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VI PRIORITERAR STOCKHOLMARNA! 
Beroende på vilken fas i livet man befinner sig i har man olika prioriteringar. För vissa 
är barnens utbildning viktigast, för andra kan äldrefrågor dominera. För de allra flesta 
finns dock ständigt närvarande två viktiga frågor: bostäder och trygghet. Vad gäller bo-
städer, det vill säga möjligheten att bo i Stockholms stad under rimliga villkor, visar 
undersökningar att denna fråga prioriteras högt av stockholmarna. Vi som parti vill 
också prioritera bostadsfrågan. Fler stockholmare känner sig otrygga och ökningen av 
kvinnors otrygghet har aldrig varit så stor som i den senaste trygghetsmätningen, vilket 
bekräftas av Brottsförebyggande rådet. Stockholms invånare ska kunna känna sig trygga 
på alla platser i staden och därför krävs stora åtgärder. 
 
Vår målsättning är att Stockholms stad ska vara den bästa kommunen i landet att födas, 
leva och bli gammal i. Med Sverigedemokraternas politik så är det också möjligt och 
med vår stockholmsvänliga politik är det också genomförbart utan att höja skatterna. 
 
BOSTAD 
Tillgången på bostäder kommer ha en avgörande betydelse för Stockholms tillväxt och 
för att stockholmarna ska kunna känna tillförsikt inför framtiden. Bristen på bostäder 
gör att företag får svårt att rekrytera spetskompetens, vilket i sin tur resulterar i att man 
får svårare att växa på den alltmer konkurrensutsatta marknaden. Bristen på bostäder är 
idag en bromskloss som hämmar Stockholms tillväxt. Om vi inte tillför fler incitament 
för ett ökat bostadsbyggande så kommer hela Stockholmsregionens tillväxt att stagnera. 
Bristen på bostäder hindrar också många unga stockholmare från att flytta hemifrån, 
vilket är ett hårt slag för många. Några av åtgärderna som ska vidtas är tekniskt oriente-
rade som en snabbare detaljplanering och billigare plan- och bygglovsavgifter. Då bo-
stadsbristen är så pass akut i Stockholms stad ska staden likt andra kommuner säga nej 
till mottagandet av nyanlända som anvisats till vår kommun. Lediga bostäder finns i 
andra delar av Sverige och vi anser att det är en bättre lösning att dessa boenden kom-
mer till användning istället för att ordna akuta boendelösningar i Stockholms stad eller 
att ta kommunala lägenheter i anspråk. 
 
Huvudinriktningen måste vara en utvidgning av staden i form av nya bostadskvarter. För 
att kunna utnyttja den utvidgade innerstadens fulla potential är det av stor vikt att bo-
stadsbyggandet samordnas med utvecklingen av infrastrukturen och att Stockholms stad 
har en god dialog med våra kranskommuner.  
 
TRYGGHET 
För att öka tryggheten vill vi satsa på kommunala ordningsvakter och göra det enklare 
att få tillstånd för övervakningskameror på platser där många personer rör sig. Ytterli-
gare sätt som skapar både trygghet och trivsel är bättre belysning, därför vill vi se en 
mer upplyst stad. Stockholm var tidigare känt för att vara en osedvanligt trygg storstad 
med få våldsbrott mot vanliga laglydiga medborgare. Så är det inte längre. I de yttre de-
larna av storstadsområdet härjar kriminella gäng som polisen inte klarar av och i inners-
tan är personrån, tiggeri och trakasserier av kringdrivande personer vanliga. Organiserad 
brottslighet med hänsynslös skottlossning ökar. Inbrott i lägenheter och villor ökar. 
Denna försämring har många orsaker. Mycket av ansvaret ligger på regering och riks-
dag, men Stockholms stad har också ett ansvar för sina underlåtelser att inte göra något 



(SD):5 

Sverigedemokraternas förslag till budget 2018 

när omständigheterna kräver ett ingripande. Detta kan gälla skolor, bibliotek, badhus, 
parker och emellanåt allmänna platser.  
 
Stadens ovilja att ingripa mot grupperingar som inriktar sig på tiggeri, ockuperar all-
männa platser samt helt lagstridigt upprättar provisoriska läger på olika platser inom 
stadens område kan inte godtas. Sverigedemokraterna vill medverka till ett förbud mot 
tiggeri. Vi menar att staden ska ombesörja att EU-medborgare som enligt utlänningsla-
gen inte har laglig rätt att vistas här, skall avvisas och att de sociala hjälpåtgärder som 
förekommer i betydande utsträckning ska upphöra.  
 
Samtidigt när vi ser att stadsmiljön försämras så ser vi hur otryggheten för kvinnor och 
flickor ökar. Sexuella trakasserier, som ofta emanerar från invandrargrupperingar tilltar. 
Detta är en följd av att skeva kvinnovärderingar sprids över landet, vilka i sin tur är en 
följd av den stora invandringen av människor med kulturellt avvikande syn på alla män-
niskors lika värde och jämställdhet mellan könen. Det har till exempel visat sig under 
den årliga musikfestivalen i Stockholm, där unga flickor blivit utsatta för sexuellt ofre-
dande av grupper av män. En oroande utveckling är den som vi även ser på badhus och 
simhallar runt om i Sverige – inte minst i Stockholm. Styrande politiker står handfallna 
och istället för att kraftigt markera mot de män som våldför sig på kvinnor och barn så 
väljer man att istället införa separata badbassänger för kvinnor och män. Detta är något 
vi kan se i länder där jämställdheten är helt åtsidosatt. Sverigedemokraterna kommer 
inte acceptera en anpassning till utländska normer och värderingar, vi kommer ta itu 
med det problem som har växt för varje år de senaste decennierna, problem som tyvärr 
har eskalerat under den nuvarande majoritetens styre. Vi vill att Stockholm ska vara en 
stad där trygghet skall finnas för alla. 
 
VÄLBEFINNANDE 
Pensionärerna ska prioriteras. Vi kan konstatera att pensionärerna är en grupp som blivit 
eftersatta av Sveriges politiker under mycket lång tid. Många svenska pensionärer har 
efter att ha betalat skatt i hela sina liv, i många fall inte råd med grundläggande saker 
som mediciner eller tandläkarbesök. Vår analys är att det kräver tämligen omfattande 
åtgärder inom flera områden. Sverigedemokraterna i Stockholms stad vill bygga fler 
äldreboenden, då behovet kommer att öka. Vi vill också att dessa boenden byggs på 
platser som har närhet till bra kommunikationer, grönområden och en god social service. 
Det ger både livskvalitet och trygghet i vardagen. När det är aktuellt att flytta så anser vi 
det är viktigt att man kan få en ny bostad i närheten av sin tidigare bostad om man så 
önskar. Att även fortsättningsvis ha nära till släkt, vänner och en välbekant omgivning 
är av stor vikt för att man ska känna trygghet och välbefinnande. Ingen ska behöva 
lämna sitt boende, som ligger under kommunens ansvar, vilket tyvärr sker idag. Befint-
liga äldreboenden görs om till boenden för andra grupper då bostäderna inte anses hålla 
en godtagbar standard. Sverigedemokraterna anser till skillnad från övriga partier att 
dessa boenden i första hand ska renoveras och anpassas så att våra äldre kan bo kvar. 
Den som har slitit hela sitt liv, med förvärvsarbete såväl som arbete i hemmet, förtjänar 
en värdig ålderdom. Fysisk och ekonomisk trygghet är grundläggande förutsättningar för 
ett fungerande och fullvärdigt liv. 
 
Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti. Det innebär att vi anser att familjen 
är samhällets minsta byggnadssten. Individen söker hela tiden en gemenskap med andra. 
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Familjen blir därmed den gemenskap där individen kan utvecklas och känna trygghet. 
Familjens liv bör i största möjligaste mån vara fri från statlig och kommunal inbland-
ning, men det finns tillfällen då det offentliga bör erbjuda tjänster till familjerna. Barn-
omsorgen är en av dessa tjänster som många familjer eftersöker och som Stockholms 
stad kan tillhandahålla. Sverigedemokraterna anser att frivilliga kooperationer och sam-
fund 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. För många 
föräldrar är den offentliga barnomsorgen som kommunen tillhandahåller avgörande för 
ett fungerande familjeliv. Därför är det viktigt att barnomsorgen fungerar på ett tillförlit-
ligt sätt för de föräldrar som väljer att ha sina barn i kommunens regi. Vi anser att barn-
uppfostran och formandet av barnens utveckling och mognad i huvudsak är en familje-
angelägenhet. Det är inte den kommunala verksamhetens uppgift att uppfostra eller att 
försöka forma barnen enligt särskilda ideologier.  
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STOCKHOLMS STADS INRIKTNINGSMÅL 
 
Sverigedemokraterna anser att följande inriktningsmål för stadens verksamheter ska 
gälla: 

  
 En samordnad plan där alla partier i Stadshuset är involverade för att verka för 

ett ökat bostadsbyggande i Stockholms stad 
 Fler ordningsvakter och utökad kameraövervakning 
 Staden upprättar en ekonomisk redovisning över invandringens kostnader 
 Förbud mot tiggeri 
 Prioritera kvartersbebyggelse 
 Förberedelseskola för nyanlända barn och ungdomar 
 För en tryggare och mer turistvänligare stad – ökad ljussättning i stadsmiljön 
 Stökiga elever som förstör för andra elever ska snabbt avskiljas och placeras i 

jourskolor 
 Skärpta ordningsregler och trygghetssatsningar i stadens badhus 
 Omstrukturera de nya parkeringsbestämmelserna i Stockholms stad 
 Utveckla cykelpendlingsnätet i samråd med kranskommuner 
 Underlätta för allmänheten att påverka det offentliga rummet 
 Erbjuda ett kommunalt återvandringsbidrag 
 Byggnader i Stockholm som har ett kulturvärde ska värnas och skyddas 
 Uppförandet av nobelhuset som sådant och på nuvarande plats ska omprövas 
 Staden skall hela tiden verka för ett fritt och innovativt näringsliv som ger goda 

möjligheter till att starta nya företag och utveckla nya idéer 
 Boendegaranti för alla över 85 år 
 För att stävja brott mot privat egendom införs ekonomiska incitament för att un-

derlätta grannsamverkan 
 Stödåtgärder för barn och ungdomar som lider av depression 
 Åtgärder inom stadens bibliotek för att upprätta en trygg och tyst miljö 
 Hemlöshetssatsningar för svenska medborgare 

 
 
Sverigedemokraterna föreslår en skattesänkning med 25 öre.  
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STADSDELSNÄMNDERNAS UPPGIFTER 
 
Stockholms stadsdelsnämnder ansvarar för merparten av stadens välfärdsverksamhet. 
Stadsdelsnämndsreformen genomfördes den 1 januari 1996 och är hittills den största 
organisatoriska förändringen i Stockholms stads historia. Syftet med reformen var att 
fördjupa demokratin och ge invånarna ökade möjligheter att påverka de kommunala 
verksamheterna. Målet var också att öka effektiviteten och höja kvalitén i den kommu-
nala servicen. Sedan den 1 januari 2007 har vi 14 nämnder i Stockholms stad: 
 

 Bromma 
 Enskede-Årsta-Vantör 
 Farsta 
 Hägersten-Liljeholmen 
 Hässelby-Vällingby 
 Kungsholmen 
 Norrmalm 
 Rinkeby-Kista 
 Skarpnäck 
 Skärholmen 
 Spånga-Tensta 
 Södermalm 
 Älvsjö  
 Östermalm 

 
 
Stadsdelsnämnderna ansvarar för kommunal förskoleverksamhet, äldreomsorg, stöd och 
service till personer med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg, socialpsyki-
atri, verksamhet för barn, kultur och fritid, stadsmiljöarbete, ekonomiskt bistånd och  
arbetsmarknadsåtgärder. Stadsdelsnämnderna ansvarar också för viss tillsynsverksam-
het, medborgarkontor samt konsumentvägledning. Stadsdelsnämndernas sammanträden 
är öppna för allmänheten, ibland med undantag av vissa beslutspunkter som omfattas av 
sekretess.  
 
Även om stadsdelsnämnderna ska arbeta självständigt så ska stadsövergripande styrdo-
kument och handlingsplaner tas fram i samråd med berörda facknämnder och kommun-
fullmäktige. Det kan handla om exempelvis biståndsbedömning, avhopparverksamhet 
och åtgärder mot våldsbejakande extremism.  
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STADENS VERKSAMHET 
 
 
Bostad 
Bostadsbristen har sin grund i många års felprioriteringar från båda de traditionella poli-
tiska blocken. Det vi ser idag är resultatet av att man inte har tagit frågan om bostadsby-
ggandet på allvar genom att ta ett helhetsgrepp bortom ideologier. Bostadsfrågan är en 
av Stockholms viktigaste frågor och det är en fråga som Sverigedemokraterna priorite-
rar. Att bostadsbristen blivit något som ständigt står i fokus för Stockholms invånare 
beror på ett högt födelsetal, den stora invandringen till Sverige och inflyttningen till 
huvudstaden. Faktorerna har starkt bidragit till att vi idag har en akut bostadsbrist både i 
Stockholms stad och på många andra håll i Sverige. Sverigedemokraterna vill därför att 
Stockholms stad ska säga nej till det av staten påtvingade kvotsystemet där flera tusen 
invandrare med nya uppehållstillstånd ska beredas en bostad av Stockholms kommun. 
  
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 ökar bostadsbristen. Resultatet blir 
stigande bostadspriser och växande bostadsköer. Detta kommer särskilt att drabba ung-
domar, lågavlönade, nyinflyttade, studenter och andra svaga grupper på bostadsmarkna-
den. En förvärrad situation på Stockholms bostadsmarknad kommer också slå hårt mot 
hela regionens ekonomiska tillväxt. Vi vill bygga många nya lägenheter, men vi vill 
också bygga Stockholm på rätt sätt. 
  
Staden måste ges möjlighet att bygga ikapp 
Stockholms stad behöver en period där vi ges möjlighet att bygga ikapp utan att samti-
digt göra våld på stadens unika värden. Utvecklingen måste ske i samklang med stadens 
själ och historia både lokalt och på riksplanet. Vi måste verka för att göra det enklare att 
få bygglov och förkorta byggprocessen. Stockholm är en stad som ständigt 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. 
Vi anser att nuvarande situation är ohållbar och att en kraftig befolkningstillväxt inte har 
något egenvärde. Stockholms tillväxt är direkt kopplat till möjligheten att kunna erbjuda 
ett brett utbud av bostäder i regionen - om detta är nog alla överens. Läget i Stockholm 
är emellertid på många sätt akut och ansvariga politiker klarar inte av att lösa den 
situation de själva har skapat. 
 
Nya bostadskvarter  
Vi ska koncentrera byggandet till de befintliga större luckorna i staden istället för att 
glesa ut ännu mer med förortsbebyggelse. Det krävs en helhetslösning där fokus ligger 
på att bygga helt nya bostadskvarter som växer samman med staden. Staden ska växa 
organiskt utåt från innerstaden – växa i så kallade årsringar. Det som sker nu är att 
mindre ytor likt, parker och parkeringsplatser, bebyggs. Man placerar punkthus till synes 
utan sammanhang i terrängen, vilket inte utnyttjar marken på bästa sätt och heller inte 
skapar något flöde. Endast de som bor där har där att göra, varför underlag till affärs-
verksamheter många gånger saknas. Det finns redan planer för ett stort antal nya stads-
delar nära innerstaden som Sverigedemokraterna är positiva till. Exempel på dessa är 
Norra Djurgårdsstaden, Norra stationsområdet, Västra Kungsholmen, Alvik, Liljehol-
men, Telefonplan och Slakthusområdet. Det finns också mycket mark i närheten av tun-



(SD):10 
 

Sverigedemokraternas förslag till budget 2018 

nelbanor precis utanför stenstaden. Våra kranskommuner har ett stort ansvar att till-
sammans med Stockholms stad göra något åt den akuta bostadssituationen. Vi kommer 
att bredda och initiera arbetet med våra kranskommuner för att arbeta fram ett mer håll-
bart och genomgripande ansvar för bostadsförsörjningen i Stockholmsregionen. För oss 
är detta en av våra absolut viktigaste frågor.  
 
De kommunala bostadsbolagens vinster ska återinvesteras 
De kommunala bostadsbolagen gör stora vinster, en del av dessa vinster tas ut för att 
bekosta andra verksamhetsområden i staden. Sverigedemokraterna tycker detta är fel. Vi 
vill istället se att de kommunala bostadsbolagens vinster i första hand återinvesteras i 
upprusning av befintliga hyreslägenheter och till att bygga nya hyresbostäder som kom-
mer stockholmarna till gagn. 
  
Stadsplanering och regelverk 
För att komma tillrätta med den stora bostadsbristen som råder i Stockholm behöver vi 
se över och förändra regler som hindrar bostäder från att byggas och byggas i snabb takt. 
Tre sådana regler är bullerrestriktioner, planprocesser och miljöskydd. Samtidigt är det 
viktigt för oss att vi bygger Stockholm på rätt sätt. Sverigedemokraterna anser att staden 
ska växa organiskt, utåt. Där det är möjligt ska Lindhagenplanen fungera som utgångs-
punkt, vilket innebär en helhetssyn med den klassiska stenstaden som mall. Stadens 
gatunät och bebyggelse ska släppa in ljus och luft och utvidga sig från de befintliga 
stadsdelarna. Verksamheter i bottenvåningarna, parker, torg och skolor i nära anslutning 
ska ge de nya bostadsområdena bra förutsättningar för att bli trivsamma och levande. 
  
Om vi avskaffar de detaljstyrda stadsplanerna så ger det större möjligheter. Fler områ-
den kommer att kunna erbjuda ett fullgott utbud av affärsverksamheter, service, boende 
och arbetsplatser. Skillnader mellan vilka områden som är centrala och attraktiva kom-
mer att jämnas ut. Med en sådan typ av stadsplan, är det möjligt att bygga ut kollektiv-
trafiken med tvärförbindelser i stället för som idag där kollektivtrafiken i stort utgår från 
centrum. Beroendet av bilburna transporter kommer då att minska, vilket är bra för 
miljön. Att ta hänsyn till miljön i både plan- och byggprocessen är en självklarhet för 
oss. Därför måste man bli bättre i byggprojekt på att dra fördel av nya metoder som 
finns att tillgå, exempelvis går det att däcka över vägar istället för att bygga dyra och 
fula bullerplank. Överdäckning skapar också mer yta där fler bostäder kan byggas. 
  
Ett snabbt sätt att öka utbudet av små lägenheter som framför allt passar studenter och 
unga, är att omvandla centralt belägna ”genomgångsbostäder” till vanliga hyreslägenhe-
ter. Bostad, vård och omsorg till utsatta människor i vår stad är av väldigt stor vikt. Där-
emot ser vi ingen nytta med att detta ska ske i stadens mest centrala och attraktiva delar. 
Att det har blivit något lättare att hyra ut i andra hand är positivt men fortfarande otill-
räckligt för att lösa bristen på rörlighet. 
 
Stockholm är en gles stad  
Förutom staden innanför tullarna är Stockholm glesbebyggt. Visst låter det konstigt att 
kalla vissa områden precis utanför tullarna för stad? Naturligtvis beror detta på hur be-
byggelsen gestaltas. Allt det som kännetecknar en stad, saknas i de flesta närområdena. 
Staden blir då icke sammanhållen, och sättet som det är byggt på ger glesbefolkade en-
klaver. Detta är inte en bra grund för att utveckla kollektivtrafiken eller för förmågan att 
hantera den stora befolkningsökningen inom stadens område. Förslag på att utveckla 
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staden är att planera områden utan befintlig bebyggelse enligt Lindhagensplanen. Det 
ska inte finnas stora luckor med obebyggd mark, undantaget parker eller glest bebyggd 
mark mellan områden som ska utgöra staden. Många människor på ett begränsat område 
gör också att kollektivtrafiken får ett underlag av resenärer och därför kan byggas ut. En 
ledstjärna för all byggnation skall alltid vara förutsättningarna på platsen. Varje plats är 
unik, och viss utveckling passar inte överallt. Det kan tom vara så att vissa platser ska 
fredas mot vidare utveckling för att på så sätt återknyta och påminna på hur det sett ut 
tidigare. Detta skulle kunna vara aktuellt vid en exploatering av området på södra sidan 
av Årstaviken. Där finns kolonistugor bevarade. Dessa skulle kunna integreras i den nya 
bebyggelsen på samma sätt som på Södermalm. 
 
Planprocessen måste förkortas 
En flaskhals för bostadsbyggandet är de långa planprocesserna - många gånger tar en 
planprocess i Stockholms stad flera år. Det resulterar i att bara ett fåtal kapitalstarka 
aktörer har möjlighet att bygga bostäder då endast stora byggherrar idag har tillräckliga 
resurser för att driva ett bostadsprojekt vidare. Att mindre byggherrar avstår är fullt 
förståeligt - planprocessen är oviss och tar lång tid och man tvingas därför avstå ef-
tersom kapitalet måste bindas upp under lång tid. Man väljer då hellre ett projekt där 
avkastningen är inom ett acceptabelt tidspann. Resultatet blir färre hyresrätter till för-
mån för fler bostadsrätter där de snabba pengarna finns, och på så sätt ökar klyftorna på 
bostadsmarknaden än mer. För att vi ska kunna förkorta byggprocessen så måste 
administrationen ses över för att skapa en effektivare handläggning och på så sätt skapa 
möjligheter för ett ökat bostadsbyggande. 
 

Dialog med stockholmarna vid nybyggnationer 
Tidsåtgången från det att beslut har tagits tills det att ett nytt projekt startar är idag bety-
dande och det hämmar stadens tillväxt och utbyggnad. Projekt ska därför i ett tidigt 
skede söka dialog med boende i området med målsättningen att korta byggtiden. Dialog 
är bra då det kan minska tidsåtgången för överklaganden. Det vi tyvärr har sett exempel 
på vid uppförandet av modulhus för nyanlända invandrare är att boende anser att in-
formationen har varit bristfällig, många har fått intrycket av att man medvetet har för-
sökt att ”tysta ner” nybyggnadsplanerna. Vi som parti efterfråga och kommer driva på 
för en större transparens kring stadens nybyggnationer. Vi kommer också vara en dri-
vande kraft för en ökad dialog med stockholmarna kring nybyggnationer i Stockholms 
stad. 
 
Överklagande 
När det kommer till överklagande är den en god idé att ta bort onödig byråkrati. Rege-
ringen föreslår i en lagrådsremiss att ta bort länsstyrelserna som en av instanserna för 
överklagande av detaljplaner. Genom ändringen kan man förkorta överklagandeproces-
sen med allt från 3 till 12 månader. Prövningen ska istället göras direkt av mark- och 
miljödomstolen. 
  
