämnden ges i uppdrag att inrätta en regel för begäran av utdrag ur
belastningsregister vid nyanställning av personal inom äldreomsorgen
att Socialnämnden ges i uppdrag att utveckla verksamheten med terapihundar inom
äldreomsorgen
att Socialnämnden ges i uppdrag att införa krav på att all personal inom äldreomsorgen ska
kunna kommunicera flytande i tal och skrift på svenska
att Socialnämnden ges i uppdrag att föra statistik på hur stor andel av försörjningsstöden som
går till icke medborgare
att Socialnämnden ges i uppdrag att sprida kunskap om neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar
att Socialnämnden ges i uppdrag att införa träffpunkter för pensionärer enligt
Haningemodellen.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden (verksamhetsområde 6, 7, 8)




Verksamhetsområde nr 6. Gymnasieskola
Verksamhetsområde nr 7. Vuxenutbildning
Verksamhetsområde nr 8. Arbetscentrum (enl. beslutspunkt 5 ändras namnet till
Arbete och Integration)

att Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden arbetar för främjande av assimilation istället för
den nuvarande inriktningen på integration
att Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden anpassar mottagning och service för invandrare
till den mest ekonomiskt återhållsamma nivån
att Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att utreda möjligheterna för
etablerandet att ett återvandringskontor
att Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att skapa en plan för att avveckla
de teoretiska linjerna i Tyresö gymnasium och förbättra de praktiska linjerna
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att ingen tolkhjälp som inte är lagreglerad ges utom under den tid en människa fortfarande
studerar vid SFI med statliga bidrag
att Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att utreda möjligheterna för att
kompensera anställda inom vård och omsorg för lönebortfall till följd av karensdagar.

Kultur- och fritidsnämnden, inklusive fritidsgårdar (verksamhetsområde 9)


Verksamhetsområde nr 9. Bibliotek, kultur och fritid, inklusive fritidsgårdar

att Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att ge Tyresö kommun en aktiv roll vid firandet
av traditionella högtider
att Kultur- och fritidsnämnden inte ger kommunalt kulturstöd till religiös eller politiserad
verksamhet
att Kultur- och fritidsnämnden inte får rikta kulturstöd till att finansiera kultur eller
kulturevenemang som underblåser eller romantiserar användandet av vandalism, droger eller
våld
att Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att verka för en jämn fördelning av resurser
mellan pojk- och flickidrott i Tyresö kommun
att Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att utreda behovet av investeringar för
ridklubbens verksamheter inom ramen för kultur och fritid.

Kommunstyrelsen (verksamhetsområde 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20,
21)












Verksamhetsområde nr 10. Plan och exploatering
Verksamhetsområde nr 11. Väghållning och park
Verksamhetsområde nr 12. Miljö och trafik
Verksamhetsområde nr 13. Vatten och avlopp
Verksamhetsområde nr 14. Renhållning
Verksamhetsområde nr 16. Näringsliv
Verksamhetsområde nr 17. Gemensam verksamhet
Verksamhetsområde nr 18. Kommunalförbund
Verksamhetsområde nr 19. Politisk verksamhet
Verksamhetsområde nr 20. Tyresö Bostäder AB
Verksamhetsområde nr 21. Övriga bolag