Underlätta för våra ungdomar att få en bostad 
För att studenter och ungdomar ska ha möjlighet att studera och flytta hemifrån i 
Stockholm, så måste staden kunna erbjuda dem någonstans att bo. För att underlätta för 
ungdomar och studenter att komma in på bostadsmarknaden bör en särskild satsning på 
små billiga hyresbostäder prioriteras. Kommunen bör även ge allmännyttan i uppdrag att 
bygga en viss andel små hyreslägenheter. 
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Kompiskontrakt 
Stora lägenheter ska kunna förmedlas genom så kallade ”kompiskontrakt”, det vill säga 
flera personer ska kunna stå på ett hyreskontrakt. Det krävs nytänkande inom bostadspo-
litiken och en ökad flexibilitet bidrar till att fler kan få en bostad. Genom att fler ges 
möjlighet att flytta in på ett ”kompiskontrakt” skapas bättre incitament för dem med 
lägre inkomster att få en bostad, det ger också ett större intresse bland bostadssökande 
för lägenheter med högre hyra, som nyproduktioner. Dagens kompiskontrakt i dess ut-
formning har begränsningar till en viss ålder och till antalet personer som kan stå på 
kontraktet. Det gör att denna form av boende begränsas. Vi vill se över nuvarande rikt-
linjer så att fler kan få en bostad genom ett så kallat ”kompiskontrakt. Det handlar till 
exempel om att ta bort kraven att man ska ha en viss ålder och det maximala antalet 
personer som kan stå på kontraktet. 
 
Siffermål för bostadsbyggande 
Sverigedemokraterna ställer inte, till skillnad från andra partier i Stockholms stadsfull-
mäktige, upp några upp luftiga och knappast realiserbara mål för bostadsbyggandet un-
der kommande år. Löften bortåt 150 000 nya bostäder i Stockholms stad fram till år 
2030 låter sig tyvärr knappast förverkligas. Sverigedemokraternas strävan är dock givet-
vis att Stockholms stad på olika sätt genom sina bostadsbolag och förvaltningar ska ini-
tiera ett ökat byggande. 
  
En fungerande bostadsmarknad 
Det avgörande för en fungerande bostadsmarknad är tillgången till en godtagbar bo-
stadsstandard till en rimlig kostnad. Idag kan hyran för en nybyggd 3-rumslägenhet vara 
16 000 kr/månad. En sådan hyresnivå är emellertid oöverstiglig för flertalet bostads-
sökande. Med dagens låga ränteläge blir det också betydligt förmånligare för den som 
har möjlighet att låna ihop kapital för att köpa en bostadsrätt. Hyreslägenheter är genom 
skattesystemet och andra faktorer idag kostnadsmässigt missgynnat gentemot bostads-
rätter och villor. Den hyresreglering som nu firar sitt 75-års jubileum har i olika avseen-
den medfört en förstelnad bostadsmarknad. Sverigedemokraterna i Stockholm anser att 
hyresregleringen successivt måste avskaffas för att uppnå ett ökat byggande av hyresrät-
ter. 
  
Bostadsförmedlingen i Stockholm 
Sverigedemokraterna anser att Stockholm stads bostadsförmedling ska vara till för 
stockholmarna i första hand. Lediga lägenheter ska tilldelas de som är bosatta och folk-
bokförda i Stockholm. Vi ser gärna att Stockholm stads bostadsförmedling tillsammans 
med Stockholms fastighetsägare verkar för att tillföra och förmedla fler små lägenheter 
till ungdomar mellan 18 och 25 år - så kallade ungdomslägenheter. En annan form av 
boende som kan passa stadens många ensamhushåll är kompiskontrakt. Det innebär att 
flera ensamhushåll hyr en större lägenhet tillsammans men med egna kontrakt med hy-
resvärden. Sverigedemokraterna ser gärna att några passande större lägenheter i både 
nyproduktion och i befintligt bestånd, görs tillgängliga för att hyras ut genom stadens 
förmedling med den typen av kontrakt. 
  
Att undanhålla nybyggda lägenheter inom staden från dess medborgare till förmån för, 
och med förtur till, nyanlända invandrare visar att nuvarande styre inte tar skattebeta-
lande medborgares akuta bostadsproblem på allvar. Detta är något som sker just nu på 
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många platser i Sverige. I Västertorp har lägenheter öronmärkts till nyanlända invand-
rare och vi ser med stor oro på att förtur ges till denna grupp även på andra nybyggen i 
Stockholms stad. Sverigedemokraterna tror på likabehandlingsprincipen. 
  
Visst kan politikerna bygga hyreslägenheter på kort tid 
Stockholms stad har nu beslutat att bygga 4 000 bostäder blixtsnabbt, så kallade 
modulhus. Dessa bostäder är öronmärkta till nyanlända invandrare. Det tycker Sverige-
demokraterna är orättvist och vi förstår inte varför ett liknande system inte skulle kunna 
erbjudas till unga stockholmare som tvingas bo kvar hemma och därför inte ges möjlig-
het att starta sina vuxenliv. Här gör tydligt styrande politiker skillnad på människor och 
nedprioriterar Stockholms nuvarande invånare. Om styrande politiker väljer att priori-
tera att snabbt bygga tusentals bostäder med en rimlig hyra till stockholmarna så är detta 
fullt möjligt. Sverigedemokraterna har deklarerat att bostadsfrågan är en av våra viktig-
aste frågor tillsammans med att driva en ansvarsfull invandringspolitik. Vi vill se en 
omfördelning, det vill säga att 2000 modulbostäder till att börja med förmedlas till 
stockholmare som är skrivna i staden och som står i bostadsförmedlingens kö i Stock-
holm. 
   
Bygga till största möjliga nytta 
Det som ger mest samhällsnytta är att anpassa nytt bostadsutbud till marknadens 
önskemål. Nyproducerade bostäder av hög svensk standard kostar relativt mycket. För 
att få ut maximal effekt av nyproduktionen, vill Sverigedemokraterna att Stockholms 
stad studerar vilken typ och vilken storlek som kan ge flest bostadssökande en ny bo-
stad. Det är de mest kapitalstarka som kommer att flytta in i nyproducerade lägenheter i 
attraktiva lägen. Dessa kommer dock att skapa en flyttkedja som ökar rörligheten på 
bostadsmarknaden och som i sin tur frigör billigare bostadsobjekt, vilket är till nytta för 
mindre köpstarka bostadssökande. Vi måste våga lita på marknaden. Genom att se på 
bostadsrättspriser får man en bra uppfattning om var och hur människor vill bo. 
  
En så kallad ”hedonic pricing” metod är också till nytta för att bedöma var i Stockholms 
stad det är mest fördelaktigt att bygga nya flerbostadshus. Utöver kvaliteten, är variabler 
i en sådan modell är att bostadspriserna generellt sätt är betydligt högre för områden 
som är nära innerstaden och med bra kommunikationer. Det rykte som närliggande 
grannskap har spelar också stor roll för prisbilden. Låg arbetslöshet och kriminalitet, bra 
kommunikationer samt närhet till skolor är andra avgörande faktorer. 
  
Bullergränser 
Eftersom arbetsplatser har högre bullergränser än bostäder så bör dessa i möjligaste mån 
flyttas till platser som är för bullriga för bostäder samtidigt som arbetsplatser i lugnare 
lägen omvandlas till bostäder.  Stockholms stad bör föregå med gott exempel när det 
gäller sådan flytt av arbetsplatser. Samtidigt skapar lagstadgade bullergränser särskilda 
problem vid nybyggnation i storstaden Stockholm. Staden bör därför verka för att mera 
flexibla bullergränser införs. 
 
Renovering och underhåll 
En renovering det vill säga mer än löpande underhåll, medför på dagens hyresmarknad 
hyreshöjningar och begränsar därmed möjligheterna att hyra för låginkomsttagare. 
Kraven på genomgripande renoveringar drivs ofta från fastighetsägare. På så sätt får 
ägarna, med dagens hyresregler, rätt till stora hyreshöjningar utan att hyresgästerna upp-
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lever sig få någon väsentligt förhöjd nytta i sitt boende. Större renoveringar, som inte är 
nödvändiga ur underhållssynpunkt ska ha ett godkännande från hyresgästerna. Hyresgäs-
ten ska ges en starkare ställning än som är fallet idag just vid den typen av omfattande 
ombyggnationer. 
  
Principen bör vara att renoveringar bara ska genomföras om de samlade effekterna i 
form av minskade drifts- och underhållskostnader och hyresgästnytta gör åtgärden lön-
sam. Ett sätt att öka utbudet av lägenheter kan vara att fastighetsägare inom samma fas-
tighet i större utsträckning än för närvarande kan erbjuda lägenheter till olika standard 
och till olika hyresnivåer. Det kommunägda bolaget Sigtunahem är ett exempel på lyck-
ade lösningar med tre valfria nivåer: mini, midi och maxi. Basnivån mini är obligatorisk 
för alla och omfattar den mest grundläggande ombyggnationen, såsom badrum, ventilat-
ion och ny el. Maxi innebär en lägenhet med nybyggnadsstandard. 
  
 
Bostad; Sverigedemokraternas politiska förslag för 2018 
 

 Bostadsbolagen vinster ska återinvesteras i upprustning och nybyggen 
 Prioritera byggande av kvartersbebyggelse 
 Nyanlända invandrare ska inte få förtur till bostäder 
 Intäkter från utförsäljningar ska gå till nybyggnationer av bostäder 
 Fler stadskärnor utanför innerstaden 
 Se över hyresregleringen 
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Trygghet 
I den politiska debatten talas ibland lite naivt om behovet av sociala insatser; att det 
finns en hopplöshet som mynnar ut i stenkastning och bilbränder. Det är givetvis långt 
ifrån hela förklaringen. I själva verket handlar det om grovt kriminella som driver på en 
”svans” som tagit hela bostadsområden som gisslan och som avskyr polisen av den 
enkla anledningen att polisen stör deras verksamhet, och de som drabbas är vanliga fa-
miljer och hederliga människor, som trots den negativa situationen utgör den absoluta 
merparten av de boende i utsatta områden. Vår uppfattning är att samhället har lämnat 
dessa människor åt sitt öde, att övriga partier inte visat förståelse för problemet och att 
förslag om ”fler fritidsgårdar” nått vägs ände. Givetvis ifrågasätter vi inte behovet av 
olika sorters sociala insatser eftersom dessa områden tenderar att vara socioekonomiskt 
eftersatta, men alla sådana åtgärder blir i grunden verkningslösa så länge den grundläg-
gande tryggheten inte finns där. Lösningen måste komma först i form av de rättsvår-
dande instanserna för att sedan följas av andra åtgärder, inte tvärtom. Samhället måste 
återta kontrollen över sina förlorade områden och de hederliga människor som bor där 
måste ges en reell chans att bli en del av det svenska samhället. 
 
Det är viktigt att vi börjar införa straff som står i bättre proportion till brottets svårig-
hetsgrad och bättre uppföljning av brottsoffers utsatthet. Mycket inom detta politikerom-
råde ligger på riksdagens bord där kriminalpolitiken ses som en av våra profilfrågor. 
Huvuddelen av trygghetspolitiken avgörs alltså på riksplanet men det är även av stor 
vikt att verkställa en kommunal trygghetssatsning. Ett av våra förslag är en utökad 
grannsamverkan. På lokal nivå kompletterar vi även genom att arbeta med de brotts-
förebyggande och situationsbaserade frågorna och hjälpa brottsoffret tillbaka till ett fun-
gerande liv. 
 
Ett antal bostadsområden i landet, åtminstone ett 50-tal, är speciellt utsatta för brott. 
Listan toppas av ett stort antal särskilt utsatta områden. Stora områden i Stockholm och 
dess närhet har denna föga avundsvärda placering, nämligen dels Hallunda, Norsborg, 
Botkyrka, Husby, Rinkeby och Tensta. Inom dessa invandrartäta områden finns öppen 
narkotikahandel, gängkriminalitet och en rädsla för att vända sig till polisen. 
 
Ett årligen återkommande brottstema är upplopp i dessa områden där polis, brandkår 
och ambulans attackeras. Det har gått så långt att polisen vid dessa tillfällen ofta retire-
rar och därmed misslyckas med sitt uppdrag att upprätthålla lag och ordning. Det finns 
tendenser som visar på att detta fenomen sprids till nya områden. För att upprätthålla 
förtroendet för rättsväsendet, och visa att politiker tar detta på allvar vill vi att poli-
sen genast genomför en storskalig profilering av kriminella. Detta bör ske i samarbete 
med skola och socialtjänst för att tidigt fånga upp ungdomar. Eftersom polisen inte kun-
nat lösa sin uppgift inom ett flertal utsatta områden vill Sverigedemokraterna att utsatta 
områden ständigt skall patrulleras av kommunala ordningsvakter tills ordningen är åter-
ställd. 
 
Ökad trygghet för stockholmarna 
En kommuns viktigaste åtgärd inom brottsbekämpning är att arbeta förebyggande. Mer 
belysning i otrygga miljöer och fler patrullerande ordningsvakter är exempel på före-
byggande 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 de många mindre brott som idag inte ut-
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reds alls. Många stockholmare upplever en otrygghet när man åker kollektivt vissa tider 
på dygnet. Något som i huvudsak faller inom SL:s ansvarsområde. Senaste åren har ett 
utbrett ofredande på våra simhallar uppmärksammats, här vill vi göra en satsning på 
ökad trygghet. 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 vi vill förbättra tryggheten ytterligare. 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 ord-
ningsvakter vara ett regelbundet inslag i kollektivtrafiken. Vi vill också se en satsning 
på den sedan länge negligerade tunnelbanepolisen – kanske kan en sådan kombineras 
med att en snabb- och lättrörlig jourgrupp som kan infinna sig snabbt på rätt plats vid 
behov.  
 
Kommunala ordningsvakter 
I vissa av Stockholms förorter sätter kriminella gäng agendan för den som bor i området. 
Huvuddelen av de boende vill leva tryggt, i lugn och kunna sköta sina arbeten. Polisen 
har misslyckats i sin verksamhet. Eftersom vi inte har någon kommunal polis som kan 
styras av staden föreslår Sverigedemokraterna i Stockholms stad att tillfälligt placera ut 
kommunala ordningsvakter i alla förorter alla tider på dygnet för att upprätta en tryggare 
boendemiljö. 
 
År 2005 startade Landskrona stad upp projektet ”Lugnt på stan”. Inledningsvis bestod 
projektet av två ordningsvakter, en fältsekreterare och två fältassistenter som var i tjänst 
varje fredag och lördag mellan kl. 20:00-03:00. Syftet med projektet var att öka trygg-
heten och minska antalet brott. Projektet startades upp efter godkännande av polismyn-
digheten. Ordningsvakter har fler befogenheter än väktare och utbildas av polisen. Var 
tredje år genomför de en fortutbildning för att få behålla sitt förordnande. Landskrona 
stad valde att timanställning som anställningsform och samtliga ordningsvakter har 
andra huvudsysselsättningar. Genom att kommunen själva anställde ordningsvakterna, 
istället för att anlita ett vaktbolag, fick de mer inflytande över vilka som engagerades i 
projektet ”Lugnt på stan”. Stor vikt lades vid social lämplighet då uppdraget främst 
handlade om förebyggande insatser. I uppföljningen från 2014 går det att utläsa att anta-
let anmälda misshandelsfall utomhus har minskat, att den upplevda otryggheten bland 
invånarna har minskat samt att det är färre ungdomsgäng som bråkar. Poliserna som 
deltog i undersökningen svarade att projektet har varit positivt och att verksamheten bör 
finnas kvar. Sverigedemokraterna ser positivt på att Stockholms stad nu inför ett lik-
nande system med kommunala ordningsvakter och fältassistenter. De kommer att jobba 
patrullerande i team och även finnas stand by, redo att åka ut på olika uppdrag.  
 
Grannsamverkan 
Växande otrygghet är ett inslag i vardagen för många stockholmare. 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 stadens invånare. Det beror bland annat på en rikspo-
lischef 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 kan idag starta upp den sortens 
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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, skadegö-
relse och fordonsstölder. 
 
Den forskning som finns visar att grannsamverkan påverkar och att brottsligheten mins-
kar. Enligt en genomgång av internationell forskning som Brottsförebyggande rådet 
(BRÅ) gjort minskar brottsligheten med i genomsnitt 26 % där man har grannsamver-
kan. Grannsamverkan bygger mycket på samarbete. Samarbete mellan grannar, ord-
ningsvakter och poliser. Engagemanget finns där, dock kan det ibland vara brist med 
resurser för att kunna upprätthålla en god grannsamverkan. Det förekommer idag sam-
arbete med andra aktörer i samhället som försäkringsbolag och lokala brottsförebyg-
gande organisationer. Polisen bistår emellanåt med utbildning, Idag är oftast utbild-
ningsmaterial 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 avsett 
för att kunna driva en effektivare grannsamverkan i det aktuella bostadsområdet. Boen-
deorganisationer som är godkända för grannsamverkan skall få stöd till inköp av bevak-
ningsutrustning som detektorer och kameror, utbildning mm..  
 
Trygghetsjour  
Centralt vill vi inrätta en trygghetsjour. Till trygghetsjouren kan exempelvis boende, 
torghandlare eller övriga företagare vända sig, likt SL:s trygghetscentral. Trygghetsjou-
ren kan sedan kontakta Stockholms kommunala ordningsvakter och skicka ut de på 
uppdrag. Jouren ska vara lättillgänglig och telefonnumret ska marknadsföras tydligt på 
stadens hemsida men via reklam i kollektivtrafiken. Inledningsvis anser Sverigedemo-
kraterna att trygghetsjouren ska hålla öppet under de tider som otryggheten upplevs som 
värst, främst under kvällar och helger där flest brott begås. Efter en inledande period ska 
jouren utvärderas för att se om tiderna behöver utökas eller justeras.  
 
Stockholmarna kan vända sig till trygghetsjouren vid otrygga situationer. Det kan handla 
om ungdomsgäng som är stökiga på offentliga platser, personer som på olika sätt stör 
och beter sig olämpligt men även vid situationer som kan uppstå på exempelvis stadens 
bibliotek eller badhus.  
 
Vid pågående brott eller nödsituationer ska dock alltid polisen kontaktas i första hand 
via 112.    
 

Trygghetsåtgärder i och runt tunnelbanan 
Vi ser idag stora problem med en överbefolkad kollektivtrafik vissa tider på dygnet. Ett 
tryck som hela tiden ökar på grund av att Stockholm har en stor inflyttning. Att otrygg-
heten i och kring tunnelbanan och pendeltåget har ökat kan många stockholmare vittna 
om. Stiftelsen Tryggare Sverige uppger att upp till 30 procent av stockholmarna har nå-
gon gång under det gångna året avstått från att åka kollektivt på grund av upplevd 
otrygghet. Detta är en anmärkningsvärd siffra och berörda parter måste hjälpas åt för att 
få bukt med den utbredda otryggheten i kollektivtrafiken. Problemen med ficktjuvar 
verkar bestå, många av dessa verkar i kollektivtrafiken. Rädsla att misshandlas, våldtas 
eller rånas ska inte vara ett dagligt inslag när man reser i kollektivtrafiken, vilket det 
tyvärr idag är för många stockholmare. Stockholms stad kan bidra på sitt sätt genom att 
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anställa fler ordningsvakter och se till att kollektivtrafiken är ren då även det påverkar 
tryggheten för passagerarna vilket är åtgärder vi förespråkar. Stockholms stad ska sam-
arbeta med Stockholms läns landsting kring dessa trygghetsfrågor. 
 
Trafikkontorets agerande före och efter terrorattentatet 
Med anledning av det terrordådet på Drottninggatan den 7 april 2016 blev det tyvärr 
väldigt tydligt att trafikkontoret i Stockholms stad inte hade vidtagit några åtgärder över 
huvud taget för att motverka att detta dåd kunde ske. Efter dåden i Nice, Frankrike och i 
Berlin, Tyskland var det flera storstäder i Europa som vidtog åtgärder för att förhindra 
liknande dåd i deras länder. Tyvärr var Stockholms stad inte en av dessa städer. Det är 
beklagligt att majoriteten inte tar dessa frågor på allvar och istället skyller på polisen och 
säkerhetspolisen. Självklart är det Stockholms stads politiker som ansvarar för trafiksä-
kerheten i staden och inte polisen. Vi vill nu ge trafiknämnden i uppdrag att tillsätta en 
utredning som undersöka hur vi kan göra Stockholm till en trygg stad.  
 

Arbetet mot extremism 
Det har beslutats i Stockholms stad om övergripande riktlinjer för stadens arbete mot 
våldsbejakande extremism. Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna var de enda 
partierna som pekade på fel och brister i dessa riktlinjer. Sverigedemokraterna bjöds inte 
heller in till de samtal som skedde bland partier här i Stockholm kring utformandet av 
dessa riktlinjer. Det krävs nu kraftfulla åtgärder för att stävja den oroväckande utveckl-
ing vi nu ser i Sverige och Stockholm med terrordåd och arbetet kring återvändande 
extremister. Vårt ställningstagande i riksdagen är tydligt, de som väljer att åka iväg på 
terrorresor ska få sitt svenska medborgaskap indraget. Det är en åtgärd som kommer ge 
resultat, till skillnad från dagens kommunala åtgärder där återvändande tilldelas för-
måner som bostad och bidrag bekostat av skattebetalarna. Förslaget man idag arbetar 
efter är att ta fram 19 olika handlingsplaner kring arbetet mot extremism är kontrapro-
duktivt. Det skapar onödig byråkrati att olika stadsdelar behandlar dessa problem på 
olika sätt. Sverigedemokraterna förespråkar en gemensam plan för hela Stockholms 
stad. 
 
Stadens berörda nämnder som Kulturnämnden måste öka sina kontroller så att inte stöd 
betalas ut till föreningar och organisationer som stödjer extremism eller riktar hat mot 
andra grupper. Detta inkluderar även ett passivt stöd, har man haft vetskap om att extr-
emism förekommer men valt att inte kontakta myndigheter så ska stadens agerande vara 
tydligt. Stöd som har betalats ut helt eller delvis till sådan verksamhet ska krävas åter 
och polisanmälas om misstanke om brott förekommer. 
 
Tiggeriet i Stockholms stad 
Den fria rörligheten är en av EU:s grundpelare, vilken ger EU-medborgare 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 fattig-
dom 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 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, men det finns 
också rapporter om att tvång och prostitution är förknippat med dem som reser hit (se 
Bergenrapport 2017). Sverige och Stockholms skattebetalare ska inte bidra till denna 
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sorts verksamhet och all ekonomiskt hjälp ska dras in som är sammankopplat med tigge-
riet. Till följd av tiggeriet upplever många stockholmare ett obehag och en ökad otrygg-
het. Det förekommer att tiggare är aggressiva och det förekommer stölder sammankopp-
lat med tiggeriet. Även byggandet av illegala kåkstäder med massiv nedskräpning som 
följd är ett växande problem och som skapar en otrygg närmiljö för stockholmarna. Det 
är inte en hållbart att Stockholms stad ska ta ansvar för andra länders medborgare. I en-
lighet med den av regeringen 2015 utsedde nationelle samordnarens slutsatser bör 
Stockholms stad på ett helt annat sätt än för närvarande verka för att illegala bosättning-
ar stängs, att EU-migranter av nämnt slag på lämpligt sätt förpassas till sina hemländer 
samt bör Stockholms stad som övergripande åtgärd förbjuda tiggeri. Personer som vistas 
illegalt i Stockholm, det kan vara utvisade asylsökande som håller sig kvar eller så kal-
lade papperslösa, skall inte via socialvården erhålla försörjningsstöd. 
 
Föräldraransvar 
Sverigedemokraterna ser med oro på den utveckling vi ser i många av våra skolor. 
Många elever upplever en större otrygghet och det har till och med gått så långt att vissa 
skolor fått stänga då arbetsmiljön har varit så pass dålig. Tydligare ordningsregler måste 
tas fram i alla Stockholms stads skolor. Ordningsreglerna ska tas fram i samråd med 
elever, lärare och föräldrar. Skolorna måste vara tydliga i sina förväntningar på föräld-
rarna, vi vill undersöka möjligheten att införa obligatoriska föräldramöten. Vi anser att 
det här även ska gälla i förskolorna. Det är inte bara under skoltid som föräldraansvaret 
måste tydliggöras. Under kravallerna i Husby år 2013 deltog många barn och ungdomar 
i upploppen, vissa barn så unga som 12 år. Det är oroväckande att många föräldrar har 
så dålig uppsikt över sina barn och tyvärr är det här något vi ofta ser i många förorter där 
även kriminaliteten är utbredd. Barnen löper i sin tur stor risk att fångas upp av krimi-
nella nätverk och det är av stor vikt att föräldrarna är vaksamma och tar ett större för 
sina barn. Alla föräldrar ska veta att de riskerar att bli ekonomiskt ansvariga för skador 
som deras barn orsakat. Det gäller vid exempelvis personskador, sakskador eller kränk-
ningar. Även skolorna ska informera föräldrarna om vilket ansvar de har och vilka för-
väntningar skolorna har på föräldrarna. 
 
Pris för civilkurage  
Brottsligheten, segregeringen och otryggheten i Stockholms stad har ökat. Sammanhåll-
ningen minskar trots majoritetens mål om ett Stockholm som håller samman. Många av 
våra medborgare gör fantastiska insatser för att minska otryggheten. Det kan handla om 
att ingripa vid en misshandel, stävja mobbing eller på annat sätt markera mot övergrepp.   
Sverigedemokraterna anser att civilkurage bör premieras och vi vill att ett civilkurage-
pris inrättas av Stockholms stad. Priset ska delas ut årligen till personer eller organisat-
ioner som aktivt arbetar för att motverka otrygghet i samhället.  
 
Hatbrott i segregerade förorter 
Vi har den senaste tiden fått uppgifter om hur situationen för HBT-personer i segrege-
rade förorter har blivit sämre. Hoten och våldet har eskalerat mot just dessa grupper. 
Många känner sig så pass hotade att man nu väljer att flytta. Detta är en oroande ut-
veckling. Våra förhoppningar är att kunna vända denna negativa utveckling. Det är vik-
tigt att informera och bredda kunskaperna om alla människors lika värde oavsett sexuell 
läggning, inte minst i flera segregerade förorter runt om i staden. Hatbrott mot HBT-
personer kan vi se i hela Stockholms stad, men Sverige och särskilt Stockholm har haft 
en stor invandring av personer som har sin kulturella hemvist i negativa värderingar mot 
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just HBT-personer, något som inte hör hemma i Sverige. Därför bör det finnas specifika 
åtgärder som till exempel utbildning i alla människors lika värde oavsett kön eller sexu-
ell läggning i förorter där en stor andel av invånarna har utomeuropeisk bakgrund.  
 
Arbetet mot rasism 
Arbetet mot rasism i samhället måste breddas. Rasism kan visa sig i olika former och 
utförs och drabbar olika grupper i samhället. De som påstår att svenskar inte kan drab-
bas av rasism i sitt eget land blundar för ett växande problem i samhället. En ofta negli-
gerad rasism är just den som riktar sig just mot etniska svenskar i Sverige. Svenskar 
rånas, misshandlas och våldtas på grund av sin etnicitet. All rasism ska belysas och be-
kämpas, det gäller även rasismen mot etniska svenskar. Belysning och diskussion om 
denna rasism anser vi inte sker idag i stadens verksamheter. Det är viktigt att man arbe-
tar förebyggande, i skolor och på arbetsplatser mot all rasism i samhället, även den som 
riktas mot etniska svenskar.  
 
 
Trygghet; Sverigedemokraternas politiska förslag för 2018 
 

 Satsning på trygghetsskapande åtgärder 
 Fler kommunala ordningsvakter 
 Tiggeriförbud i Stockholms stad 
 Underlätta grannsamverkan  
 Större fokus på rehabilitering av brottsoffer 
 Trafiksäkerhetsutredning  
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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 på 1970-talet lades om till förmån för en invandringspolitik med fokus på 
asyl- och anhöriginvandring – inte på arbetskraftsinvandring. Sverigedemokraterna ser 
gärna invandring av spetskompetens som det varit historiskt, till exempel med tyska 
köpmän och hantverkare på medeltiden, valloner under 1600-talet och judiska företagare 
under 1800-talets senare hälft. Sverigedemokraterna förordar därför, om behövligt, in-
vandrare såsom indiska dataingenjörer och tyska läkare.  
 
Med Sverigedemokraternas flyktingpolitik skulle fler barn få gå i skolan, fler människor 
på flykt skulle kunna äta sig mätta och fler liv skulle kunna räddas. Vi vill möjliggöra 
flyktinghjälp på riktigt genom att skifta fokus mot flyktingländernas närområden där de 
flesta och mest utsatta flyktingarna finns. Det är inte rimligt att vi i Sverige ska ta emot 
flest asylsökande i västvärlden med dygnkostnader på tusentals kronor när man kan 
hjälpa många fler i flyktingarnas närområden. 
 
På grund av de höga kostnaderna för invandringspolitiken plockar regeringen med stöd 
av Socialdemokraterna varje år miljarder ur biståndsbudgeten för att finansiera massin-
vandringen till Sverige. Vi är motståndare till detta och förordar en effektiviserad flyk-
ting- och biståndspolitik där en extra miljard till FN:s flyktingorgan UNHCR är en vik-
tig del. Professor Hans Rosling som före sin bortgång var aktiv i debatten bekräftar att 
Sverigedemokraternas politik är den politik som är mest human. Rosling höll med om 
att man måste drastiskt öka stödet till UNHCR i deras flyktingläger. Eller för att citera 
Professor Hans Rosling från sitt framträdande i SVT. “Jag skulle stå där på scen och tala 
om att det Jimmie Åkesson sagt i två, tre år är fullständigt rätt”. 
 
Låt oss hjälpa där vi kan göra skillnad! Genom att begränsa invandringen till Sverige 
och effektivisera biståndspolitiken kan vi stärka välfärden samtidigt som vi hjälper fler 
flyktingar. Sverigedemokraternas linje är att antalet asyl- och anhöriginvandrare bör 
minska kraftigt i Stockholms stad samtidigt som nuvarande kravlöshet ersätts med tyd-
liga förväntningar på anpassning. Invandringspolitiken på riksplanet beslutas i Sveriges 
riksdag, men vi i Stockholms stad kan påverka omfattningen av invandringen till kom-
munen. 
 
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 välfärden som det sociala ansvaret och den ekono-
miska tryggheten. Ersättningen till kommunerna för att ta emot ett stort antal nya invå-
nare har varit otillräcklig. Kommunerna har därmed ofta tvingats nedprioritera vård, 
skola och omsorg framför fortsatt finansiering av invandringen. Segregation, utanför-
skap och stora ekonomiska kostnader har uppstått som ett resultat av den förda politi-
ken. Särskilt återfinns dessa problem i förorterna. Stockholm stad har tyvärr inte möjlig-
het att påverka invandringen på riksnivå, då detta är en uppgift för riksdagen att besluta 
om.  
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När det kommer till detaljerade utgiftsposter i staden som framförallt rör invandring, 
skola, bostäder samt mångkulturella projekt så anser vi att redovisningen och transpa-
rensen mot skattebetalarna har stora brister. Sverigedemokraterna i Stockholms stad vill 
att kommunen genomför en ordentlig utredning av ekonomiska effekterna av invand-
ringen på kommunen i ett så kallat mångkulturellt bokslut. Vi har också i stadfullmäk-
tige motionerat i detta ärende, motion 2016:22. Motionen som avslogs syftade till en 
utredning om både de rent ekonomiska effekterna samt andra effekter som invandringen 
haft på kommunen. Sverigedemokraterna anser alltjämt att ett fokus bör ligga på invand-
ringens effekter på välfärdstjänsterna. Uppgifterna kring detta viktiga kostnadsområde 
visar idag stora brister.  
 
Nej till särbehandling och diskriminering 
Även om invandringen styrs genom riksdagens beslut har Stockholms stad stor frihet att 
utforma själva omhändertagandet av de nya medborgarna. Utbildning, SFI och den lo-
kala arbetsmarknaden är exempel på områden där staden har huvudansvaret. Alltef-
tersom problemen till följd av invandringen har ökat i omfattning har en mängd olika 
särlösningar och integrationsprogram införts via kommunen. Många av dessa är direkt 
kontraproduktiva, ett slöseri med resurser eller direkt diskriminering av den inhemska 
befolkningen. Det förekommer exempelvis kommunala program som innebär både för-
tur till arbete och bostad för invandrare i Stockholm. För att motivera detta har begrep-
pet ”positiv särbehandling” införts. I grunden är det knappast rätt att tala om något ”po-
sitivt” istället handlar det om en tydlig diskriminering av svenskar för att prioritera 
svaga invandrargrupper. Att det även finns svenskar som befinner sig i en svag situation 
har politikerna kommit att bortse ifrån. Delar av problematiken med så kallade hemlösa 
i Stockholm har sin grund i en positiv politisk särbehandling av asylsökande. 
 
Anpassning istället för integration 
Sverigedemokraterna är motståndare till den nuvarande integrationspolitiken. Det bety-
der inte att all form av integrationsprojekt nödvändighetvis är fel. Att olika folkslag be-
varar en del av sina mera harmlösa kulturella sedvänjor kan vara berikande i samhället. 
Men det uppstår allvarliga kulturkrockar när skeva värderingar mot kvinnor och HBT-
personer ska integreras in i det svenska samhället. Något som också krockar med  
svensk jämställdhet och svensk lag och som Sverigedemokraterna inte vill acceptera. 
Mångkulturalism är ideologin om att en stat 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 ogynn-
samt sätt ställs mot varandra. 
 
Sverigedemokraternas politiska princip är emellertid assimilation. En övergång till en 
assimilationspolitik skulle innebära att Sverige och det svenska folket 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 de alla kan relatera till. I ett harmoniskt samhälle behöver det finnas en 
gemensam identitet. Med andra ord en gemensam grundstomme som håller ihop sam-
hället över klassgränser och geografiska skillnader. De praktiska resultaten i staden av 
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integration är nedslående. Under alla de år som staden har försökt lösa integrationen 
med en mängd olika integrationssatsningar har problemen bara ökat. Det är dags för en 
förändring.  
 
SFI – Svenska för invandrare 
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 idéhisto-
risk och värdemässig grund att stå på. Det är nödvändigt med språket för att kunna 
kommunicera och för att kunna konkurrera på den svenska arbetsmarknaden. Det hand-
lar det om vad det offentliga i första hand ska stödja ekonomiskt. Och där anser vi att 
svenskan ska prioriteras och fortsätta ha en särställning. En omprioritering ifrån under-
visning i utländska språk till svenskundervisning är därför nödvändig. Sverige är det nya 
hemlandet - det bör då också vara naturligt att kommunala resurser läggs just på svensk-
undervisning och inte på främmande språk. Sverigedemokraterna anser även att utökad 
samhällsinformation ska ingå i SFI. Språket blir mer levande om kunskaperna om det 
svenska samhället ökar. Information om hur våra skattesystem fungerar, den svenska 
synen på jämställdhet och skolplikten underlättar assimilering och ger de nyanlända 
bättre verktyg för att komma in i vårt samhälle. 
 
SFX och YFI 
Sverigedemokraterna anser att Stockholms stad ska ta ansvar vad gäller den förda mi-
grationspolitiken. Det är tydligt att vi inte har resurser nog att fortsätta med det stora 
mottagandet som pågått under flera år. För de nyanlända som redan har fått boende i 
Stockholms stad är det viktigt att staden säkerställer att de ges möjlighet att, så snabbt 
som möjligt, komma i arbete. Där ser vi SFX, svenska för invandrare med yrkesinrikt-
ning, och YFI, yrkesutbildning för invandrare med integrerad språkundervisning, som 
bra verktyg för att utöka nyanländas möjligheter till arbete.  
 
Utvärderingen som Länsstyrelsen i Stockholm  har tagit fram har visat att 67% av de 
som gått SFX har fått jobb inom två år, vilket kan jämföras med 58% av de som enbart 
läst SFI. Sverigedemokraterna i Stockholms stad anser att staden ska satsa på åtgärder 
som verkligen ger resultat, framför högst tvivieaktiga integrationsprojekt utan verkan. 
Vi vill därför satsa på SFX och YFI och på så sätt öka de nyanländas chanser att komma 
in i det svenska samhället.  
 
Den misslyckade integrationspolitiken  
Staden har genom åren infört många integrationsåtgärder 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 integ-
rationsproblemen. Sverigedemokraterna anser att enda sättet att lösa integrationspro-
blemen är att ta tag i grundproblemen, vilket är att Sverige haft en alldeles för stor in-
vandring på för kort tid. Och ingen integrationspolitik, oavsett politisk majoritet för den, 
kommer att kunna lösa frågor avseende integrationen innan detta grundproblem åtgär-
dats. Sverigedemokraterna vill därför inte utesluta periodvis stängning av svenska grän-
ser. Detta är en politik vi driver på riksplanet. 
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Dagens situation löses emellertid inte enbart med stängda gränser.  Ansvaret för utbild-
ning och arbetsmarknaden för de nyanlända med flera som redan kommit bör istället 
skötas genom generella åtgärder och inte genom olika särlösningar. Dagens integrat-
ionssatsningar bör därför lägga ner. Dessa resurser bör istället omfördelas och fokus 
läggas på assimilering till det svenska samhället. Sverigedemokraterna har också i sitt 
kulturprogram förordat att anslag inte skall ges till föreningar och andra sammanslut-
ningar där den gemensamma nämnaren är etnicitet, eller på annat sätt upprätthålla och 
förstärka hemlandets kultur och identitet i Sverige. 
 
Ensamkommande asylsökande ungdomar 
Mot bakgrund av att Sverige i nuläget saknar heltäckande system för medicinska ålders-
bedömningar, även om förändringar till det bättre skett, samt att utsikterna för att bygga 
ett sådant system med tillräckligt kapacitet inom en snar framtid är svaga bör en ny ka-
tegori av asylsökande införas – asylsökande med oklar ålder. Påstått underåriga asylsö-
kande som inte kan styrka sin ålder vid ansökningstillfället bör placeras under denna 
kategori i väntan på en medicinsk åldersutredning. Denna kategori bör inte omfattas av 
socialtjänstlagen med dess höga mottagningsstandard med följden av att särskilda 
gruppboenden ska upprättas för dessa migranter. Boenden ska ha en lägre standard och 
bemanning än nuvarande HVB-hem. Exempelvis bör sovsalar användas i en högre ut-
sträckning istället för enkelrum – på samma sätt som det görs i Danmark. Enbart denna 
åtgärd kommer att sänka kostnaderna väsentligt för mottagningen av påstått underåriga 
asylsökanden med den följden att en del av Migrationsverkets anslag för boenden kan 
omprioriteras till andra behov.  
 
Samtidigt ska större fokus läggas vid principen att det är den sökande som ska styrka sin 
identitet inklusive ålder. Mot bakgrund av rapporter i media om att i förekommande fall 
anses uppenbarhetskriteria vid okulära åldersbedömningar vara uppfylld först om den 
sökande ser äldre ut än 40 år bör nödvändiga ändringar i lagstiftningen göras. Sökande 
som ser äldre ut än 18 år vid en okulär bedömning ska registreras som vuxna. Det ålig-
ger den enskilde att styrka sin ålder och identitet. Under de senaste åren har tusentals 
vuxna med oklar ålder fått uppehållstillstånd som ensamkommande flyktingbarn just på 
den huvudsakliga grunden att de var underåriga utan någon medicinsk åldersbedömning.  
Vidare bör regeringen utreda möjligheten att återkalla uppehållstillstånd för dem som 
visat sig ha varit äldre än den påstådda åldern. Den minskning av antalet ensamkom-
mande barn i mottagnings- och etableringssystemet som ovannämnda åtgärder kommer 
att ge kommer sänka kostnaderna för Stockholms stad för denna kategori av asylsö-
kande. När det gäller åldersbestämning av asylsökande har sker för närvarande en om-
fattande diskussion i samhället och lagändringar har också genomförts för att öka antalet 
medicinska ålderskontroller, dels för att rätt ålder skall kunna fastställas vid straff i 
brottmål, dels för att kunna ”sortera” rätt personer till HVB-boende. Sverigedemokra-
terna i Stockholm har i motion 2017:16 förespråkat att kommunen i tveksamma fall för-
söker initiera åldersbestämningar av ensamkommande flyktingbarn. 
 
Färre incitament för tillståndslösa invandrare 
En starkare organisation för verkställighet av Migrationsverkets beslut ska kompletteras 
med att ta bort de incitament som finns i Sverige och Stockholms stad för att stanna 
kvar som tillståndslös invandrare. Möjligheten att vänta ut fyra år tills beslutet preskri-
beras för att ansöka om asyl på nytt bidrar till att många migranter väljer att stanna kvar. 
Detsamma gäller förfarandet för ansökningar om verkställighetshinder som kan lämnas 
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in ett obegränsat antal gånger. Ett stort antal ogrundade ansökningar sätter press på Mi-
grationsverket samt förlänger väntetider för verkställighet. För att adressera dessa pro-
blem bör preskriptionstiden för Migrationsverkets beslut tas bort helt. Förfarandet med 
verkställighetshinder ska begränsas till en anmälan. 
 
Det är en självklarhet att tillståndslösa invandrare som väljer att bryta mot svensk lag 
och undvika verkställighet inte ska få ta del av det svenska välfärdssamhället. Att er-
bjuda ett flertal förmåner som till och med svenska medborgare inte kan tillgodogöra sig 
som till exempel rätt till skattesubventionerad tandvård och samtidigt ge polismyndig-
heten i uppdrag att utöka antalet utvisningar skickar motstridiga signaler såväl till mi-
granter som till det svenska samhället i helhet och kan anses vara kontraproduktivt. Där-
för bör regeringen ta bort rättigheter för invandrare utan tillstånd att ta del av välfärden 
samt tydliggöra lagstiftningen för att säkerställa att tillståndslösa invandrare inte ska 
kunna få socialbidrag. Ett undantag ska göras när det gäller akut sjukvård.  
 

Åldersbestämma ensamkommande 
Stockholm stad kommer att under de närmaste åren ta emot ett stort antal så kallad en-
samkommande flyktingbarn. Hur många tusen personer det rör sig om är för närvarande 
oklart och kommer så att förbli under de närmaste åren. Vad gäller frågan om vem som 
är HVB-barn, placering på olika flyktingboenden, asylregler, skolgång, straffbarhet med 
flera områden är en flyktings ålder av stor, emellanåt av helt avgörande, betydelse. 
Migrationsverket syn på åldersbestämning är att den ålder som en flykting uppger utan 
närmare utredning godtas när en flykting anländer och därefter inom kort placeras i ett 
boende. Först när asylprövningen har kommit igång är det den sökande som skall visa 
att sina asylskäl, sin identitet och sitt påstående om att hon eller han är underårig är san-

nolika. Den sökande har således då den så kallad bevisbördan, men bara upptill gränsen 
för sannolikhet. 
 
Migrationsverket gör inga medicinska undersökningar. Däremot har verket en skyldig-
het att informera sökanden om att det ges tillfälle att använda sig av en medicinsk ål-
dersbedömning eller annan läkarbedömning; allt för att styrka det sannolika i lämnad 
uppgift om ålder. I så kallad uppenbara fall kan Migrationsverket underkänna sökandens 
uppgifter. Detta förekommer dock sällan. Vad som är viktigt i detta sammanhang är att 
det står andra aktörer, såsom kommuner, fritt att inom ramen för sin verksamhet, obero-
ende av Migrations-verkets bedömning, själva ta ställning i ålderfrågan. Personen ifråga 
kan i sin tur ha möjlighet att på olika sätt göra sin påstådda ålder sannolik. När det gäller 
brottslighet gäller den regeln att det är åklagaren som skall bevisa, det vill säga stränga 
regler, att en person, som exempelvis påstår sig vara underårig och därmed straffri, inte 
är underårig. 
 
I de andra nordiska länderna har medicinska undersökningar, främst tand- och handleds-
röntgen visat att en majoritet av så kallade ensamkommande sannolikt var äldre än 18 
år. Oaktat hur det förhåller med dessa siffror finns det all anledning för Stockholms stad 
att i många sammanhang utnyttja sin rätt att på ett betryggande sätt förvissa sig om en 
person som invandrar till Sveriges riktiga ålder. Om en person inte vill genomgå medi-
cinsk åldersbestämning bör detta tolkas till hans eller hennes nackdel. Därför bör Stock-
holms stad ge berörda förvaltningar och tjänstemän att i fall där tvekan föreligger kring 
den ensamkommandes ålder initiera en så noggrann åldersutredning som låter sig göras 
med dagens teknik. 
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Återvandringsbidrag till hemvändande 
Stockholms stad bör tydligt visa vägen för övriga kommuner i Sverige genom att driva 
en generös återvandringspolitik. Staden ska skapa goda förutsättningar för invandrare 
som så 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 återvandringsbidrag som idag redan finns tillgängligt. Här 
vill vi anordna informationsträffar, brevutskick och att socialsekreterare informerar om 
möjligheterna till återvandring. Återvandringsbidraget ska höjas, genom att öka anslaget 
skapar man bättre möjligheter för hemvändande att få en bra nystart i sitt hemland. Sta-
den ska även erbjuda utbildningar till invandrare som vill återvandra, utbildningarna ska 
vara inriktade på vad hemlandets arbetsmarknad efterfrågar. En återvandringsförvalt-
ning ska på sikt instiftas i Stockholms stad och lokala återvändarcenter ska startas upp 
runt om i Stockholms stad. Där ska det vara lätt att få en personlig handläggare och att 
få information på olika språk om vad återvandringsbidraget till hemvändande är för nå-
got.  
 
 
Invandring; Sverigedemokraternas politiska förslag för 2018 
 

 Kraftigt minska invandringen till Stockholms stad  
 Prioritera arbetskraftsinvandring av spetskompetens  
 Avskaffa integrationspolitiken och införa en politik med fokus på anpassning 
 Kommunen redovisar varje år kostnaderna för invandringen 
 Storsatsa på ett kommunalt återvandringsbidrag till hemvändande invandrare 
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Skola 
För oss är det en självklarhet att man oberoende av var man är född eller var man bor 
ska erbjudas en bra utbildning. Genom att åter låta staten ansvara för skolan kan vi på-
börja vägen mot en rättvis och likvärdig skolgång där lärarnas status en gång för alla kan 
höjas. 
 
Skolan är politikens stora sorgebarn. Det är ingen överdrift att påstå att skolan befinner 
sig i en allvarlig kris. Trots att elevbetygen stiger på grund av betygsinflationen sjunker 
på sikt elevernas kunskaper. En ansvarslös invandringspolitik har lett till stora påfrest-
ningar som i kombination med den fria etableringsrätten av friskolor skapat en splittrad 
skola där kvaliteten varierar kraftigt från skola till skola. Skolan har kommit att bli ett  
exempel på vad ett splittringssamhälle kan ställa till med. Kunskap måste åter värderas 
högre och utbildningen måste utgå från behov. Lärarnas status måste höjas och lärarna 
måste ges möjlighet att i ökad utsträckning fokusera på undervisningen. Det ska vara en 
rättighet att känna sig trygg under skoltid och nolltolerans måste råda mot stök och bråk 
i klassrummen. Vi vill möjliggöra ökade satsningar på antimobbningsverksamheter, fler 
vuxna i skolorna och ett kunskapslyft i det svenska språket. 
 