att kommunstyrelsen ges i uppdrag att skapa ett mångkulturellt bokslut som visar på de
direkta och indirekta kostnader och intäkter som migrationen orsakar kort- och långsiktigt för
Tyresö kommun
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att kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda möjligheterna för att en maxtaxa på 200 000 kr
ska gälla vid utbyggnad av vatten och avlopp samt vägar i kommunen
att kommunstyrelsen ges i uppdrag att införa ett skönhetsråd
att kommunstyrelsen ges i uppdrag att se över möjligheterna för att rikta mer resurser till
grannsamverkansverksamheten i Tyresö kommun
att kommunstyrelsen ges i uppdrag att se över möjligheterna för inrättandet av ett nytt
bostadskösystem som prioriterar Tyresöbor
att kommunstyrelsen ges i uppdrag att fastställa insynsplatser i styrelser, nämnder och
beredningar till alla partier som är invalda i fullmäktige
att kommunstyrelsen ges i uppdrag att skapa en plan för att avveckla modulbostäderna i
Tyresö
att kommunstyrelsen ges i uppdrag att skapa en plan för att bygga fler infartsparkeringar
att Tyresö kommun lämnar Mälardalsrådet
att minska det sammanlagda partistödet till samtliga politiska partier med 500 000 kronor
att kommunstyrelsen ges i uppdrag att minska antalet anställda kommunikatörer till fyra
att kommunstyrelsen ges i uppdrag att skapa arbetsplatser inom kommunens gränser för alla
anställda inom kommunen.
att kommunstyrelsen ges i uppdrag att ändra i ägardirektiven för Tyresö Bostäder så att 25 %
av alla lediga hyresrätter inte längre går till nyanlända
att kommunstyrelsen ges i uppdrag att avyttra den av kommunen ägda vindkraften
att kommunstyrelsen ges i uppdrag att skapa en plan för att efterleva förbudet av tiggeri
att kommunstyrelsen ges i uppdrag att införa en klädpolicy/neutralitetspolicy för anställda
inom Tyresö kommun som innebär förbud mot att bära synliga politiska, filosofiska eller
religiösa symboler under arbetstid
att kommunstyrelsen ges i uppdrag att verka för stoppad mottagning av nyanlända migranter
att kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda vilka områden i Tyresö som är mest utsatta för
kriminell aktivitet
att kommunstyrelsen ges i uppdrag att ansöka hos Länsstyrelsen om att få installera och
utöka kameraövervakning i områden som är särskilt drabbade.
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Ekonomiska bilagor
Budget:
Budget 2018 med plan 2019-2021
Intäkter (inget tecken)
Kostnader (-)
Skatteintäkter (19,50 kr/skkr)
Generella statsbidrag och utjämning
Totala intäkter

Volymjusterad Prisjustering, Prisjustering, Effektivisering Effektivisering
index
tkr
%
tkr
budget 2018

Övriga
justeringar
(tkr)

Politisk
prioritering
(tkr)

Budget 2018

2 325 800
224 400
2 550 200

2 325 800
224 400
2 550 200

Pensioner inkl förvaltningskostnad
Förändring semesterlöneskuld
Förändring pensionsavsättning
Statsbidrag maxtaxa
Intäkt kapitaltjänst (internränta)
Simhall
Totalt övriga kostnader/-intäkter

-55 000
-1 000
-2 500
14 500
28 500
-16 000
-31 500

-55 000
-1 000
-2 500
14 500
28 500
-16 000
-31 500

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Finansnetto

6 500
-15 000
-8 500

6 500
-15 000
-8 500

Verksamhetsområden
FÖRSKOLA

-319 440

2,0%

-6 389

0,0%

0

-1 180

GRUNDSKOLA
INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG
FLYKTINGMOTTAGNING/ensamkommande
OMSORG OM PERSONER MED
FUNKTIONSHINDER
ÄLDREOMSORG
GYMNASIESKOLA

-675 741
-163 529

2,0%
2,0%
2,0%

-13 515
-3 271
0

-1,0%
0,0%

6 757
0

-3 297
-419

-274 532

2,0%

-5 491

0,0%

0

-768

-280 791

-327 692
-220 503

2,0%
2,0%

-6 554
-4 410

0,0%
-1,0%

0
2 205

-221
2 576

-334 467
-220 132

-26 816

2,0%

-536

-5,0%

1 341

-191

-9 437

2,0%

-189

-5,0%

472

-83

-9 237

-112 301

2,0%

-2 246

-5,0%

5 615

2 245

-106 687

-28 174

2,0%

-563

-5,0%

1 409

-155

-27 484

-71 733

2,0%

-1 435

-5,0%

3 587

-7 086

-76 667

MILJÖ, TRAFIK OCH ÖVRIGT

-5 570

2,0%

-111

-5,0%

278

-1 522

-6 924

VATTEN OCH AVLOPP
RENHÅLLNING
BYGGLOVSVERKSAMHET
NÄRINGSLIV

0
0
-5 359
-1 187

2,0%
0,0%

0
0
-107
0

-5,0%
-5,0%

0
0
268
59

-39
-156

0
0
-5 237
-1 284

GEMENSAM VERKSAMHET

-120 733

2,0%

-2 415

-2,0%

2 415

-11 247

KOMMUNALFÖRBUND mm

-41 500

2,0%

-830

0

POLITISK VERKSAMHET
Kultur- och kunskapscentrum
Ishall
Fårdala ridhus
Buffert
Totalt verksamhetsområden