Skolans roll är inte bara att vara kunskapsförmedlare utan också att förmedla en djupgå-
ende förståelse och acceptans för vårt svenska kulturarv från en generation vidare till en 
annan. I kulturarvet ingår det svenska folkets samlade historia, respekten för djur och 
vår natur, traditioner, normer och värderingar, språk och religion. Dessa är de byggste-
nar vilka Sverigedemokraterna menar utgör grunden för ett stabilt och tryggt Sverige. 
Skolan bör betona familjens betydelse, tidigare generationers samlade kunskap och erfa-
renheter, den kristna etiken samt den västerländska humanismens centrala betydelse i 
vårt samhälle. Vi ser med stor oro på att elevers resultat blir stadigt sämre och vill vidta 
kraftiga åtgärder för att vända utvecklingen. I internationella mätningar blir det tydligt 
att Sverige tappar, om än med tillfälliga små uppgångar. 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 motsätter oss enskilda satsningar med 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 också framtidens svenskar. Ef-
tersom inflytandet från förskolan är så stort ställer sig Sverigedemokraterna avvi-
sande 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 därför klåfingriga försök att sudda ut skillnader 
som är medfödda i såväl skola som förskola. Då Stockholm är en tätt bebyggd stad blir 
möjligheten att vistas utomhus allt viktigare för barn. Den styrande majoriteten säger att 
man gör satsningar på skolan, en sanning med modifikation. Det man framförallt gör är 
att lägga stora belopp på att bygga fler skolor – huvudsakligen en följd av den stora in-
vandringen. Desto mindre satsningar lägger man på själva skolverksamheten. Ett större 
fokus på att skapa trygga skolmiljöer måste gälla och särskilt utsatta skolor ska tilldelas 
extra trygghetsskapande åtgärder. 
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En bättre skola 
Om trygga barn är ett fundament så är en väl fungerande skola nästa oumbärliga sten i 
samhällsbygget. Hela vårt demokratiska samhällsbygge, kunskapssamhället och inte 
minst vår ekonomi står och faller med utbildning. I denna budget fokuserar vi huvudsak-
ligen på grundskola och gymnasium, som formar utbildade, samhällsmedvetna medbor-
gare, både direkt till arbetsmarknaden och för högre utbildning. Tyvärr blinkar varnings-
lampor för det svenska utbildningssystemet. Här måste vi arbeta för förbättringar. I de 
senaste PISA-undersökningarna kunde vi utläsa att svenska 15-åringars resultat i läsför-
ståelse, matematik och naturkunskap har förbättrats. Sverigedemokraterna anser att det 
fortfarande finns många förbättringsåtgärder att vidta och vi har utgått från OECD:s 
kritik i våra förslag till reformer, där vi mycket högt prioriterar lärarnas arbetssituation, 
utveckling och karriärmöjligheter. Vi föreslår sex 15 certifieringsnivåer, där varje ny 
nivå ger lönepåslag samtidigt som utveckling och ansvar krävs från den enskilde läraren. 
I samma reform ingår certifieringsnivåer för rektorer, som fortsättningsvis bör rekryteras 
bland behöriga lärare. Vi vill också initiera en reform av skolmaten så att elever får mat 
som lagas av utbildad personal vid deras egen skola. 
 
Karriärmöjligheter för stadens lärare 
Lärarkåren står inför stora utmaningar, det är av stor vikt att lärarstatusen stärks. Ord-
ning och reda ska råda under lektionstid. För att rätt personer ska intressera sig för lärar-
yrket är det viktigt att det också är attraktivt och personligt givande att arbeta som lärare.  
Vi vill förbättra villkoren inom läraryrket genom att erbjuda goda möjligheter till kom-
petens som löneutveckling. Att även kunna erbjuda anställningsvillkor som viss flexibi-
litet är av vikt för att de mest lämpande lärarna ska vara intresserade av att ta viktiga 
läraruppdrag. 
 
Lönen är en del för att kunna öka attraktionskraften för att bli lärare, en god individuell 
lönesättning är därför viktig samt nödvändig för att kunna konkurrera med näringslivet. 
Sverigedemokraterna i Stockholms stad vill avsätta en lärarlönefond som kan användas 
av skolorna för att premiera de lärare som utmärker sig i arbetet. Kompetensen hos lä-
rarna är mycket viktig och Sverigedemokraterna vill att skolorna uppmuntrar våra lärare 
till vidareutbildning.  
 
I vår rikspolitik driver vi frågan om att vidareutbildning av lärare ska ske regelbundet. 
Vi föreslår att denna vidareutbildning finns på två nivåer; en basnivå och en mer avan-
cerad nivå, där basnivån är obligatorisk och den avancerade är frivillig. Lärare som öns-
kar få vara kvar där de är idag, kan göra så, men måste genomföra den obligatoriska 
vidareutbildningen på basnivå. Efter avslutad utbildning blir läraren certifierad på en ny 
högre nivå i utbildningstrappan. Varje år ska samtliga lärare (inklusive de som valt för-
djupad vidareutbildning) genomgå ett antal timmars intern utbildning, den så kallade 
basnivån, denna sker exempelvis via IT-baserade system eller föreläsningar. Dessa ut-
bildningsnivåer är också förenade med en lönetrappa där avslutad nivå leder till en löne-
ökning.  
 
Lärarsekreterare  
Att vara lärare i Stockholms stad kan vara slitsamt, speciellt i socioekonomiskt utsatta 
stadsdelar. Arbetsmiljön har försämrats samtidigt som att arbetsbelastningen har ökat, 
främst på grund av ökade administrativa uppgifter men också på grund av ett utökat 
socialt ansvar för eleverna. Sverigedemokraterna vill därför satsa på att anställa lärarsek-
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reterare som kan avlasta Stockholms lärare. Lärarsekreterarens arbetsuppgifter kan ex-
empelvis vara att boka möten, skriva frånvarorapporter, boka lokaler, kopiering av pap-
per eller andra administrativa uppgifter. Lärarna kan på så sätt ägna mer tid och energi åt 
elevernas undervisning. 
 
Krafttag för en tryggare skolmiljö 
Att skapa ordning och reda i skolan är inte i första hand en ekonomisk fråga. Det hand-
lar om prioriteringar och politisk vilja. Ett första steg i att ge lärarna mer befogenhet är 
att till exempel införa ett mobilförbud i alla grundskolor som drivs i kommunal regi. 
Ordning och reda är A och O i klassrummet och mobiltelefoner är ingenting som behövs 
under lektionstid utan distraherar enbart eleven inklusive klasskamraterna ifrån under-
visningen. Ett alarmerande problem på många skolor i kommunen är förekomsten av 
personer, många gånger vuxna män som befinner sig inom skolans verksamhetsområde. 
Det kan vara arbetslösa, illegala invandrare och så vidare som vistas i skåphallar som på 
skolgårdar. Dessa skapar en oro hos många barn, dessa individer har inte på skolans 
område att göra och ska därför avvisas av ordningsvakter och vid behov av polisen. 
   
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 et-
niska samt religiösa motsättningar har fått en oacceptabelt stor utbredning. På senare år 
har förekommit 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. Vi 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 reg-
ler, samtidigt som övriga ”stillsammare” elever ges möjlighet till en trygg och lugn till-
varo med studiero i skolan. 
 
Utsatta barn och ungdomar 
När det gäller barn i mer utsatta situationer behöver skolpersonal utbildas i att upptäcka 
och hjälpa barn som far illa, särskilt gäller det barn och ungdomar som blir utsatta för 
hedersrelaterad problematik och riskerar omskärelse i hemmet eller utomlands. Köns-
stympning som finansieras av skattepengar ska 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 led i arbetet mot rekrytering av 
terrorister är att inte tillåta fler muslimska friskolor att etablera sig i Stockholm utan 
noggrann kontroll av dem. Det är Sverigedemokraternas åsikt att heltäckande slöjor inte 
hör hemma i skolan. De försvårar undervisningen, och är dessutom ett uttryck för reli-
giös extremism och kvinnoförtryck. I PISA-undersökningen från 2015 kunde vi läsa att 
andelen 15-åringar som känner sig utanför eller missanpassade i skolan har ökat. Var 
sjätte 15-åring uppger även att han eller hon är mobbad. Mobbingen är även högre i sko-
lor där många med socioekonomiskt utsatt bakgrund går. Sverigedemokraterna anser 
därför att det är av yttersta vikt att skolorna satsar på att utbilda sin personal i att upp-
täcka och hantera elever som blir mobbade eller utövar mobbing.  
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Lärlingsutbildningar 
Sedan flera år finns en brist på yrkeskunnig (manuell) arbetskraft inom flera sektorer 
inom vårt näringsliv. Detta gäller framförallt verkstadsindustrin  och byggsektorn. Det 
forcerade bostadsbyggande som nu pågår hindras av bristen på arbetskraft, särskilt inom 
installatörssektorerna. Statusen för lärlingsutbildningar måste höjas. Lärlingsplatser ska 
inte i första hand som idag, vara en plats för elever som saknar studiemotivation, utan 
ska ses som en sätt att skaffa sig en bra utbildning som leder till ett arbete, inte bara vad 
det gäller praktiska arbeten. Lärlingsutbildning kan också ske i samarbete mellan arbets-
givare och yrkesskolor. För att effektivisera och lättare kunna utvärdera lärlingens lämp-
lighet och kompetens, bör arbetslivet och respektive bransch ges mer ansvar, ett större 
inflytande och mer delaktighet i utbildningen än vad som ges utrymme för idag. Lär-
lingsutbildningen ska också styras upp mer för att bli effektivare. En tydligare ansvars-
fördelning mellan skola och företag som har sin grund i lagar och kollektivavtal ska vara 
legio. Lärlingsplatsen ska övergå till att betraktas mer som en anställningsform än en 
utbildningsform som den gör idag. Att anställa en lärling ska också vara möjligt för fö-
retag utan kollektivavtal, då många småföretagare som kan tänkas vara intresserade av 
att anställa en lärling, är enmansföretag.  
 
Mer programmering och företagande på schemat 
Stockholm är navet i svensk ekonomi. För att även i fortsättningen vara en av världens 
ledande städer för utveckling och innovation behöver utbildningsystemet ses över. Vi 
vill se fler yrkesutbildningar som leder direkt till arbete i branscher där vi idag har en 
brist på personal. Vi har redan idag en brist på programmerare och ingenjörer. Här måste 
skolan ställas om så att fler svenskar utbildas i dessa bristyrken. Detsamma gäller yrken 
som lärare och vårdpersonal där vi också idag saknar kompetent personal. Programme-
ring, produktutveckling och företagande bör vara med på skolschemat redan från mel-
lanstadiet. 
 
Skolläkare 
Sverigedemokraterna vill att vid varje större skola ska finnas skolläkare tillgänglig 
minst en gång i veckan. Vi ser allvarligt på den ökande ohälsan bland barn och ungdo-
mar. Ett sätt att förbättra hälsan är en kontinuerlig uppföljning av hälsotillståndet hos 
alla skolelever. Obligatoriska hälsoundersökningar ser vi som en självklarhet. Detta gäl-
ler för dem som kommer till Stockholm och tilldelas plats i den svenska skolan likväl 
som för personer som har kommit till Sverige senaste åren men som inte har hälsotestat 
sig för farliga och smittsamma sjukdomar. Att gå i en skola där man riskerar att smittas 
av allvarliga sjukdomar som tuberkulos vill Sverigedemokraterna inte acceptera. En 
annan aspekt är att obligatoriska hälsokontroller av nya invandrare sparar stora kostna-
der för samhället och minskar oron hos många föräldrar. Genom att i ett tidigt skede få 
veta om ett eventuellt sjukdomstillstånd ges individen, vilket är väsentligt, också bättre 
förutsättningar att kunna bli frisk. 
 
Stockholms stads lokaler 
Stadens utbud av lokaler och dess utnyttjande ska genomgå en genomgripande genom-
lysning. Inte minst nu när den styrande majoriteten väljer att bygga baracker på barnens 
skolgårdar för att klara platsbristen. Det finns idag lokaler som har dålig nyttjandegrad 
De kan användas på ett mer fördelaktigt sätt. Stockholms stads lokaler kan många 
gånger användas till andra verksamheter som kommer stockholmarna till gagn. Det fö-
rekommer idag att lokaler används för något annat än det tilltänkta syftet såsom bostäder 
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eller verksamheter ej kopplat till det gällande avtalet. Det finns till exempel idag kapa-
citet att kunna använda vissa skollokaler i större utsträckning än vad som sker idag, till 
skolverksamhet såväl som andra verksamheter. Därför är en genomlysning av stadens 
lokalbestånd av stor vikt. Finns det idag lokaler man kan använda på ett mer effektivt 
sätt? Det råder idag en stor brist på lokaler, inte minst för våra barn och ungdomar att 
aktivera sig i fritids- och idrottsaktiviteter. Berörda nämnder bör därför genomföra en 
genomgång hur våra kommunala lokaler används idag och hur deras användning kan 
komma fler stockholmare till gagn.  
 
Sommarjobb 
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. Stadens olika förvaltningar gör idag stora insatser när det gäller att 
skaffa fram sommarjobb. Inriktningen bör alltid vara meningsfulla jobb, även om detta 
mål av lättförståeliga skäl inte alltid är så lätt att uppnå för kortfristiga, tillfälliga arbe-
ten. Skolan måste också bli bättre på att tidigt bygga en bra relation med näringslivet 
som kan resultera i fler praktik som arbetstillfällen. Vi ser positivt på att vissa förvalt-
ningar och stadsdelsnämnder inom Stockholms stad erbjuder sommarjobb där ungdomar 
får ta del av det vardagliga arbetet. I den senaste brukarundersökningen från de som 
sommarjobbade år 2016 kan vi även utläsa att intresset för att i framtiden jobba inom 
Stockholms stads verksamheter har minskat mot år 2015. Vi hoppas att kritiken från 
ungdomarna tas på allvar och att åtgärder vidtas för att vända den nedåtgående trenden. 
Den rödgrönrosa majoriteten har, via Rådet för Mänskliga Rättigheter, anordnat som-
marjobb där ungdomar ska informera stockholmarna om mänskliga rättigheter och 
feminism. Sverigedemokraterna anser att den här typen av sommarjobb är fel, dels av 
politiska skäl men också då ungdomarna får en helt felaktig uppgift av vad ett jobb in-
nebär. Det är inte rimligt att ungdomar ska få betalt för att föra fram majoritetens poli-
tiska åsikter samtidigt som det inte är ett riktigt jobb. 
 
Trygg skolmiljö i alla stadsdelar 
Under de kommande åren förväntas antalet elever inom kommunen öka kraftigt. Vid 
nybyggnationer och planering av nya bostadsområden är det viktigt att säkerställa att 
platser på både för- och grundskola finns tillgängliga för boende i området. Närheten till 
en bra skola gör bostadsområdet mer attraktivt, speciellt för barnfamiljer eller par som 
vill bilda familj. Berörda parter ska samverka tillsammans vid planeringen av nya bo-
stadskvarter och även hålla kontinuerlig dialog med privata aktörer som önskar starta 
upp skolverksamheter i Stockholms stad. Stockholms stad ska säkerställa att samtliga 
skolor inom kommunen håller samma standard. Det är viktigt att alla elever känner 
trygghet och arbetsro i skolan. Vi har under året kunna läsa om elever i Sverige som 
tvingats byta skola på grund av mobbning eller sexuella trakasserier. Sverigedemokra-
terna finner det helt oacceptabelt. Offret ska aldrig behöva byta skola. Vi vill därför in-
föra en jourskola i Stockholm dit stökiga elever och mobbare ska flyttas.  
 
Samarbete mellan skola och näringsliv 
En god dialog med skola och näringsliv är något alla parter tjänar på. Näringslivet kan i 
sitt kunnande peka på förbättringar och vilken kompetens man eftersöker idag och i 
framtiden. En gott samarbete möjliggör även bättre möjligheter att få fram bra prao-, 
praktik- och lärlingsplatser till stadens skolor och högskolor. Vi som parti vill se ett bre-
dare arbete ska ta vid där våra universitet och högskolor tidigt deltar och arbetar fram 
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mot en gemensam målsättning i staden. Vikten av att staden, våra lärosäten och att nä-
ringslivet vill detsamma och verkar har stor betydelse för framtidens arbetsmarknad.  
 
Hemspråksundervisning 
Sverigedemokraterna ser negativt på nuvarande utveckling och vill satsa större resurser 
så att invandrare som kommer till Sverige ska lära sig svenska. Det är givetvis så att vi 
inte ser det som negativt att medborgarna talar flera språk. Tvärtom ser vi möjligheterna 
som finns och vill verka för en översyn och en upprustning av de språkliga ämnena 
inom skolväsendet. Istället handlar det om vad det offentliga i första hand ska stödja 
ekonomiskt. Sverigedemokraterna anser att svenskan ska prioriteras och fortsätta ha en 
särställning i skolan. 
Samtidigt som det svenska språket nedgraderats avsätts stora resurser på att lära invand-
rares barn deras hemspråk. En omprioritering ifrån hemspråksundervisning till svensk-
undervisning anser vi är en nödvändighet. Med dagens politik försvinner istället svens-
kan som förstaspråk för många barn till invandrare, barn som dessutom kan vara födda i 
Sverige. Det i sin tur leder till att den gemensamma identitet som ett gemensamt språk 
innebär, försvinner. Svenskan ska prioriteras och vi anser att det enda hemspråk som 
kommunen ska betala och ansvara för, är svenskan. Vill barn till invandrare lära sig för-
äldrarnas språk, ska detta ske på fritiden och finansieras privat. Vi förordar att kommu-
nerna ska utöva påtryckningar på staten så att den skattefinansierade hemspråksunder-
visningen avskaffas. De nationella minoritetsspråken bör undantas. Hemspråksunder-
visningen innebär idag en stor kostnad för skattebetalarna i Stockholm och förväntas 
öka betydligt. 
 
Utbildning för framtiden 
Hur vi lyckas hantera den tilltagande segregationen i samhället beror i hög grad på hur 
väl skolan fungerar. Grundskola, gymnasium och högre utbildning lotsar unga männi-
skor in i samhället och in på arbetsmarknaden. Det finns demokratiska och kulturella 
aspekter på utbildning som inte ska förbises, men ett fungerande utbildningssystem är 
också en direkt förutsättning för ett fungerande industri- och kunskapssamhälle. I en 
situation där stora grupper i samhället står utanför både arbetsmarknaden och det 
svenska samhället, ett utanförskap som dessutom tenderar att gå i arv, hamnar skolan 
alltså i fokus. Tyvärr är skolans nuvarande utveckling inte uppmuntrande. Svenska ele-
vers resultat har på längre sikt påtagligt försämrats drastiskt inom i stort sett varje kun-
skapsområde. Vi får färre toppstudenter, den genomsnittliga nivån sjunker och antalet 
elever med mycket bristfälliga kunskaper, det vill säga de som inte klarar behörighet för 
gymnasiet ökar. Visserligen tänder senaste PISA-undersökningen ett ”bloss i mörkret” 
men mycket tyder på att det enbart rör sig om ett hack i kurvan. Den akuta migrations-
kris som varje år fyller på systemet med tiotusentals elever som inte kan svenska och 
som inte sällan kommer från socioekonomiskt svaga familjer har inte heller fått full-
ständigt genomslag i undersökningarna. Sammanfattningsvis finns stor anledning till oro 
för det svenska skolsystemet, samtidigt som kommunernas ekonomi sätts under ytterli-
gare stor press. I denna situation står Sverigedemokraterna för nytänkande och hand-
lingskraft. Förutom att grundskola och gymnasium behöver reformeras behöver man se 
över utbildningsinsatserna för till exempel unga vuxna som behöver vidareutbilda sig. 
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Förberedelseskola för nyanlända barn och ungdomar 
När man kommer som nyanländ invandrare till Sverige så förstår alla att det inte går att 
ta plats omedelbart i en svensk skolklass. Kombinationen av brister i det svenska språ-
ket och av att tempot är för högt resulterar endast i att elevens lärande får stora brister. 
Resultatet av att blanda nya invandrare med svenska elever vid ett alltför tidigt stadie 
resulterar även i att skolundervisningen anpassas efter de nyanlända elevernas kun-
skapsnivå, tempot sänks och resurskrävande barn och ungdomar tar mycket lärartid från 
övriga barn. Svensktalande barns skolgång blir lidande – vilket kan få långtgående kon-
sekvenser för dem senare i livet. 
 
Sverigedemokraterna vill istället se en förberedelseskola för nyanlända barn och ung-
domar. En förberedelseskola är en nödvändighet för att elever oavsett ursprung ska få 
den bästa möjliga skolgången utifrån sina personliga förutsättningar. Idag kommer nyan-
lända in för fort i befintliga skolklasser vilket resulterar i att dessa elever tar stora delar 
av lärartiden. En förberedelseskola frigör mer resurser i den ordinarie skolan som kom-
mer inte nyanlända barn till gagn. Det svenska språket är nyckeln in i det svenska sam-
hället och i föreberedelseskolan kan man lägga ett större fokus på det svenska språket. 
Att placera nyanlända elever i befintliga skolklasser innan man kan tala en rimligt god 
svenska är tyvärr något vi ser att en majoritet av övriga partier förespråkar. Et sådant 
system gynnar ingen, varken nyanlända elever eller våra svenska barn. 
 
Varje elev utvecklas i olika takt, vissa kan ta steget till den ordinarie skolan fortare än 
andra. För att veta när en nyanländ elev är redo, föreslår Sverigedemokraterna att ele-
ven, när läraren på förberedelsekolan anser detta lämpligt att gå praktik i en ordinarie 
skolklass. Eleven får då känna på aktuell utbildningstakt och får en tydlig bild om vilka 
kunskaper och förväntningar som krävs för att eleven ska kunna ta steget från förbere-
delseskolan till den ordinarie skolan. Efter upprepande praktiktillfällen med gott resultat 
i en kommunal skolklass kan sedermera eleven fullt ut ta plats i den ordinarie kommu-
nala skolan. 
 
Erbjuda läxhjälp 
Stockholms stads skolor ska vid behov erbjuda läxhjälp till stadens elever på mellan- 
och högstadiet. Läxhjälpen ska vara utformad på ett sådant sätt att eleven ska ges kun-
skaper i hur man studerar och lär sig skoluppgifter. Målsättningen för varje elev ska 
alltid vara att man klarar av sitt lärande själv och den läxhjälp som staden erbjuder ska 
endast ses som ett inledande stöd. I vissa skolor är det aktuellt att kunskaper om att just 
att ”läsa läxor” förs upp på det ordinarie schemat.  
 
Jourskolor med disciplin 
Erfarenheten av skolor som saknar disciplin och en fast arbestordning är nedslående. 
Det så kallade Rossgymnasiet i Tensta, numera med nödvändighet nedlagt, är ett aktu-
ellt exempel på Skolförvaltningens misslyckande. Det är väl känt att störande elever 
förstör undervisning och trivsel för en majoritet av klassens elever. Särskilt ofta drabbas 
flickor med ambitioner att göra goda insatser i skolan. För att motverka oordningen i 
skolorna önskar vi inrätta jourskolor för de elever som behöver extra stöd och hjälp 
samt fasta regler, utöver de resursskolor som idag hjälper personer med olika funktions-
nedsättningar. I jourskolorna går de elever som inte nödvändigtvis har psykiska diagno-
ser men som av olika skäl behöver mindre klasser och mer specialutbildad personal för 
att klara av sin skolgång. 
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Begåvade barn 
I skoldebatten förekommer ständigt en fokusering på svagpresterande och ofta ordnings-
störande elever. Sverigedemokraterna menar att skiktet av elever överst på skalan måste 
uppmärksammas mer. Det är dessa barn som driver samhällets, vetenskapens och kul-
turens utveckling. Mycket begåvade barn får i skolan ofta inte utlopp för sin begåvning 
och sitt kunnande. Den sammanhållna skolan ger en nivelleringseffekt. För mycket be-
gåvade barn bör särskilda klasser inrättas, där de kan utveckla sin begåvning och sina 
ambitioner. 
 
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 
skolutbildning med egna skolprogram som kan ses som ett komplement till den nation-
ella läroplanen. Denna valfrihet utgör även ett bra tillskott i utbildningssystemet ef-
tersom friskolor kompletterar kommunala skolor och bidrar till viktig konkurrens i ut-
vecklingen av undervisningsformer. Sverigedemokraterna menar att friskolorna skall 
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 i densamma. Sverigedemokraterna accepterar att friskolor drivs med vinst, 
men menar också att staten genom sina myndigheter måste utöva en skärpt kontroll över 
kvalitén på skolornas undervisning och att förekommande betygsinflation stävjas. All-
mänt gäller – oberoende av ägarskapet- att nationella prov på högre nivåer skall bli fö-
remål för central rättning och bedömning. 
 
Tidig kontakt med arbetslivet 
Kunskaper om samhälls- och arbetsliv utgör en viktig grund för att eleven ska få idéer 
och uppslag om sina framtida yrkes- och intresseområden. Undervisningen måste där-
med bli starkare förankrad gentemot näringslivet där eleven ges möjlighet att via delak-
tighet i näringslivet kunna upptäcka samhällets behov av yrken samt få möjligheten till 
mentorskap av redan yrkesverksamma. Vi vill se tydligare fokus på att matcha företa-
gens behov på arbetsmarknaden. Dagens undervisning saknar ofta förankring i närings-
livet. 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 på väl utvecklade analytiska färdigheter i att kunna hantera och 
värdera större mängder information. Vi vill investera i ett utvecklat samarbete mellan 
skolan och näringslivet och i goda kontakter med olika arbetsplatser och arbetsmark-
nadsorganisationer. 
 
 
Skola; Sverigedemokraternas politiska förslag för 2018 
 

 Satsning på svenskundervisning i skola och förskola 
 Arbeta för att skötsamma elever får en trygg studiemiljö 
 Bredda dialogen med näringslivet 
 Erbjuda läxhjälp 
 Förberedelseskola för nyanlända 
 Bättre utvecklingsmöjligheter för lärare 
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Barnomsorg och Förskola 
Om man vill bygga Sverige från grunden finns det ingen mer lämplig utgångspunkt än 
barn- och familjepolitik. Vi tror att trygga familjer och trygga barn är grunden för ett 
tryggt och starkt samhälle. Samtidigt som det är ett oerhört viktigt område är det något 
av en balansgång. Ett problem i Sverige är att politiker har alltför många synpunkter på 
hur familjer lägger upp sin vardag. Vi vill att samhället ska hjälpa och stödja barnfamil-
jerna, medan vi jämfört med andra partier är mindre intresserade av att styra föräldrar 
rörande sådant som de bäst beslutar själva. Vi ställer oss positiva till det så kallade 
vårdnadsbidraget, vilket kan beviljas för föräldrar med barn i åldern 1-3 år. För oss som 
ett familjevänligt parti är det en självklarhet att familjerna själva ska kunna välja att 
stanna hemma längre med sina barn. Barn utvecklas olika snabbt och är därmed redo för 
förskolan vid olika tidpunkter. 
 
Dagbarnvårdare 
Ett alternativ till förskolor är dagmammor, eller ”dagbarnvårdare” som det formellt he-
ter. Dessa kan vara anställda av kommunen och har ofta en fast anställning med månads-
lön. Andra dagbarnvårdare driver verksamheten som egenföretagare eller ingår i ett 
större företag med flera medarbetare. Denna yrkesgrupp är ett viktigt alternativ till den 
traditionella förskolan. En problematik med denna verksamhet ät det professionella di-
lemmat 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 Stockholms stad vill vi därför utreda efterfrågan på barn-
dagvårdare och undersöka om staden kan förbättra den verksamheten och göra den mer 
tillgänglig för Stockholms barnfamiljer.  
 
Maten till våra barn 
En god kosthållning är av stor vikt för barnens utveckling och välbefinnande. Flera ak-
törer har alltmer börjat övergå till billigare utländsk mat av sämre kvalité, i stället för att 
köpa in svenska råvaror och produkter. Det finns fall där utländsk mat är att föredra ef-
tersom råvarorna inte finns i Sverige men det finns också många fall där kött köps ifrån 
länder med en helt annan standard på djurhållning än den som finns i Sverige. Det är 
inte enbart en fråga om djurhållning. Hälsoaspekten är också viktig och det förekommer  
att utländska djuruppfödare använder antibiotika i stora mängder, vilket inte är tillåtet i 
Sverige. Vi vill införa svensk mat på alla inrättningar i Stockholms stads regi. Inget barn 
i förskolan ska serveras religiöst ritualslaktat kött utan föräldrarnas vetskap. Sverigede-
mokraterna vill att man i stadens verksamheter upphandlar närproducerat kött från bön-
der som kan visa på god djurhållning. En synergieffekt av att använda svenskproducerad 
mat, är att vi då samtidigt stöder våra svenska bönder.  
 
Genuspedagogik  
Kommunen bör inte lägga stora resurser på konsulter som genomför denna typ av ut-
bildningar och utvärderingar. Vi vill därför avskaffa kommunens genusrelaterade pro-
jekt helt och hållet. Låta våra barn vara just barn och utvecklas till de individer de är. På 
senare år har vi kunnat se att framförallt socialistiska rörelser flyttat fram sina positioner 
under parollen att barnomsorgen måste genuscertifieras. Sverigedemokraterna anser att 
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kommunen inte bör blanda in politik i barnomsorgen, utan denna bör vara en neutral 
tjänst som föräldrarna tryggt kan välja. Om det är möjligt och om föräldrar vill genus-
certifiera sina egna barn ska de ha all rätt att göra detta men det ska ombesörjas av för-
äldrarna själva. Stockholms stad ska inte lägga stora resurser på konsulter som genomför 
utbildningar och utvärderingar. Ett stort engagemang för ökad jämställdhet i samhället 
är positivt. Det finns dock en risk att vissa  utnyttjar det politiska klimatet för att genom-
föra kostsamma certifieringar, ofta utan något mätbart resultat.  
 
Barnomsorg på obekväm arbetstid 
Idag finns ingen skyldighet för landets kommuner att erbjuda sina invånare barnomsorg 
på obekväm arbetstid. Behovet av särskild omsorg måste tillgodoses. För stockholmare 
som arbetar under obekväm arbetstid finns möjligheten att få barnomsorg mellan kl. 
18:30-06:30 under vardagar, helger samt helgdagar. För att få barnomsorg på obekväm 
arbetstid krävs det att det rör sig om ett regelbundet omsorgsbehov. Omsorgen sker på 
en förskola eller på ett fritidshem och alltså inte i det egna hemmet. Sverigedemokrater-
na tycker att ingen ska behöva tacka nej till ett arbete på grund av obekväma arbetstider. 
Det är viktigt att föräldrar som arbetar på obekväm arbetstid har tillgång till barnom-
sorg. 
 
Barn med särskilda behov 
Det finns idag många satsningar och stödåtgärder för barn med inlärningssvårigheter. 
Vad det dock talas tystare om är de som man i Sverige klassar som ”särbegåvade”. Att 
vara särbegåvad kan i många fall vara en gåva, men det innebär även utmaningar. Barn 
som inte får sin särbegåvning uppmärksammad av barnomsorgen kan utveckla koncent-
rationssvårigheter eller andra tecken som tyder på att något inte är i sin ordning. Trots 
att förekomsten av särbegåvade barn sedan länge är känd, vittnar många om barnomsor-
gens brister i att möta dessa barns behov. Enligt den nya skollagen (2010:800) som 
trädde i kraft i juli 2011 står att ”alla elever har rätt att utvecklas så långt som möjligt 
utifrån sina egna förutsättningar. Det gäller även elever som lätt uppnår kunskapsmå-
len.” Enligt en studie gjord av SKL i samarbete med sju olika kommuner framkommer 
det att internationell forskning om särbegåvning har bedrivits under en längre tid men 
inte i någon större utsträckning i Sverige. SKL har som svar på detta tagit fram en hand-
lingsplan för att bättre uppmärksamma elever inom skolan. Handlingsplanen tar sin ut-
gångspunkt i skolan. Sverigedemokraterna anser att en sådan plan även bör arbetas fram 
i förskolan. 
 
Förskolor med religiös eller etnisk inriktning  
I Stockholms stad finns idag ett antal förskolor med en etnisk eller religiös inriktning. 
Sverigedemokraterna är inte emot förskolor eller skolor med religiösa eller etniska in-
riktningar. Det vi vänder oss emot är förskolor eller skolor som verkar segregerande. I 
april 2017 avslöjade Kalla Fakta, ett program på TV4, att elever separerades på grund av 
kön i Al-Azharskolan. Dels under bussresan till och från skolan men också under gym-
nastiklektionerna och under bönestunden. Al-Azharskolan är en för- och grundskola i 
Vällingby med muslimsk inriktning. För oss är detta helt oacceptabelt. I Sverige och 
Stockholm är alla barn lika mycket värda och ingen ska särbehandlas på grund av kön 
eller etnicitet. Här har kommunen ett stort ansvar att säkerställa att svenska normer och 
värderingar råder även i skolor med religiös inriktning.  Stockholms stad ska samarbeta 
med Skolverket för att säkerställa att kommunens förskolor inte verkar segregerande 
eller separatistiskt. Sverigedemokraterna vill se att utbildningsförvaltningen gör fler 
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kontroller, och framförallt oanmälda sådana, på förskolor som har en religiös eller etnisk 
profil och rapportera eventuella problem eller missförhållanden. Våra barns framtid 
formas i förskolan och det är av yttersta vikt att alla barn ges samma förutsättningar att 
utvecklas, oavsett kön eller religiös tillhörighet.   
 
Introduktionsförskolor  
Sverigedemokraterna vill satsa på fler introduktionsförskolor i Stockholms stad. Verk-
samheten ska syfta till att nyanlända barn och familjer får en introduktion till det 
svenska samhället och att barnen får träffa och leka med andra barn. För oss är det vik-
tigt att motverka att fler personer segregeras från majoritetssamhället och introduktions-
förskolan fyller en viktig funktion i assimileringsprocessen. Det ger också föräldrarna en 
introduktion till vilka krav våra skolor och vårt samhälle i stort ställer på föräldrar.  
 
Vuxnas anmälningsplikt 
Att föräldrarna har en avgörande roll för barnens välmående är självklart, föräldrarna 
ska tillgodose barnens behov av trygghet, kärlek och omsorg. Vanligen blir dessa behov 
tillgodosedda hos den absoluta merparten av familjerna. Oavsett om det handlar om 
sociala missförhållanden eller okunskap, så händer det dock att barn far illa i det egna 
hemmet. Då har barnens omvärld en viktig roll i att uppmärksamma missförhållandena. 
Inom förskolan har alla anställda en plikt att anmäla misstänkta fall av vanskötsel till 
Socialtjänsten. Rädda barnen presenterade 2012 en studie över hur medarbetarna inom 
bland annat barnavårdscentraler och förskola förhåller sig till anmälningsplikten. Medan 
BVC:s uppdrag är att arbeta mer preventivt för en god barnhälsa är förskolan den plats 
som barnet primärt vistas på utanför hemmet och är således den enskilt viktigaste aktö-
ren. En enkät visade dock att endast hälften av de tillfrågade som arbetar inom förskolan 
svarade att de hade fått information kring anmälningsplikten de senaste fem åren. Det 
bör vara varje förskolas ansvar att regelbundet informera sin personal om denna plikt. 
Vi vill inrätta nationella riktlinjer så att alla anställda inom barnomsorgen regelbundet 
ges information kring anmälningsplikten. Samma regler skall gälla på det kommunala 
planet. 
 
Krav på utbildad personal 
Redan idag står det inskrivet i skollagen att de huvudmän som bedriver pedagogisk 
verksamhet på en förskola ska vara utbildade förskollärare. Trots det förekommer det att 
förskolor anställer outbildad personal. Detta är inte acceptabelt. Sverigedemokraterna 
vill att kommunen vidtar sanktioner mot de förskolor som inte följer skollagens be-
stämmelser gällande kompetens. 
 
 
Barnomsorg och förskola; Sverigedemokraternas politiska förslag för 2018 
 

 Verka för att fler förskolelärare ska kunna bli heltidsanställda 
 Förskolebarn ska inte påtvingas genuspedagogik 
 Staden ska kunna erbjuda förskola som dagbarnvårdare till föräldrar 
 Ritualslaktat kött ska inte serveras på kommunens förskolor 
 Förskolelärare ska vara utbildade 
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Individ- och familjeomsorg  
Stadsdelsnämnderna ska säkerställa att alla stockholmare ges möjlighet att utvecklas i 
egen takt men också får tillgång till rätt stöd och hjälp under livets svåra stunder. Social-
tjänsten i Stockholm ska vara tillgänglig och öppensinnad. Personer med missbrukspro-
blem, psykiska funktionsnedsättningar, hemlösa, våldsutsatta eller barn och unga som 
behöver ska få träffa en socialarbetare senast dagen efter den första kontakten. Stock-
holms stad ska ha ett stort fokus på preventiva insatser, framförallt i skolan.   
 
För Sverigedemokraterna är familjen samhällets grundläggande byggsten. En harmonisk 
familj ger de bästa förutsättningarna för att barnen ska bli väl fungerande samhällsmed-
borgare i vuxen ålder. För att hjälpa familjer i krissituationer och minska risken för 
splittring ska staden tillhandahålla en väl utbyggd familjerådgivning, utan långa vänteti-
der. Olika omständigheter kan göra att man lever som ensamstående förälder. Delade 
familjer ställer större krav på föräldern och kan också ha större behov av samhällsstöd. 
Särskilt i Stockholms stad lever många vuxna i singelhushåll. Risken för att ensamma 
personer hamnar i svårigheter är större än för dem som bor tillsammans i en familj. 
 
Sverigedemokraterna respekterar var och ens livsval och vi är beredda att se till att den 
som behöver kommunens råd och bistånd också får det. Stockholms stads socialförvalt-
ning ska ha kompetens och hög beredskap för att kunna möta den enskilde på ett pro-
fessionellt sätt när hjälpbehov uppstår. Allt arbete inom socialtjänsten ska genomsyras 
av respekt och empati i relation till klienten. Den som behöver akut hjälp ska ha rätt att 
träffa en socialarbetare senast dagen efter första kontakt. Försörjningsstöd ska alltid ses 
som en tillfällig lösning på ett akut problem. Försörjningsstödet ska kopplas till krav på 
klienten att aktivt medverka till att komma ur sin problemsituation.  
 
Våld i nära relationer 
Stockholms stad ska ha som målsättning att alla medborgare ska kunna känna sig trygga 
i vår stad. Personer som utsätts för våld i en nära relation ska få rätt hjälp och stöd.  Ar-
betet mot våld i nära relationer är ett viktigt arbete som ska prioriteras av stadens samt-
liga nämnder. Majoriteten som drabbas av våld i en nära relation är kvinnor men även 
män drabbas. Stockholms stad ska erbjuda stöd till alla personer som drabbas och 
skyddat boende ska finnas tillgängligt. Det preventiva arbetet ska börja redan från ung 
ålder och ska baseras på forskning. Sverigedemokraterna ställer inte upp på majoritetens 
föreställningar om att normkritik och antirasism löser några problem utan vi vill istället 
se ett preventivt arbete som är baserat på verkligheten.  
 
Lärare bör utbildas och vidareutbildas för att lättare kunna upptäcka barn som visar 
tecken på att något är fel. Barn som drabbas av, eller bevittnar, våld i nära relation ska 
snarast möjligen få hjälp och stöd. Barnperspektivet ska alltid tillämpas när barn är in-
volverade. Stockholms stad ska samarbeta med kommuner i Stockholms län och andra 
städer för att säkerställa att skyddade boenden finns tillgängliga för de som behöver det. 
Par som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck ska också ges möjlighet till skyddat 
boende om behovet finns. Det är viktigt att staden samverkar med andra kommuner om 
den skyddsbehövande behöver lämna Stockholms stad på grund av hot eller förföljelse.  
 
Omsorg och effektivitet i missbruksvården  
Den som hamnat i ett missbruk klarar nästan aldrig att bryta det på egen hand. Snabb 
och kompetent hjälp är nödvändig för att bryta missbruk och för att återföra den drab-
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bade till ett värdigt liv. Missbruk innebär ett stort personligt lidande för både den drab-
bade och dennes anhöriga. Dessutom medför ett fortlöpande missbruk enorma kostnader 
för samhället. Stockholms stad ska, vid behov, erbjuda behandling på behandlingshem. 
Kostnaderna för detta är höga, men kostnaden för att inte behandla missbruksproblem är 
ännu högre. Många missbrukare har så kallad dubbeldiagnos, vilket betyder att personen 
både är psykiskt sjuk och missbrukare.  
 
Stockholms boende- och behandlingsenhet är en stadsövergripande resurs för Stock-
holm och tillhandahåller boende- och behandlingsinsatser för vuxna med missbruks- 
eller psykosociala problem. Enheten omfattar verksamheter som akut- och planerings-
boende, skyddat boende för kvinnor med eller utan pågående missbruk, stödboende 
(både drogfria och med drogtolerans), omvårdnadsboende, missbruksbehandling, till-
nyktring och förlängd avgiftning, boendestöd i träningslägenheter samt familjevård. 
 
Ekonomiskt bistånd  
Sverigedemokraterna inser att ekonomiskt bistånd kan vara behövligt för vissa männi-
skor. För svenska medborgare som har hamnat utanför arbetsmarknaden ska det självfal-
let finnas hjälp att få. Efter två års sammanhållen tid av försörjningsstöd ska Stockholms 
stad erbjuda sysselsättning i form av arbete eller praktik. Vi anser att risken för svarta 
arbeten ökar ju längre tid individen står utanför arbetsmarknaden. Det ekonomiska bi-
ståndet ska alltid vara tillfälligt och målet är att individen som uppbär ekonomiskt bi-
stånd ska tillbaka ut på arbetsmarknaden. De som inte närvarar eller deltar på arbetsför-
beredande 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, eftersom det 
sänder ut fel signaler till den del av befolkningen som trots att man arbetar inte har råd 
med att åka kommunalt. Fusket inom denna sektor bedömer vi som stort, därför avsätter 
vi medel i vår budget för att tillsätta granskare som ska utreda misstänkt fusk genom 
bland annat oanmälda hembesök.  
 
Personer som vistas illegalt i Stockholm ska inte ges incitament att stanna kvar genom 
ekonomiskt bistånd. Stockholms stad bör samarbeta med polisen, migrationsverket och 
andra berörda myndigheter för att säkerställa att personer som fått avslag på sin asylan-
sökan, eller på annat sätt vistas illegalt i Sverige, utvisas. Att ge icke-medborgare eko-
nomiskt bistånd är ett förskräckligt slöseri av skattemedel och ett hån mot alla skattebe-
talare.  
 
Hemlösas situation 
Att hemlösa svenskar får hjälp och stöd är en viktig fråga för Sverigedemokraterna. Ty-
värr en fråga som inte har prioriterats. Vi ser att denna grupp trängs undan när andra 
grupper gör anspråk på stadens resurser som husrum. Vittnesutsagor om att hot och våld 
numera förekommer till exempel där man alltid har stått och sålt sin tidning gör att man 
nu har det ännu svårare än man hade det förut att komma tillbaka in i samhället. Detta är 
allvarligt och ett resultat av att illegala invandrare inte utvisas ut ur Sverige. Att det ut-
bredda utländska tiggeriet i Stockholm tillåts är också en bidragande orsak till att 
svenska hemlösa har det sämre än förut. Det är därför viktigt att stadens berörda nämn-
der tar ett större ansvar att hjälpa hemlösa svenskar. Man behöver ta ett helhetsansvar i 
det förebyggande arbetet med att hjälpa medborgare som riskerar att hamna på gatan. 
Stadens hjälpverksamhet ska i ett tidigt skede ta kontakt med medborgare som riskerar 
hamna i hemlöshet. Försökslägenheter ska finnas att tillgå och fördelas till svenska 
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medborgare vid behov. Stockholms stads hembärgen ska rikta sina resurser till att hjälpa 
svenskar i behov av hjälp, all verksamhet som syftar till att uppmuntra de som vistas 
illegalt i Sverige ska begränsas till att endast innefatta rådgivning om var man kan få 
akut vård. 
 
Avhopparverksamhet  
Under året har vi tyvärr kunnat läsa allt för många artiklar om gängkriminaliteten i 
Stockholms stad. Våldet har ökat och blivit grövre och det har även medfört regelrätta 
avrättningar på öppen gata. Stockholms stad behöver utveckla det preventiva arbetet och 
särskilt fokusera på de stadsdelar där risken för unga att lockas in i kriminalitet är som 
störst. I kombination med det preventiva arbetet är en utvecklad avhopparverksamhet 
mycket viktig. Personer som vill lämna en kriminell livsstil ska få rätt hjälp och stöd. 
Avhopparverksamheten är särskilt viktig i stadsdelar där gängkriminaliteten är väldigt 
utbredd.  
 
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning 
Stockholm ska vara en tillgänglig stad för alla. Alla medborgare ska, så långt det är möj-
ligt, ges samma möjlighet till delaktighet och samma tillgång till utbildning, arbete och 
fritidsaktiviteter, oavsett ålder och funktionalitet. Stockholm ska vara en trygg och till-
gänglig stad där det är enkelt och smidigt att ta sig från punkt A till punkt B, oavsett 
funktionalitet.  
 
Barn med funktionsnedsättning  
I vårt Stockholm ska alla barn få växa upp på lika villkor. Så långt det är möjligt ska 
barn med funktionsnedsättning ha samma möjligheter som barn utan funktionsnedsätt-
ning. Vi vill att Stockholms stad ska kunna erbjuda fritidsaktiviteter och sommarkoloni-
verksamhet för alla barn. Stockholms barn ska ha samma möjligheter oavsett vilken 
stadsdel de bor i. Sverigedemokraterna vill att samtliga skolor i vår stad utbildar elever 
om funktionsnedsättningar för att öka kunskap och förståelse om våra olikheter. I de 
skolor där det finns särklasser är det extra viktigt att elevernas kunskap om funktions-
nedsättningar stärks. I särklasserna vill vi säkerställa att personalen har rätt utbildning 
och att vidareutbildning ska ske där behov finns. Familjer som har barn med funktions-
nedsättning ska få rätt hjälp och stöd av staden, i form av anhörigstöd, för att underlätta 
vardagen. Syftet med anhörigstöd är att ge stöd som kan underlätta för anhöriga att ha en 
bra livssituation samt ha kunskap om sina och den anhöriges rättigheter. 
 