-22 632
0

0,0%

0

0

-8

500

-22 140
0

-48 061

24 406

-21 551

-14 500

-2 486 585

VUXENUTBILDNING
ARBETSCENTRUM
BIBLIOTEK, KULTUR OCH FRITID, inkl
FRITIDSGÅRDAR
PLAN OCH EXPLOATERING
VÄGHÅLLNING OCH PARK
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-2 426 879

-327 008
-11 000
-8 500

-1 500

6 000

-696 796
-175 718
0

-27 702

-125 980

-42 330

Resultat:
RESULTATRÄKNING
Förskola*
Grundskola*
Individ- och familjeomsorg*
Flyktingmottagning/ensamkommande
Omsorg om personer med
funktionsnedsättning
Äldreomsorg*

Bokslut 2016
-284 102
-682 478
-150 638

Prognos 2017
per april
-305 040
-299 699
-675 952
-675 968
-160 359
-175 459

Budget 2017

Plan 2018
-327 008
-696 796
-175 718

10 298

9 998

-269 331

-268 445

-271 351

-280 791

-312 485

-316 368

-318 129

-334 467

Gymnasieskola*

-207 063

-217 152

-216 812

-220 132

Vuxenutbildning*

-26 329

-26 162

-28 662

-27 702

Arbetscentrum*
Bibliotek, kultur och fritid, inkl.
fritidsgårdar*
Plan och exploatering
Väghållning och park
Miljö, trafik och övrigt
Vatten och avlopp
Renhållning
Bygglovsverksamhet
Näringsliv
Gemensam verksamhet
Kommunalförbund mm
Politisk verksamhet

-10 021

-9 950

-12 950

-9 237

-118 035

-109 997

-107 997

-106 687

-21 968
-62 614
-4 234
454
6 254
-4 597
-1 164
-91 918
-40 548
-22 165

-27 620
-70 323
-5 460
0
0
-5 254
-1 187
-117 262
-41 500
-22 632

-33 620
-70 323
-5 460
0
0
-5 254
-1 187
-118 398
-41 500
-22 632

-27 484
-76 667
-6 924
0
0
-5 237
-1 284
-125 980
-42 330
-22 140

Kultur- och kunskapscentrum

0

0

0

Ishall

0

0

0

Fårdala ridhus

0

0

0

Buffert för flyktingmottagning

-8 450

0

0

-13 346

-21 796

0

-2 302 982

0
-2 392 162

-2 417 199

0
-2 486 585

-49 329

-53 000

-53 000

-55 000

Förändring semesterlöneskuld

-646

-1 000

-1 000

-1 000

Förändring pensionsavsättning

-4 333

-3 500

-3 500

-2 500

Statsbidrag maxtaxa

16 199

16 000

14 529

14 500

Intäkt kapitaltjänst (internränta)

38 510

28 000

28 000

28 500

Buffert
Övrigt
Prisjustering 2 %, uppräkning
Summa verksamhetsområden
Finansförvaltning (brutto)
Pensioner inkl förvaltningskostnad

Övrigt
Jämförelsestörande poster

-7 398

Simhall
Summa finansförvaltning
Verksamhetens nettokostnader
% förändring jmf fg år
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10 300

-10 519
-15 000

-15 000

-16 000

-17 516

-28 500

-19 671

-31 500

-2 320 498

-2 420 662

-2 436 870

-2 518 085
3,9%

Skatteintäkter, statsbidrag och utjämningssystem
Skatteintäkter
2 124 066
Generella statsbidrag och utjämning
Summa skatteintäkter, statsbidrag och
utjämningssystem

2 231 000

2 241 000

2 325 800

224 130

239 400

250 113

224 400

2 348 196

2 470 400

2 491 113

2 550 200

Skatteintäkter mm
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

8 179
-8 829

6 500
-12 500

8 500
-10 500

3,1%
6 500
-15 000

Årets resultat

27 048

43 738

52 243

23 615

1,2%

1,8%

2,1%

0,9%

% av skatter och statsbidrag
Kostnadsminskning för 2% mål
Kostnadsminskning för 3% mål
Mål 2%
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5 670
30 374
2,0%

2,0%

27 389
52 891
2,0%

2,0%
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