Boende och stöd i hemmet  
Brukarens behov ska alltid sättas i centrum. I de fall där brukaren vill och kan bo i egen 
bostad vill vi säkerställa att brukaren får det stöd han eller hon är berättigad till. Det kan 
handla om boendestöd i form av hjälp med städning, veckoplanering, hjälp med att 
handla eller öppna och gå igenom posten. Boendestödjaren gör dessa aktiviteter till-
sammans med brukaren med målet om att brukaren ska klara sig mer självständigt i 
framtiden.  
 
I de fall där brukaren önskar bo på ett gruppboende ska möjligheten finnas och det ska 
inte spela någon roll vilken stadsdel han eller hon bor i. Alla boenden ska hålla samma 
kvalitet och erbjuda fritidsaktiviteter. Vi vill även säkerställa att personalen på dessa 
boenden ges möjlighet till utbildning och vidareutbildning. Det är viktigt att brukarun-
dersökningarna från de olika boendena följs upp och utvecklas. Stadsdelsnämnderna ska 
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arbeta utifrån samma riktlinjer för att säkerställa samma kvalitet oavsett stadsdel.  
 
Sverigedemokraterna vill utöka antalet LSS- och SoL-bostäder för personer med psy-
kiska och fysiska funktionsnedsättningar. LSS-bostäder är till för personer som omfattas 
av Lagen om stöd och service och SoL-bostäder är för personer som omfattas av Social-
tjänstlagen.  
 
Arbetsmarknad  
Personer med en funktionsnedsättning ska, så långt det är möjligt, ges samma möjlighet 
till arbete som andra medborgare har. Det är viktigt att stadsdelsnämnderna samarbetar 
med arbetsmarknadsnämnden för att kunna erbjuda alla våra medborgare möjlighet till 
arbete. I de fall där funktionsnedsättningen hindrar möjligheten till ett vanligt arbete ska 
staden erbjuda en meningsfull och aktiv daglig verksamhet. Det kan handla om praktik 
på en arbetsplats, arbete på ett hunddagis eller snickeri.  

 
Individ- och familjeomsorg; Sverigedemokraternas politiska förslag för 2018 
 

 Stöd och hjälp till personer som utsätts för våld i en nära relation 
 Erbjuda träningslägenheter 
 Utbyggt stöd till personer med missbruksproblem 
 Funktionsnedsatta ska erbjudas olika boendeformer 
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Äldreomsorg 
Politik handlar om prioriteringar – En av Sverigedemokraternas viktigaste prioriteringar 
är att möjliggöra en värdig och trygg ålderdom till de som byggt upp vår välfärd. Idag 
står vi med stora utmaningar inför de demografiska förändringar som tidigare generat-
ioners stora barnkullar för med sig. Vi ser en ökad belastning på den nedrustade äldre-
omsorgen i kommunen. De flesta äldre blir förr eller senare beroende av äldreomsorgen 
för att kunna upprätthålla sin livskvalitet. Behovet kan se väldigt olika ut och upp-
komma i olika skeden av livet. Vissa vill bo kvar hemma och andra vill bo i ett service-
boende eller ett trygghetsboende. Allt fler väljer att bo kvar hemma med stöd från hem-
tjänst och nära anhöriga i varierande omfattning. Ofta är det anhöriga som måste hjälpa 
till privat där det offentliga inte räcker till.  
 
Äldrefrågor handlar mycket om praktisk politik men också mycket om hur man ser på 
äldre människor. Sverigedemokraterna vill stärka de äldres status i vården, omsorgen 
och samhället. Alla människor ska kunna åldras med värdighet och trygghet. Den dag 
man får svårt att klara sig själv ska samhället gå in och erbjuda den hjälp som behövs 
för att den äldre ska kunna fortsätta leva ett tryggt och meningsfullt liv. Allt för många 
äldre tvingas idag leva i ensamhet och isolering och en allt större del av vårdansvaret har 
av ekonomiska skäl lämnats över på de äldres anhöriga. Dessa anhöriga gör en värdefull 
insats för såväl samhället som individen och därför är det viktigt att stötta dem och 
kunna erbjuda avlastning vid behov. 
 
Många har ork och vilja att fortsätta arbeta, men ges inte den möjligheten. Vi måste bli 
bättre på att ta tillvara på den äldre generationens förmåga och kompetens såväl på ar-
betsmarknaden som i samhället i stort. En upprätthållen fysisk och psykisk aktivitet för-
höjer inte bara livskvaliteten utan bidrar bevisligen också till bättre hälsa och mot-
ståndskraft mot åldersrelaterade sjukdomar. 
 
Ett av problemen idag är att flera äldre inom äldreomsorgen är undernärda. För att öka 
matlusten måste man ta ett helhetsgrepp kring åtgärder för att förbättra de äldres hälsa. 
Sverigedemokraterna vill höja livskvaliteten för de äldre och kan inte acceptera att äldre 
dör ensamma eller slutar sina liv i social isolering. Det är den äldres vilja och behov 
som skall styra kommunen äldrevårdsverksamhet och inte tvärtom. Det är den enskildes 
val av boendeform och omsorg som skall vara vägledande för det som erbjuds. Vi tror 
inte på det nuvarande upplägget av en omsorg där allt fler äldre blir fast i sina egna hem 
och helt beroende av en hemtjänst som ofta inte räcker till. Många blir socialt isolerade 
och saknar trygghet i sin vardag. 
 
Översyn av riktlinjer 
I dag bedöms hjälpbehov och bistånd olika i olika stadsdelar. Sverigedemokraterna vill 
ha en översyn av reglerna för biståndsbedömning med tydliga bedömningskriterier som 
ska vara enhetliga för alla stadsdelar. Hur mycket omsorg och vård varje person behö-
ver, eller om man får flytta till ett trygghetsboende, ska inte vara godtyckligt eller bero-
ende av var man bor i kommunen. Där finns anledning att se över och utveckla riktlin-
jerna.  
 
Kontroll och uppföljning 
För att säkerställa de äldres rättigheter behövs det resurser. Det är viktigt att fördela re-
surserna förnuftigt och på bästa sätt så att det räcker till allt som de äldres behöver. I dag 
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finns det stora brister i fråga om tillgång till trygghets- och omsorgsboende och den om-
sorg som finns att tillgå är ofta bristfällig. Därför vill vi i Stockholm verka för att stärka 
kontrollen av hur arbete med de äldre utförs. Kontrollerna bör vara regelbundna och 
uppföljning ska ske. De olika stadsdelarna ska tillsätta äldrevårdskontrollanter. Deras 
uppgift är att kontrollera boenden och att personalen utför sitt jobb så att de boende får 
rätt vård och service. Kontrollerna kan vara både bokade och oanmälda. 
 
Rätt att byta vårdare 
Många med stort behov av vård upplever det idag kränkande att behöva bli intimtvät-
tade av någon främmande person av motsatt kön. Likaså ser vi ett stort problem med 
olika insatser som inte blir korrekt utförda. Det här sker tyvärr både inom hemtjänsten 
och olika boendeformer. Vi anser det som en självklart att den äldre skall ha rätt att byta 
vårdare. Hemtjänstleverantören eller boendet skall följa den äldres vilja och behov och 
utifrån de kriterierna tillse att en lämplig vårdare utses. Vid inflyttning till ett nytt bo-
ende ska personalen gå igenom särskilda önskemål och krav från brukaren.  
 
Ansvar för omsorg och vård 
Vården är landstingets ansvar medan omsorgen tillhör kommunen. Ju äldre man blir 
desto mer vård behöver man. Gränser mellan behov av omsorg och vård blir otydliga, 
vilket drabbar de äldre, som redan är den svaga parten. Därför vill vi se över reglerna för  
fördelning av ansvar för att göra dessa tydliga samt se till att kommunen ska ha tillräck-
liga resurser för att ha övergripande ansvar för de äldres välbefinnande. Många äldre 
flyttas mellan sitt hem och vårdanstalten med förödande konsekvenser för deras hälsa. 
En plats på ett äldreboende på ett tidigt stadium samt utökade korttidsboenden är vad vi 
vill införa för äldre med skör hälsa. 
 
Korttidsboende 
På korttidsboende bor man endast en begränsad tid. Det kan handla om en kortare tid 
efter sjukhusvistelse eller avlastning för anhöriga. Personal finns dygnet runt och rum-
men är möblerade. Gränsen för när det inte längre anses vara möjligt att bo hemma har 
förskjutits och det är allt svårare för äldre personer att få komma till ett vård- och om-
sorgsboende. För att sköra äldre ska kunna klara av att återvända hem efter en sjukhus-
vistelse finns därför möjligheten att bli beviljad en korttidsplats där återhämtning och 
fortsatt rehabilitering efter sjukhusvården kan ske. Många gånger är det bristen på bevil-
jandet av plats på korttidsboende som gör att patienten nödgas vara kvar på en vårdav-
delning. Enligt en överenskommelse mellan kommun och landsting ska en färdigbe-
handlad patient skrivas ut senast efter fem dagar. Därefter får kommunen betala en hög 
avgift för varje dygn som den färdigbehandlade patienten är kvar på vårdavdelningen. 
Det är Stockholms stad som ansvarar för behovet av korttidsboenden för behövande 
äldre i vår kommun och vi anser att staden bör utreda om de korttidsplatser vi har idag i 
Stockholms stad är tillräckligt många. Brist på korttidsboenden gör att färdigvårdade 
patienter upptar vårdplatser för behövande sjuka. Detta drabbar både kommunen, lands-
tinget och de enskilda patienterna som väntar på sjukvård. 
 
Utökad fixartjänst 
Idag erbjuder staden vaktmästarservice, eller fixartjänst, under max sex timmar per år 
och per hushåll till äldre över 75 år. Fixartjänst innebär att den äldre kan få hjälp med 
svåra, tunga eller riskfyllda vardagssysslor i hemmet, till exempel att byta en svåråtkom-
lig glödlampa eller flytta en tung möbel. Tyvärr är sex timmar i vissa fall för lite tid, 
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beroende på hur man bor och vad man klarar själv, dessutom är tjänsten idag många 
gånger okänd för de äldre. Sverigedemokraterna vill därför erbjuda servicen under max 
12 timmar per år samt verka för att den som är berättigad till tjänsten också känner till 
att den finns. Stadsdelsnämnderna får i uppdrag att årligen informera seniorerna inom 
stadsdelen att tjänsten finns.  
 
Boenden för äldre ska inte göras om till boenden för andra grupper 
Sverigedemokraterna ser allvarligt på att allt fler äldreboenden stängs ner till fördel för 
ny verksamhet. Att omsorgspersonal tillbringar sin tid i bil, åkande mellan de äldres 
bostäder och i bilköer är slöseri med resurser. De anställdas tid ska användas till att ge 
omsorg till de äldre och funktionshindrade och inget annat. Att fler äldre bor gemensamt 
leder både till besparingar och att servicen blir bättre. För att tillmötesgå den ökande 
efterfrågan måste det byggas fler äldreboenden, servicehus och trygghetsboenden i 
Stockholms stad. 
 
Trygghetsboenden 
Trygghetsboende är en boendeform som är ett mellanting mellan eget boende och ser-
viceboende. Här bor man i egen lägenhet och sköter det mesta själv. I det fall man behö-
ver assistans av något slag, finns det någon att kalla på. Sverigedemokraterna vill se 
över hur trygghetsboende kan bli tillgängligt för fler, både genom en översyn av kostna-
derna och genom att om möjligt utöka antalet trygghetsboenden. Trygghetsboenden 
gynnar såväl samhället som de äldre eftersom kostnaden är lägre än för serviceboende 
och de äldre ges möjligheten att 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. 
 
Många äldre vill flytta från sitt hem till ett tryggare boende, men de kan inte göra det på 
grund av platsbrist. Vi vill att det byggs tillräckligt många trygghetsboenden i Stock-
holm så att de räcker åt alla som vill flytta dit. Det är orimligt, anser vi, att biståndsbe-
dömningarna grundar sig på platsbristen i stället för behoven eller önskemålen om 
trygghet. Allt fler äldre utsätts för brott. Trygghetsboenden ska vara den plats där inga 
obehöriga får tillträde, de äldre måste kunna känna sig trygga där de bor. Vi vill verka 
för att ett trygghetsboende ska ses som en rättighet. På så sätt slipper de äldre krångliga 
utredningar, de får verklig valfrihet och kontroll över sitt liv. Många lägenheter skulle 
kunna frigöras, vilket skulle gynna den ansträngda bostadsmarknaden i staden. 
 
Servicehus 
I ett servicehus bor du i en egen lägenhet och har ett trygghetslarm. Det finns olika ge-
mensamhetslokaler samt vårdpersonal och tillgång till sjuksköterska. Vi vill att det ska 
bli lättare för de äldre att få ett boende på ett servicehus och vid sämre ekonomi vill vi 
att boendet ska kunna subventioneras. Den äldre ska, i motsats till idag, få välja vilket 
serviceboende de önskar flytta till. Sverigedemokraterna vill att även servicehusen ska 
omfattas av valfrihetssystemet. Vi vill även utöka antalet servicehus. De som har god 
ekonomi ska ha ett kostnadstak, boendet får inte kosta hur mycket som helst. Kraven på 
servicehusen är gemensamma utrymmen, matsal och samlingslokal. Servicehusen behö-
ver inte ha ett eget kök men det måste finnas en matsal. Personer som är för sjuka för att 
bo på servicehus ska lättare kunna flytta till ett äldreboende. 
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Hemtjänst 
Många äldre är idag helt beroende av hemtjänsten. Köerna till äldreboenden och andra 
vårdformer har lett till att allt fler tvingas, mot sitt viljande, bo kvar hemma även vid 
stora vårdbehov. Samtidigt är det många som vid 65 års ålder inte behöver hemtjänst 
eller offentligt stöd. Anpassning av livsstilen och hjälp ifrån anhöriga gör att många 
äldre klarar sig bra även då kroppen inte längre är i toppform. För dem som behöver 
stöd är hemtjänsten den första hjälpen som erbjuds för personer över 65 år.  
 
Hemtjänstens uppgifter varierar givetvis mycket beroende på brukarens behov. Äldre är 
ingen homogen grupp. Det har lett till stora utmaningar för hemtjänstleverantörer. Ofta 
är de äldre mycket nöjda med hemtjänsten, men i många fall brister de i vård och om-
sorgsservicen. Grundproblemet är de långa handläggningstiderna och bristerna på plat-
ser inom äldreboenden och andra vårdformer. Vi ser klara behov av att effektivisera 
både hemtjänsten och upphandlingar så att det blir både bättre för de äldre och billigare 
för staden. Idag spenderas många hemtjänstleverantörer mer tid i bilen för att åka runt 
till de äldre än vad de spenderar i själva vården av den äldre. Vi vill se en effektivisering 
av hemtjänsten och leverantören endast verkar inom ett visst geografiskt område, med 
mindre restid och mer vård som följd. Samtidigt säkerställer vi den personliga kontakten 
och vårdkvalitén genom att ge den äldre rätten att byta ut sin vårdare, till en som den 
äldre är nöjd med. Vi vill även införa rätten till måltidssällskap och värdiga måltider 
inom alla kommunala vårdformer.  
 
Profil och temaboende 
Ett profilboende är ett boende där personalen har särskild kunskap om en specifik dia-
gnos eller sjukdom. Istället för att öka antalet profilboenden ska det göras mer flexibelt 
och behovsanpassat i de olika servicehusen eller äldreboendena. En avdelning kan upp-
rättas med särskild personal som är specialutbildad på det behovet som finns, vid exem-
pelvis Parkinsons. Ett temaboende är ett servicehus eller äldreboenden som är nischat 
eller har ett specifikt tema, exempelvis trädgårdstema. Sverigedemokraterna är positiva 
till temaboenden och vi anser att det viktigaste är att den äldre har valfriheten att välja 
vart han eller hon vill bo, oavsett vilken stadsdel den äldre tillhör. 
 
Trivsel för de äldre 
Runtom i landet har olika åtgärder vidtagits för att ge de äldre en mer meningsfull till-
varo på äldre- eller serviceboenden. Sociala aktiviteter bör uppmuntras och projekt i 
föreningsform bör stödjas. Flera kommuner har även börjat experimentera med djur på 
boenden. Resultaten har varit goda och liknande projekt bör startas runtom i Stockholms 
stad på prov. Många äldre har tidigare i livet haft goda erfarenheter av djur och att 
kunna låta de fortsätta umgås med katter och hundar bör uppmuntras. Självfallet finns 
det både brukare och personal med pälsdjursallergi eller liknande och det ska därför 
finnas boenden där djur inte är tillåtet. 
 
Kultur och friskvård 
Äldre ska ha rätt till rekreation med kulturella inslag, oavsett boendeform. Det ska även 
finnas möjlighet till träning, dans och annan motion. Vi ser positivt på att exempelvis 
äldreboenden samverkar med teatersällskap eller musiker som kommer och uppträder på 
boendet. Äldre som rör på sig mår bättre och håller sig friskare. Därför vill Sverigede-
mokraterna att Stockholms stads simhallar ska vara gratis för personer över 75 år. Vi 
vill även att stadsdelsnämnderna ges i uppdrag att informera om detta samt även erbjuda 
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annan form av gratisaktiviteter. Det kan handla om en härlig långpromenad eller dans-
lektioner utomhus på somrarna.    
 
Personalens situation 
Sverigedemokraterna har sedan flera år tillbaka drivit rätten till heltid för alla offentli-
ganställda. Denna princip gäller också 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. Många 
anställda inom äldreomsorgen upplever att timmarna inte räcker till och att det skulle 
behövas mer personal. 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. Samtidigt är många stres-
sade och upplever fysiska åkommor som följd av stressen. Det är därför viktigt att per-
sonalen kan få hjälp och stöd så att temporär utmattning inte leder till långsiktiga och 
svåra åkommor. 
 
Seniorvolontärer 
Personer som behöver arbetsträna kan erbjudas att bli en ”seniorvolontär” och göra en-
klare sysslor tillsammans med de äldre. Det kan handla om exempelvis sällskap eller att 
utföra enklare sysslor som att handla. Nyblivna pensionärer eller andra personer som 
önskar kan också bli seniorvolontärer. En seniorvolontär utför ingen vård utan är en 
resurs i form av sällskap. 
 
Krav på god svenska 
Trygghet för äldre kan också handla om att kunna kommunicera med de människor som 
ansvarar för ens välmående. I Sverigedemokraternas idealsamhälle har alla äldre möj-
lighet 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. 
 
Möten mellan generationerna 
Många äldre får inte den möjlighet till frisk luft och motion som vore önskvärt. Inte säl-
lan drar man sig för att gå ut på egen hand, dels för att man är orolig att man ska ramla 
eller för att som ensam äldre ofta känner sig orolig för att bli utsatt för olika typer av 
brott. Som ett led i att utöka möjligheterna för äldre att ta en promenad eller åtminstone 
komma utanför dörren och få lite frisk luft vill Sverigedemokraterna att staden satsar 
medel för att kunna erbjuda stadens unga extraarbete som resurspersoner för att våra 
äldre ska kunna ta en promenad och få lite frisk luft och kontakt med den yngre generat-
ionen. Vi tror att en sådan satsning skulle leda till intressanta möten mellan generation-
erna och vara till gagn för såväl den yngre som den äldre. Ytterligare en del i vår vision 
om att brygga över de generationsklyftor vi menar finns är att verka för att ännu fler 
klasser i stadens skolor får tillgång till en så kallad klassmorfar eller klassmormor. Det 
är en äldre man eller kvinna som finns med som stödresurs i klassrummet och modellen 
finns redan i flera av stadens skolor. Huvudargumentet är att detta system verkar som en 
brygga över generationsgränserna och borgar för en ökad förståelse och kunskap om vår 
närhistoria. En klassmorfar fungerar också som en extra resurs för skolans personal och 
ökar dessutom vuxentätheten. Sverigedemokraterna vill se över hur systemet fungerar 
idag och bygga ut det till att omfatta fler skolor och flera klasser. 
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Äldres mat 
Vi ser med stor oro på att antalet undernärda äldre ökar. Tyvärr sker ökningen inom 
både hemtjänst och olika boendeformer. Vi vill att de äldre skall serveras välsmakande 
måltider, med bra näringsinnehåll, och även säkerställa att de faktiskt äter. Måltiderna 
ska vara en höjdpunkt att se fram emot och en njutning som sätter guldkant på tillvaron. 
En viktig bit är den sociala samvaron och möjlighet till en trevlig måltidsstund. Vi vill 
därför i den mån det är möjligt erbjuda middagssällskap för de äldre. Varje senior över 
75 år skall erbjudas både hjälp och sällskap vid varje måltid. Här ser vi ett stort behov 
av exempelvis seniorvolontärer som vi tidigare har föreslagit. Tyvärr är den mat som 
serveras många äldre idag inte av den kvalitet eller till det prisvärde som skall kunna 
krävas. Vi avser därför att komma med riktlinjer och översyn på hur både upphandling 
och utförande skall förbättras.  
 
 
Äldreomsorg; Sverigedemokraternas politiska förslag för 2018 
 

 Att möjlliggöra för fler äldre att nyttja boendeformen trygghetsboende 
 Personal på äldreboenden ska kunna göra sig förstådd på god svenska 
 Fler volontärer 
 Boendegaranti för alla över 85 år 
 God kvalité på den mat som serveras på stadens boenden 
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Kultur 
Genom historien har vi kunnat hämta många värdefulla idéer och kulturella impulser 
från vår omvärld, inte minst från våra nordiska och europeiska grannar. Sverigedemo-
kraterna anser att Sverige skall fortsätta att vara ett öppet och nyfiket land och en själv-
klar del av den västerländska familjen. Vi vill se ett kulturliv som riktar sig till den 
breda allmänheten och vi vill premiera satsningar som lyfter fram det svenska kulturar-
vet. Elityttringar i kulturen avsedda för en snäv krets av mediala tyckare ska undvikas. 
Vi vill stödja och uppmuntra kulturella uttryck som hjälper till att bevara och utveckla 
det som allmänt anses vara svensk kultur. Kulturarvet är en viktig del av vår identitet 
och en påminnelse om vilka vi har varit och vad som har skapat grunden till vilka vi är. 
Det handlar också om att respektera och minnas tidigare generationer som lagt grunden 
till det samhälle vi har idag. Kulturarvet är den länk som binder samman generationer, 
som skapar en känsla av samhörighet och som är del av vår nations struktur. En viktig 
beståndsdel i vår kultur är också vår jämlikhet mellan kvinnor och män och vår syn på 
ytrandefrihet. Kulturarvet har ett egenvärde genom bland annat de skönhetsvärden och 
den estetik som det står för. Den absolut viktigaste aspekten är att kulturarvet kan fun-
gera som ett sammanhållande kitt. Varje samhälle behöver gemensamma normer, värde-
ringar, kollektiva minnen, gemensamma myter, gemensamma högtider, traditioner och 
gemensamma seder och bruk för att i förlängningen kunna hålla samman. Särskilt vik-
tigt blir detta i en stat som den svenska som har en solidariskt finansierad välfärdsmo-
dell eftersom den solidaritet och lojalitet som håller uppe systemet i sin tur baserar sig 
på identifikation som i sin tur bygger en stark känsla av gemenskap. 
  
Det är uppenbart att vår svenska kultur är bättre än många andra kulturer på att slå vakt 
om mänskliga rättigheter, demokrati, materiellt välstånd, god sjukvård, hög utbildnings-
nivå och likhet inför lagen. Sverigedemokraterna vill som ett led i sina ambitioner till ett 
mer sammanhållet samhälle införa ett svenskt nationaldagsfirande i Stockholms in-
nerstad. Sverigedemokraterna vill se ett ökat medborgarinflytande i planeringen av sta-
dens större kulturprojekt. Vi anser att vid stora beslut som berör allmänägda platser, 
offentliga byggnader eller konstverk, ska medborgarna tillfrågas innan beslut fattas. 
 
Kultur vi vill stödja 
Kulturstöd ska premiera uttryck som syftar till att utveckla utövarens kreativitet och 
talang, men som också kommer allmänheten till godo. Detta kan vara inom musik, må-
leri, sång och dans. 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. Konstpro-
jekt som genom experimentellt utförande, ideologiska undertoner eller liknande ambit-
ioner gör att den endast tilltalar en liten del av allmänheten, ska i högre utsträckning 
vara självförsörjande. Sverigedemokraterna ser det som betydligt mer angeläget att kul-
turstöd utgår till konstnärer som vill odla sin kreativitet och talang för att kunna fram-
ställa kulturella uttryck som kommer den breda allmänheten till godo. 
  
En grupp inom kultursektorn är beroende av kulturbidrag för att klara sin egen försörj-
ning. Detta bidragsberoende distanserar idag många människor från arbetsmarknaden, 
man vänjer sig vid att Stockholms skattebetalare betalar lön för att man själv ska få sys-
selsätta sig med sin hobby. Kommunala bidrag ska tilldelas ut till dem som bedöms ha 
en uppenbar talang, men inte till personer som endast har ett brinnande intresse. Vi vill 



(SD):49 

Sverigedemokraternas förslag till budget 2018 

se över kriterierna på vad som avgör vilka föreningar och personer det är som idag får 
kulturbidrag. Vi anser att kulturstödet ska vara villkorat och bidragstagaren ska kunna 
redovisa detaljerat hur beviljade skattemedel har använts. 
 
Sveriges språkmuseum 
Språket är vägen in i det svenska samhället. Det är nyckeln till delaktighet oavsett om 
det är sång, tal, skrift eller blindskrift. Förståelsen av språket och dess användning är 
vägen till framgång för invandrare. Att behärska det svenska språket är inte bara avgö-
rande för en god assimilering, utan utgör också grunden för individen att kunna yttra sig, 
förmedla sina tankar, idéer, förstå humor och ironi, tillägna sig erfarenheter och uttrycka 
sina behov. Språkets centrala roll i alla samhällen är ibland tagen för given och det ges 
få tillfällen till reflektion över dess utveckling, både historiskt och framåt. Ett 
språkmuseum för och med det svenska språket skulle vara ett uppskattat bidrag till 
Stockholms mångfacetterade museiverksamhet. Ett ”Svenska språkets museum” skulle 
få i uppdrag att vara ett centrum för lärande, förståelse och bevarande av det svenska 
språket. Lärande med syfte att hjälpa människor i det svenska språkbruket med 
förståelse för dess historiska påverkan, samtida användning och framtida utveckling. 
  
Genom att skapa ett allmänt intresse kring helheten av det svenska språket så skapas 
också incitament för nyfikenhet och forskning. Idag finns det material på många olika 
muséer och institutioner. På till exempel biblioteken finns språkskatter som borde an-
vändas mer. Det svenska språket är naturligtvis både det talade och det skrivna språket, 
men omfattar även teckenspråk och blindskrift. Ett språkmuseum är inte som ett biblio-
tek, det är mycket mer. Idéer kring muséets verksamhet skulle omfatta, men inte begrän-
sas till, bland annat hur svenskan har påverkat andra språk. Det finns många intressanta 
frågeställningar som kan presenteras i en museiverksamhet. Det finns internationella ord 
som svenskan ”lånat ut” som till exempel smörgåsbord och ombudsman. Hur är relat-
ionen mellan de skandinaviska språken? Likheter och olikheter. Svenska som talas i 
andra länder, hur ser den ut idag? Estlandssvenskarna, svenska byar i Ukraina, USA och 
andra emigrantdestinationer. Hur uttalet förändrats genom åren, dialekter, stavningar, 
hur man gjorde förr, svenska för nysvenskar till exempel vad som är svårt för de som lär 
sig svenska? Språkmuséet skulle bli ett levande centrum för kunskap om det svenska 
språket som kan bidra till ökad förståelse för dess påverkan men även påvisa dess bety-
delse för assimilering in i det svenska samhället. Ett alternativ är att se ett breddat sam-
arbete med institutet för språk och folkminnen kring utformandet av detta museum. 
  
Stadens bibliotek 
Biblioteken ska erbjuda ett gott utbud av information och en inbjudande och läsfräm-
jande miljö. Biblioteken har även en central och viktig roll i bevarandet av litteratur och 
andra konstnärliga verk. Målsättningen är att biblioteken ska vara en plats där besökarna 
i en lugn och trivsam miljö kan söka information både för personlig utveckling och stu-
dier. Vi vill därför utöka antalet studieplatser på biblioteken. 
  
En negativ utveckling som vi ser här i Stockholm men även på många andra platser i 
Sverige, är en växande otrygghet i och kring våra bibliotek. Det finns exempel där ord-
ningsvakter har behövts kallats in på grund av hot och våld. Stök och många gånger en 
hotfull stämning både mot personal som besökare har tyvärr blivit ett vanligt inslag i 
biblioteksmiljö. Vi kan aldrig acceptera att individer med syfte att förstöra och ställa till 
bråk ges utrymme till det i våra offentliga lokaler. Resultatet blir bland annat att barn 
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och ungdomar som vill lägga ner tid på att läsa, göra sina läxor eller som rent allmänt 
har ett stort intresse av att lära, väljer bort våra kommunala bibliotek. En oroväckande 
utveckling som måste stävjas. Här är det viktigt att vidhålla, och även fortsättningsvis 
vara tydliga med att våra bibliotek ska vara just bibliotek och inte några fritidsgårdar. 
Biblioteken ska präglas av en lugn och tyst arbetsmiljö och störande personer ska resolut 
omhändertas och plockas bort från bibliotekets lokaler av ordningsvakter eller av polis.  
 
Det finns möjligheter att utveckla stadens biblioteksverksamheter. Vi ser att biblio-
tekens lokaler i vissa fall användas på ett mer effektivt sätt än vad som görs idag. 
Bibliotekens användarområden ska ses över och i den mån det passar in övrig aktivitet 
så ska verksamheterna breddas. En målsättning är att det resulterar i att fler grupper upp-
täcker vad biblioteken har att erbjuda. Det finns privata såväl som kommunala aktörer 
som bedriver en verksamhet som är bra och som många gånger behöver stöd. 
 
Vårt biblioteksväsende styrs av bibliotekslagen och mycket av det som bibliotekslagen 
föreskriver idag är bra. Däremot finns brister i hur lagen efterlevs, till exempel vad gäl-
ler inköpsregler och rekvisition av litteratur samt ordningsregler för besökare. Biblio-
teksväsendet ska, som lagen också stipulerar, verka för det demokratiska samhällets 
utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling, yttrandefrihet, tryckfrihet och fri 
åsiktsbildning. Man ska till exempel kunna beställa eller efterfråga vilken litterär utgåva 
som helst oavsett karaktär eller innehåll. Vi anser även att det bör tas fram styrdoku-
ment, som en hjälp för att öka och säkerställa enhetligheten inom våra bibliotek. 
Bibliotekslagen säger att biblioteken ska främja litteraturens ställning och intresset för 
bildning, upplysning, utbildning och forskning, samt kulturell verksamhet i övrigt. Vi 
vill se att bibliotekens verksamheter ska ingå i eller vara huvudman för flera andra typer 
av kulturella verksamheter än vad de är idag. Allt för att sprida och uppmuntra utbild-
ning, forskning och delaktighet i majoritetskulturens historia, normer och värderingar. 
Det handlar om konsthallar, konserthus, kaféterior, teatrar och olika kurslokaler. Nat-
ionella symboler ska förekomma i biblioteksmiljön. Biblioteken ska verka för att öka 
inslagen av det inhemska kulturarvet. Bibliotekens bör också verka för att befästa det 
svenska språkets ställning i samhället. Skyltar och andra liknande anvisningar bör ej 
anges på annat språk än svenska. 
 
Kulturen i skolan 
Fokus skall ligga på ämnen som förbereder barnen både för vuxenlivet och högre stu-
dier. Skolan skall även verka för att lyfta svenska seder, traditioner, den svenska kul-
turens särart och de demokratiska grunder som lagt fundamentet för vårt nuvarande 
samhälle. Vår nationella stolthet, våra nationella symboler och vår historia är saker som 
är oerhört viktiga att föra vidare till kommande generationer. På detta sätt lägger man en 
stabil grund för att skapa trygghet, sammanhållning och tillit i skolan. Nationella symbo-
ler och svenska personligheters vägvinningar inom forskning, medicin, teknik, musik, 
litteratur och filosofi skall framhållas i skolans miljö. Det kan handla om tavlor, kunga-
porträtt, laserprojektioner och flaggstänger. På så sätt normaliserar vi dessa symboler 
som då faller sig naturliga. Svenska traditioner och traditionsbärare kommer åter i ramp-
ljuset genom fysiska symboler. Flaggan, tre kronor, porträtt samt korta ”väggberättelser” 
alternativt bildserier och tekniska installationer. Till exempel synliggörs svenska gal-
jonsfigurer på våra nya sedlar på ett liknande sätt idag där man skapar spridning och ett 
intresse för svenska kulturbärare som Birgit Nilsson, Dag Hammarskjöld, Evert Taube, 
Greta Garbo och Astrid Lindgren. Kunskapen om det egna kulturarvet och religionens 
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påverkan i Sverige görs åter betydelsefull på detta sätt. Skolan bör även betona demo-
kratiska fri- och rättigheter genom att lyfta fram allas likhet inför lagen, vilken är en av 
vår kulturs absoluta grundstenar och som är en förutsättning för vår sammanhållning, 
välfärd, tillit och samvaro. 
 
Göra svensk kultur mer lättillgängligt 
Kulturella uttryck som finansieras av allmänheten ska också ha möjligheten att komma 
hela allmänheten till gagn. Det är viktigt att stödja projekt som underlättar för medbor-
garna att ta del av svensk kultur. Inte minst är det av stor vikt att de som nyligen har 
invandrat till Sverige har goda möjligheter att ta till sig svensk kultur och svenska vär-
deringar. Denna åtgärd kommer göra det enklare för invandrargrupper att både förstå det 
svenska samhället och känna samhörighet med det. En förutsättning för detta är natur-
ligtvis en genuin vilja hos den enskilda individen att röra sig i den här riktningen, att 
själv ha ambitionerna att vilja bli en del av det svenska samhället. Finns en genuin vilja 
hos individen ska Sverige och Stockholms stad också se till att skapa förutsättningarna 
som kan göra verklighet av ambitionerna. 
 
Kommunalt stöd som bejakar utländsk kultur 
Stockholms stad utger årligen ut stora belopp för att stödja kultur och föreningsliv i 
kommunen. En del av dessa medel går till föreningar med fokus på utländsk kultur. Re-
sultatet blir att man uppmuntrar olika gruppers samhörighet med varandra och att sprida 
kulturyttringar man har med sig från sitt forna hemland. Sverigedemokraterna ser i 
grunden inget problem med föreningar som främjar utländsk kultur, men vi anser att det 
är problematiskt att staden ekonomiskt uppmuntrar grupper att distansera sig från majo-
ritetssamhället med hjälp av skattepengar. Det skapar ett mer splittrat samhälle. Vi vill 
just därför omfördela kulturstödet från föreningar och projekt som torgför kulturuttryck 
från andra länder, undantaget våra minoriteter. Stöd ska istället gå till föreningar där 
tyngdpunkten ligger på spridandet och bejakandet av svensk kultur. Vi som parti tror på 
en stad med ett stort inslag av gemenskap, vilket därmed kräver att det finns en gemen-
sam kultur och identitet som håller ihop samhället. Vi anser att det är projekt och före-
ningar som bejakar den svenska kulturen som ska tilldelas skattemedel. Kulturprojekt 
vars syfte är att bejaka utländsk kultur får söka finansiering från annat håll. 
 
 
Kultur; Sverigedemokraternas politiska förslag för 2018 
 

 Kulturprojekt som bejakar svensk kulturliv ska premieras 
 Att biblioteken ska verka för att befästa det svenska språket i samhället 
 Svensk kultur, normer och värderingar ges större utrymme i stadens skolor  
 Skapa ett svenskt språkmuseum 
 Bibliotekens miljöer ska vara trygga för alla besökare 
 Att kriterierna över vem eller vilka som tilldelas kulturstöd ses över 
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Transportinfrastruktur 
Sverigedemokraterna vill se ett Stockholm som växer naturligt, främst till följd av ett 
födelseöverskott samt av en mindre inflyttning. Med vår politik på riksplanet räknar vi 
med att kunna bygga ikapp Stockholm vad avser transportinfrastrukturen så att den mot-
svarar de krav som stockholmarna förväntar sig. En ökad geografisk spridning och ett 
ökat pendlande till och från Stockholm ställer ökade krav på väl fungerande transportin-
frastruktur där betoningen bör ligga på gemensamma transporter. Med en fungerande 
regiontrafik möjliggör vi också för staden att växa på bredden. 
 
Tunnelbanan är och kommer vara en viktig del i Stockholms infrastruktur. Vi stödjer 
tankarna på en östlig förbindelse, det vill säga en trafikförbindelse i form av en tunnel 
mellan Nackaområdet och nordöstra Stockholm. På så sätt skapas sammanhängande 
kringfartsleder runt Stockholm. Avregleringen av taxinäringen i Stockholm har inte 
skötts på ett ansvarsfullt sätt. Den situation som uppstått bland annat vid Arlanda flyg-
plats där turister drabbas av hutlösa priser är oacceptabel. Som ett led av detta vill Sve-
rigedemokraterna se ökade insatser från skattemyndigheterna i samarbete med Polisen 
för att stävja brottsligheten i branschen.   
 
Taxor i kollektivtrafiken 
Den mest omedelbara och kanske viktigaste frågan inom kollektivtrafiken som stock-
holmare upplever direkt är den om nivån för SL:s taxor för de resande. Det är Stock-
holms läns landsting som beslutar i dessa frågor. Om man till exempel för en politik på 
riksnivå som leder till en inflyttning av människor till Stockholm men inte ökar skatte-
underlaget i samma utsträckning så ställer det krav på att utökade resurser tillförs kol-
lektivtrafiken. I ett nästa steg ska Stockholm begära att motsvarande medel tillförs reg-
ionen ur den nationella budgeten. Ett andra strategibeslut handlar om zonindelningen. 
Sverigedemokraternas grundläggande hållning är att en längre resa ska kosta mer än en 
kortare. Detta talar för en zonindelning. Samtidigt vet vi att en enhetstaxa bland annat 
leder till minskad inpendling med bil från Stockholms ytterområden och in mot dess 
centrum, vår målsättning i staden och i Stockholms län är att inte höja taxan i kollektiv-
trafiken. 
 
Vägrafik 
Sverigedemokraterna är skeptiska till hur trängselskatten infördes i Stockholm. Dock 
accepterar vi att reformen är genomförd med tillhörande investeringskostnader och att 
det därför är mest kostnadseffektivt att behålla den åtminstone under systemets återstå-
ende livslängd. Parkeringsmöjligheter är en ofrånkomlig del av ett komplett transportsy-
stem. Däremot är det inte rimligt att prioritera billiga eller gratis parkeringsplatser på 
stadens gator när det drabbar användningen av gatuutrymmet som skulle kunna använ-
das bättre av såsom buss- som cykeltrafikanter. Staden bör aktivt verka för att ordna 
med underjordiska parkeringshus. En kompletterande lösning är att ordna med infarts-
parkeringar på strategiska knutpunkter utanför tullarna. 
 
Busstrafik 
Kollektivtrafik med buss har uppenbara styrkor – inte minst dess flexibilitet. Det är jäm-
fört med spårtrafik enkelt att ändra linjedragningen som svar på till exempel förändrat 
boendemönster och passagerarströmmar. I stadstrafiken kommer bussen att behövas 
under överskådlig framtid och för att kunna uppnå en acceptabel genomsnittshastighet 
måste i princip reserverade körfält för busstrafiken till. Detta kommer obönhörligen att 



(SD):53 

Sverigedemokraternas förslag till budget 2018 

ske på bekostnad av bland annat parkeringsplatser, vilket är en prioritering vi är villiga 
att göra. Genomsnittshastigheten för busstrafiken i innerstaden ligger på bara strax över 
20 km/h vilket är oförsvarligt lågt och vilket urholkar busstrafikens attraktions- och 
konkurrenskraft. 
 
Spårbunden trafik 
Vi ser järn- och övrig spårväg som ryggraden i Stockholms transportsystem för kollek-
tivtrafik. Därför vill vi utveckla den spårbundna kollektivtrafiken. Sverigedemokraterna 
är beredda att avsätta resurser för att punktligheten ska bli högre inom inte minst pendel-
tågstrafiken. De samhällsekonomiska vinsterna av säkrare restider för kanske särskilt 
arbetspendlarna ger utrymme för betydande satsningar inom det här området. Därför vill 
vi verka för att sådana satsningar också kommer till stånd. Stockholms stad ska utveck-
las vad gäller den spårbundna trafiken, när såväl tvärbana som spårväg anläggs. Det 
råder oklarheter om huruvida tvärbanan bär sig helt ekonomiskt men nöjdhetsgraden är 
mycket stor. Därför ställer sig vi oss försiktigt positiva. Vad gäller spårväg mitt i Stock-
holms innerstad så upptar spåren befintligt vägunderlag och investeringarna vad gäller 
den så kallade NK-expressen motsvarar inte på långa vägar nyttan. 
 
Cykeltrafik 
Cykeltrafikanter blir ett allt vanligare inslag i stadsmiljön, allt fler upptäcker att cykel är 
ett tidseffektivt sätt att resa på. Medborgarna använder cykeln för att transportera sig mel-
lan hem, arbete och skola. Att fler invånare använder cykel som transportmedel är bra ur 
ett samhällsekonomiskt perspektiv. Det är en välkommen utveckling men det innebär 
också utmaningar då vägutrymmet är begränsat. Där prioriterar vi kollektivtrafik och 
cykelframkomlighet före parkeringsplatser längs våra vägar. Ett ökat cyklande ställer 
också större högre krav på stadens cykelbanor, krav som bra vägunderlag och hög sä-
kerhet. Samtidigt som staden bör satsa mer på moderna cykelbanor så bör utbudet av 
hyrcyklar breddas. För att kunna bejaka det ökande cyklandet på ett positivt sätt så 
måste staden arbeta för ett bredare pendlingsnät i regionen som i sin tur sammankopplas 
med våra kringliggande kommuner. Vi ser idag just brister i samordingen med krans-
kommuner kring utbyggnaden av cykelnätverket, här har styrande politiker delvis miss-
lyckats. Det kan handla om cykelbanor som utmynnar i en trottoar vid kommungränsen 
eller delar av en cykelväg som är dåligt underhållen. Här måste en större samordning ske 
mellan kommuner. 

Parkering 
Parkeringsmöjligheter är en ofrånkomlig del i stadsmiljön. Staden bör aktivt verka för 
att ordna med underjordiska parkeringshus. En kompletterande lösning är att ordna med 
infartsparkeringar på strategiska knutpunkter utanför tullarna. Avgiften för parkering ska 
vara sammankopplat till det gatuutrymme man tar i anspråk. En bil betalar en högre par-
keringsavgift än ett fordon på två hjul. Den nya parkeringsstrategin har slagit hårt på 
många stockholmares ekonomi. Inte minst har de nya reglerna och avgifterna för boen-
deparkering påverkat många stockholmares vardag negativt. Vår målsättning är att den 
se över den gällande parkeringsstragin efter valet 2018. 
 
 
Transportinfrastruktur; Sverigedemokraternas politiska förslag för 2018 
 

 Bygg ut och utveckla den befintliga tunnelbanan 
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 Se över den nyligen genomförda parkeringsstrategin 
 Utveckla cykelnätverket med kringliggande kommuner  
 Fler underjordiska parkeringshus 
 Bygga Österleden 
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Arbetsmarknad och Näringsliv 
Vikten av en god arbetsmiljö ska inte underskattas. Trygga, mänskliga, välfungerande 
och säkra arbetsplatser innebär ökad livskvalitet och bättre hälsa för den enskilde arbets-
tagaren. För arbetsgivaren kan det innebära ökad produktivitet och förbättrade möjlig-
heter att behålla nyckelkompetens. För staten och samhället leder goda arbetsmiljöer och 
välmående arbetstagare till minskade ekonomiska och sociala problem. 
  
Även om det svenska regelverket till skydd för en god arbetsmiljö står sig väl vid en 
internationell jämförelse, så är arbetsmiljöproblemen fortfarande betydligt större än vad 
som kan anses vara acceptabelt. För att regelverket ska ha avsedd effekt krävs det också 
att tillsynen och sanktionerna vid överträdelser fungerar väl. 
  
Sverigedemokraterna värnar och respekterar grunderna i den svenska modellen, där ar-
betsmarknadens parter genom förhandlingar och kollektivavtal gör upp om villkor och 
regler på den svenska arbetsmarknaden. Staten kan dock aldrig undandra sig det yttersta 
ansvaret för medborgarnas välbefinnande. Mot den bakgrunden är vi inte principiellt 
främmande för viss statlig inblandning och utökad lagstiftning vad gäller de allra allvar-
ligaste arbetsmiljöproblemen. 
 
Stockholmsregionen utgör Sveriges största arbetsmarknad. Att Stockholms stad har en 
välfungerande arbetsmarknad är därför oerhört viktigt inte bara för Stockholm utan för 
hela Sverige. Alla som kan arbeta och försörja sig måste ges förutsättningar till detta 
efter sin egen förmåga. Därför är det viktigt att ta tillvara på alla stadens medborgares 
potential. 
  
Att skapa ett gynnsamt klimat för både för stora och små företagare är en viktig faktor 
för att skapa nya jobb. Vi menar att det huvudsakligen är strukturella orsaker som ligger 
bakom den ineffektiva arbetsmarknaden. En alltför hög invandring i kombination med 
att få arbeten som passar lågutbildade, och en misslyckad matchning som har skapat 
överutbud liksom underutbud inom olika sektorer. Vi anser att ingen särbehandling, 
varken positiv eller negativ ska tillåtas på arbetsmarknaden. Vi anser att alla Stockholms 
invånare ska ges samma och lika förutsättningar till en anställning. Arbeten som sub-
ventioneras på ett eller annat sätt med skattepengar hör inte hemma på en jämställd och 
modern arbetsmarknad.  
 
Stockholm är en världens ledande städer på delar av IT-marknaden. Men försprång är 
något som man ständigt måste kämpa för. Detta gäller för såväl stora företag som för 
små innovativa källarföretag. Därför är det olyckligt att staden med sin nuvarande majo-
ritet inte kunnat skapa ett näringslivsvänligt klimat. Stockholm faller jämfört med andra 
större städer på olika rankinglistor. Detta måste ändras och Sverigedemokraterna före-
slår i sin budgets olika kapitel medel för att sätta Stockholm på den globala ekonomikar-
tan. 
 
Bristen på bostäder som nu blivit så allvarlig att människor väljer att bosätta sig på 
andra håll än trots att de har möjlighet till ett arbete i staden. Krånglig byråkrati och in-
effektiv arbetsmarknadspolitik bidrar till att arbetslösheten och samhällets kostnader 
ökar. Detta i sin tur pressar fram ett onödigt högt skattetryck. 
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Arbetsmiljö 
Precis som 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 omsorgens kvalitet. Personal som 
trivs och är friska utför i regel ett bättre jobb än de som mår dåligt och sliter ut sig, lik-
väl fysiskt som mentalt. Trygga, mänskliga, välfungerande och säkra arbetsplatser in-
nebär ökad livskvalitet och bättre hälsa för den enskilde arbetstagaren. För arbetsgivaren 
kan det innebära ökad produktivitet och förbättrade möjligheter att behålla nyckelkom-
petens. För staten och samhället leder goda arbetsmiljöer och välmående arbetstagare till 
minskade ekonomiska och sociala problem. Även om det svenska regelverket till skydd 
för en god arbetsmiljö står sig väl vid en internationell jämförelse, så är arbetsmiljö-
problemen fortfarande betydligt större än vad som kan anses vara acceptabelt. För att 
regelverket ska ha avsedd effekt krävs det också att tillsynen och sanktionerna vid över-
trädelser fungerar väl.  
 
Sverigedemokraterna driver idag en stark arbetsmiljöpolitik som täcker in flera om-
råden. På nationellt plan vill partiet kraftigt höja anslagen till Arbetsmiljöverket, inrätta 
ett särskilt arbetsmiljöbidrag till företagen, skapa ett nationellt kunskapscenter för ar-
betsmiljö samt utbilda fler skyddsombud genom stöd till facken. Dessa åtgärder till-
sammans med att Sverigedemokraterna i Stockholm har planer på att införa åtgärder för 
att främja internt arbetsmiljöarbete, motverka trakasserier och mobbning på arbetsplat-
sen skapar goda förutsättningar för en ännu bättre arbetsmiljö för tusentals anställda. 
 
Traineeprogram 
Idag finns det kommunala som privata traineeprogram, vilket är bra. Möjligheterna att 
bredda antalet traineeprogram är goda, både i kommunal som privat regi. Ett bra trai-
neeprogram skapar intressanta arbetsplatser och bidrar till att motivera studenter. Att 
närma sig näringslivet och föra en löpande dialog med just näringslivet skapar bättre 
förutsättningar att företag får tillgång till den kompetens som de efterfrågar. Vi vill se en 
bred samverkan med företag och organisationer. Fler traineeprogram bör därför tas fram 
i samråd med intresseorganisationer och företag. Lokal samverkan med företag i Stock-
holms stad är av stor vikt, det skapar en naturlig väg in i arbetslivet för många studenter 
och bidrar till större förståelse för vilken kompetens som arbetsmarknaden eftersöker 
idag och i framtiden. Stockholms stad bör kontinuerligt bjuda in företag för att diskutera 
om hur vi bättre matchar arbetskraften med arbetsmarknaden, hur vi får fram fler arbets-
tillfällen och traineeplatser. Ett bredare samarbete med lokala företag i Stockholms stad 
bör ske i större utsträckning än vad som sker idag. 
  
Praktik 
För att göra det lättare att komma in på arbetsmarknaden efter avslutad utbildning, vill 
Sverigedemokraterna att elever så tidigt som möjligt får kontakt med arbetslivet genom 
att praktik införs i större utsträckning. Här ska kommunen ta initiativet att tillsammans 
med näringslivet ordna platser. Att näringslivet är engagerat, är en förutsättning för att 
praktiken blir meningsfull, utvecklande och i slutändan, ge förutsättning till en anställ-
ning. Därför är det viktigt att dialogen med lokala företag blir bättre. Genom en längre 
och tidigare praktik kan fortsatta studier till ett yrke som man kanske inte passar eller 
har talang för, undvikas. Onödiga studieår är inte ekonomiskt gynnsamt varken för sam-
hället eller för den enskilda. Vad det gäller studier som praktikplatser, anser vi det lika 
viktigt att det omfattar både praktiska och teoretiska program. 
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Lärlingsplatser 
Ungdomsarbetslösheten beror delvis på den överteoretisering som skett av gymnasie-
skolans 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 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 lägre 
skikt när det gäller möjligheten till praktik knuten till utbildning.  
 
Sverigedemokraterna inser att alla varken kan eller bör bli akademiker och att yrkesut-
bildade efterfrågas i en allt större utsträckning. Den stora skillnaden mellan utbud och 
efterfrågan på arbetsmarknaden blir framför allt tydlig när det gäller företagens stora 
behov av just yrkeskunniga. Stockholms stad ska se över möjligheten att införa lärlings-
platser och lärlingsjobb. Det är en satsning för att dels gynna långtidsarbetslösa men 
också en satsning som kan bryta ungdomsarbetslösheten och stärka ungdomars konkur-
renskraft på en arbetsmarknad som i allt högre grad präglas av låglönekonkurrens och 
diskrepans mellan faktiskt behov och tillgång på kompetens. Lärlingsjobben ska utfor-
mas så att det är möjligt för en arbetsgivare att anställa en lärling. 
  
Feriearbeten 
Kommunen bör i så stor utsträckning som möjligt, antingen i egen regi eller tillsammans 
med privata aktörer erbjuda ungdomar feriearbete för att på så sätt skapa en tidig kon-
takt med arbetslivet. Jobben ska vara meningsfulla, arbetsuppgifterna ska vara av det 
slag där man känner att man utför ett arbete av värde och att det inte enbart handlar om 
en sysselsättning. 
  
Arbetsförmedlingen 
Den nuvarande Arbetsförmedlingen har förvisso genomgått flera förändringar sedan den 
tillkom, men i grunden har principerna inte ändrats. Det är i huvudsak staten som är 
huvudman och genomförare av arbetsmarknadspolitiken och arbetsmarknadspolitiska 
åtgärder. Systemet fungerade av allt att döma tämligen väl för den tidsperiod som det 
byggdes för, det vill säga 50-talet. Medan arbetsmarknaden har utvecklats till att bli be-
tydligt mer dynamisk och mångfacetterad har politikerna inte hängt med i svängarna 
utan följer i stort samma gamla inbyggda mönster. Många mindre företag har skapats 
sedan dess, där anställda har en specifik titel med tillhörande befattningsbeskrivning, 
men där man i praktiken förväntas kunna lite av varje och ofta får täcka upp för en kol-
lega med annan befattning som plötsligt blir sjukskriven. Det är också vanligare att man 
hanterar kundkontakter, vilket ställer krav på social kompetens och inte enbart yrkes-
kompetens.  
 
Graden av individualisering och specialisering har ökat. Arbetsmarknaden har utveck-
lats, politikerna, och därmed också Arbetsförmedlingen, har inte hängt med. Resultatet 
är att Arbetsförmedlingen fungerar genuint dåligt. Man borde kunna förvänta sig bättre. 
Likväl finns inga som helst belägg för att påstå att det är arbetsförmedlarna som det 
skulle vara fel på. De brinner helt säkert för sina jobb precis lika lite eller lika mycket 
som andra löntagare. Det är politiken det är fel på. Den offentliga arbetsförmedlingens 
metoder är inkapabla att mäta behoven av individualisering och att komma tillrätta med 
matchningsproblematiken på arbetsmarknaden. Australien, Danmark och Storbritannien 
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är exempel på länder som helt eller delvis valt att öppna upp sina förmedlings- och ut-
bildningstjänster. Det har – på det stora hela – visat sig vara ett framgångskoncept. Men 
varför? Rent allmänt kan sägas att konkurrens, mångfald och valfrihet i sammanhanget 
är bra. Finns det bara en aktör, det vill säga ett monopol, så finns det inga egentliga inci-
tament att förbättra sin service eller kvalitet; om kunden, i det här fallet den arbetslöse, 
är missnöjd. Han eller hon har ju ändå ingen annan att vända sig till. Innovationer, 
nytänkande och specialiseringar hämmas. 
  
Om en arbetsförmedlare förmedlar ett jobb varannan månad, så går det alltså inte egent-
ligen att säga att det är för lågt, eftersom det inte finns något att jämföra med. På en öp-
pen och konkurrensutsatt marknad händer precis tvärtom, håller du inte en hög grad av 
service och kvalitet, uppvisar du sämre resultat än andra på branschen, så kommer kun-
den att välja bort dig till förmån för någon annan, som uppvisar en bättre historik och 
som har bättre referenser och omdömen. Som ytterligare exempel på Arbetsförmedlin-
gens dystra resultat kan nämnas att år 2010 var det bara 12 procent av alla nyanställda 
som använde sig av Arbetsförmedlingen, vilket också inkluderade olika typer av sub-
ventionerade arbeten. Majoriteten av arbetsgivarna anser att Arbetsförmedlingen saknar 
kunskap om branschen och är dåliga på att hitta rätt person. Trots Sveriges rigida in-
ställning väljer arbetsgivarna att kringgå Arbetsförmedlingen och väljer istället de pri-
vata rekryteringsföretagen. Det gäller för all del även arbetstagarna själva - endast en 
mycket liten minoritet anger att de fått information om det arbete de fått via Arbets-
förmedlingen. IFAU:s studier visar heller inte på något samband mellan Arbetsför-
medlingens kostsamma åtgärder å ena sidan och på sysselsättningen å andra sidan. 
  
Sverigedemokraterna föreslår att Arbetsförmedlingens åtgärder och program ersätts och 
öppnas upp så att utbildning och matchningsarbete upphandlas av fler samhällsaktörer; 
privata företag, sociala och icke-vinstdrivande företag, semi-privata eller andra aktörer. 
Ett tydligt kontroll- samt tillsynssystem inrättas. Det inrättas ett konkret och framförallt 
transparent ratingsystem där såväl kund, den arbetslöse, samt upphandlaren, det offent-
lige, medverkar. En leverantör med låg rating tillåts inte medverka i kommande upp-
handlingar. Den ersättning från det offentliga som erbjuds är uteslutande provisionsba-
serad; det vill säga: om någon aktör lyckas förmedla ett arbete åt någon arbetslös, så 
utgår en del av provisionen. Om den tidigare arbetssökande individen behåller jobbet 
under en viss tidsperiod, så utgår ytterligare en del av provisionen. Om så slutligen den 
tidigare arbetssökande behåller jobbet ytterligare en period, så utgår resten av provision-
en. Detta ger incitament för samtliga parter att göra ett bra och långsiktigt jobb.  
 
Den arbetssökande i sig bör givetvis kategoriseras utifrån anställningsbarhet. Den som 
har varit arbetssökande i fem dagar är rimligen inte i samma behov som den som har 
varit arbetssökande i fem år. Det rimliga är att detta kvantifieras utifrån termer av exem-
pelvis ålder samt durationen av arbetslöshet. Provisionen för en aktör som tar sig an en 
långtidsarbetslös blir betydligt högre än för en aktör som tar sig an en person som san-
nolikt skulle kunna ha hittat ett nytt jobb på egna meriter, utan inblandning av andra. 
Detta för att undvika så kallad cherry-picking. Reformen föreslås i enlighet med den 
konservativa försiktighetsprincipen genomföras stegvis för att med start 2019 bli fullt 
genomförd, med en kontinuerlig utvärdering. 
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Bättre kontroll vid upphandlingar 
Stockholms stads verksamheter och dess upphandlingar ska kontrolleras på ett bättre 
sätt än vad som nu görs till exempel vilka entreprenörer som anlitas. Fler faktorer ska 
vägas in, inte bara anbudets pris ska beaktas. Detta för att motverka svart arbetskraft, 
men även för att arbetstillfällena som uppstår ska kunna erbjudas arbetslösa stockhol-
mare genom att företaget som lämnar anbudet i vissa fall förbinder sig att anställa ar-
betslösa i regionen. Reglerna för kommunal upphandling måste därför uppdateras för att 
kunna tillgodose och möta de nya kraven. 
   
Arbetskraftsinvandring av spetskompetens 
Den fria arbetskraftsinvandringen för EU-medborgare som infördes 2008 har inneburit 
påfrestningar på arbetsmarknaden. Det har lett i vissa fall till undanträngningseffekter 
och innebär samtidigt en ökad lönedumpning. Vi anser att det är självklart att alla ska ha 
lika förutsättningar på arbetsmarknaden och vänder oss mot alla typer av diskrimine-
rande åtgärder. Vi uppmärksammar att svenska medborgare diskrimineras på arbets-
marknaden av underbetald utländsk arbetskraft. Vi vill se att i Stockholms stads verk-
samheter kontrollerar vilka entreprenörer staden anlitar för att förhindra utnyttjande av 
svart arbetskraft. Kontrollen ska dock ske genom stadens tjänstemän, inte genom LO-
projekt som vita jobb-modellen. Överdrivet formella regler ska inte få stoppa kvalifice-
rad arbetskraft. 
  
Sverige och Stockholm är i behov av arbetskraftsinvandring inom vissa specifika områ-
den. Fram tills att vi har utbildat svenska medborgare inom dessa områden så är inte 
minst Stockholm i behov av arbetskraftsinvandring av spetskompetens vi saknar för 
tillfället. Problematiken som tyvärr många företag samt arbetskraftsinvandrare möts av 
är bristen på bostäder. Resultaten blir inte allt för sällan att man inte kan ta erbjudet ar-
bete. I slutändan förlorad tillväxt för företaget och Stockholms stad. 
  
Satsning på nyföretagande och innovationsutveckling 
Att stödja och följa upp innovationer är viktigt för att skapa framtidens arbeten. En del i 
detta är att skjuta till mer pengar till Tillväxtverket. Att fånga upp och ekonomiskt 
stödja personer som har bra och genomförbara innovationer så att de får möjlighet att 
utveckla sina idéer är av stor betydelse för ökad sysselsättning och ökade skatteintäkter. 
Ett gott företagsklimat är en av grundstenarna till en fortsatt god tillväxt i Stockholm. 
Det är viktigt att vi gör lokala satsningar på stockholmare med intressanta företag som 
befinner sig i uppstartsfasen. Innovations- och företagsstöd i inledningsfasen kan gå till, 
patentansökningar, prototyptillverkning, marknadsundersökningar och så vidare. Stöd 
kan även utgå i form av tillgång till ett lokalt kontaktnät av expertis. Syftet är att denna 
vägledning underlättar vägen från idé till marknad. 
 
De svenska småföretagen har stått för en stor del av sysselsättningstillväxten under tidi-
gare 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 så kallad aktiv arbetsmarknadspolitik. Tyvärr har den förda politiken för fö-
retagande inte varit framgångsrik, utan tvärtom dömts ut som ineffektiv vad gäller 
sysselsättningsskapandet. 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 ny arbetstillfällen. Svenskarna har ett rykte 
som innovatörer, detta måste vi ta tillvara på, Sverigedemokraterna vill avsätta medel 
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till en lokal företags- och innovationsfond som ska hjälpa intressanta projekt till kom-
mersialisering. 
 
 
Arbetsmarknad och Näringsliv; Sverigedemokraternas politiska förslag för 2018 
 

 Erbjuda fler lärlingsplatser i den kommunala verksamheten 
 Stimulera nyföretagande och innovationsutveckling 
 Underlätta etablering för arbetskraftsinvandrare av spetskompetens 
 Skapa en innovationsfond för nystartsprojekt 
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Stadsmiljö 
Ingen har nog missat att stadsbilden i och runt vår vackra huvudstad har förändrats un-
der de senaste åren och det tyvärr ofta till det sämre. Parker som byggs igen och ett ut-
brett tiggeri är exempel på sådana förändringar som bidrar till att vår gemensamma 
stadsmiljö blir ogästvänligare och otryggare. Vi har en på många sätt fantastisk stad att 
förvalta, det gäller 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.  
 
Stockholms natur- och kulturvärden ska skyddas från en upprepning av 1950- och 60-
talens historielösa förstöring av ovärderliga miljöer. Sverigedemokraterna har förordat 
en varsam renovering av Slussen och tagit avstånd från raseringen av Astoriahuset. No-
belhusets placering och utformning är minst sagt olämpligt och vår målsättning är att 
beslutet om ett Nobelcenter på Blasieholmen omprövas efter valet 2018. Det ovarsamma 
och omfattande ingrepp kring Stureplan som planeras motsätter sig Sverigedemokrater-
na. Även den internationalisering där företagskoncerner tillåts ta över delar av Kungs-
trädgården är vi starkt emot. Våra gröna lungor och stadens öppna vattenytor som är 
nästintill unika måste bevaras. Vi tar som enda parti kraftfullt avstånd från den ”förtät-
ningshets” som råder i Stockholms stad idag. Sverigedemokraterna är det enda och det 
självklara valet för alla som vill värna våra grönområden. 
 
Bevara våra signatur- och kulturbyggnader 
Sverigedemokraterna vill att 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 karaktär-
istiska 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, vi-
kar samt stora vattenspeglar mellan stadens stadsdelar. Vi har även Gamla Stan, Kung-
liga 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. 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. Ska 
höga hus byggas, ska detta ske i nya stadsdelar som Hjorthagen, Marievik, Norra Stat-
ionsområdet med flera. Vi ser med stor oro på att styrande politiker i årtionden har låtit 
byggnader förfalla för att sedan hävda att de inte går att restaurera. Slussen och Astoria-
huset är talande exempel på just detta.  
 
Nej till föreslagen exploatering av Kungsträdgården 
En majoritet av stadens politiker vill nu ge ett elektronikföretag mandat att bygga en stor 
butik som i sin omfattning verkar överglänsa flaggskeppsbutiken som är stationerad i 
New York. Styrande politiker har uttryckt att Stockholm nog gärna vill förknippas med 
det stora amerikanska telefoniföretaget, en åsikt många inte delar. Sverigedemokraterna 
anser att Stockholm inte ska förknippas med internationella företag, utan att staden i 
stället ska förknippas med de genuina värden som Stockholm har att erbjuda. Öppna 
vattenytor, vacker arkitektur och intressanta mötesplatser fria från internationalisering är 
exempel på sådana värden. De diskuterade byggplanerna mitt i stadens hjärta bör inte 
genomföras enligt preliminära planer.  
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Skönhetsrådets inverkan på stadsmiljön 
Skönhetsrådet består av ledamöter nominerade av Sveriges Arkitekter, Kungliga Vitter-
hets-, Historie- och Antikvitetsakademin, Svenska Naturskyddsföreningens styrelse, 
Samfundet S:t Eriks styrelse, Kungliga Vetenskapsakademiens miljövårdskommitté 
samt Statens Fastighetsverk, fyra ledamöter utsedda av de politiska partier som finns 
representerade i kommunfullmäktige samt två ledamöter utsedda av Kungliga Akade-
mien för de fria konsterna. Den trettonde ledamoten utses av rådet. Sverigedemokraterna 
har stort förtroende för Skönhetsrådets kunnighet i frågor gällande vår stads skönhet och 
bevarandet av denna. Vi anser att rådets yttranden och rekommendationer är av vikt vid 
frågor gällande nybyggnation i stadens känsliga miljöer och vi vill även utöka rådets 
befogenheter.  
 
Sverigedemokraterna är mycket positiva till att utveckla vårdprogrammet som idag finns 
för ett tiotal av fastighetskontorets byggnader. Vårdprogrammen är styrdokument för 
underhåll och utveckling av fastigheter och styrdokumentet ska underlätta byggnadens 
förvaltning. Vi vill även att vårdprogrammet ska inkludera fler byggnader av kulturhi-
storiskt värde, exempelvis Tullhuset och hamnmagasinen på Blasieholmen. Vårdpro-
grammen ska fungera som skydd för våra viktiga och uppskattade kulturbyggnader där 
samtliga vårdprogram bör innefatta bevarandebestämmelser. Vidare anser vi att vård-
programmen ska tas fram i samråd med Skönhetsrådet. 
 
 
Stadsmiljö; Sverigedemokraternas politiska förslag för 2018 
 

 Nybyggnationer ska vara i harmoni med närliggande byggnader 
 Parker ska inte bebyggas 
 Nej till ett nobelhus på Blasieholmen 
 Ge Skönhetsrådet ett större inflytande 
 Utveckla vårdprogrammet 
 Nej till en elektronikbutik i Kungsträdgården 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(SD):63 

Sverigedemokraternas förslag till budget 2018 

Fritid och Idrott 
Sverigedemokraternas målsättning är att ge medborgarna - från tidig skolålder till sen 
ålderdom och åldersskikten däremellan - möjlighet till en hälsosam och vitaliserad livs-
stil. Det är väl känt att såväl fysiska som intellektuella aktiviteter befrämjar den person-
liga utvecklingen och individens hälsa vilket gynnar samhället i stort. Dagens ungdom 
är ofta fysiskt och intellektuellt understimulerad. Till detta medverkar den rikliga till-
gängligheten av kravlös digital underhållning. För att motverka destruktiva effekter på 
utveckling och hälsa, behöver barnen och ungdomarna redan tidigt stimuleras till en 
utåtriktad social samvaro med intellektuell och fysisk aktivitet. För att samspelet skola, 
fritid och läxor skall fungera ihop med regelbundna fritidsaktiviteter är det viktigt med 
lokal närhet till dessa. Kommunens roll är att tillhandahålla funktionell infrastruktur och 
drift samt erbjuda effektiva digitala plattformar för idrottsförbundens behov.  
 
Sverigedemokraterna avser att lansera problemlösningar som förutom att generellt upp-
muntra barn, ungdomar och äldre till regelbunden fysisk och intellektuell aktivitet, även 
möjliggöra för socioekonomiskt utsatta grupper att aktivt delta i det stora utbudet av 
samhällets öppna fritidsaktiviteter och därmed befrämjas insikt i majoritetssamhällets 
sociala normer och umgängeskultur. För att möjliggöra att så många som möjligt finner 
engagerande fritidsaktiviteter måste utbudet vara brett och lätt tillgängligt. 
 
Genom en aktiv fritidspolitik som uppmuntrar alla åldersgrupper till medvetenhet om 
den ökade livskvalitet som följer med en sund livsstil, engageras medborgare i konstruk-
tiva och samhällsnyttiga livsmönster. Inte bara direkt genom aktiviteterna, utan även i 
organisatoriska stödfunktioner. Sveriges i särklass största folkrörelse är den ideella id-
rottsrörelsen med cirka 20.000 olika föreningar och cirka 600.000 engagerade ideella 
ledare. Dessa representerar en samhällets urkraft för relationsbyggande och folkbildande 
engagemang. Sverigedemokraternas fritidspolitik skall aktivt uppmuntra till mer av 
detta samhällsnyttiga engagemang.  
 
Idrott och utbud  
Stockholms växande befolkning kräver större bredd i utbud av idrott och rekreation. Det 
behövs fler moderna lokala idrottshallar där så många olika aktiviteter som möjligt kan 
utövas. Stockholm saknar idag inomhushallar, därför vi vill bygga fler hallar under 
kommande mandatperiod. Det skall skapas möjligheter så att många olika typer av idrott 
kan utövas på väsentligt fler anläggningar än idag. Ur rättviseperspektiv är det viktigt att 
uppnå jämställdhet avseende utbud och tillgänglighet för pojk- och flickidrotter. Sveri-
gedemokraterna vill fortsätta stödja pojkidrotterna samt utverka ökade anslag till idrotter 
som främst utövas av flickor. Sverigedemokraternas övergripande målsättning för 
barn/ungdomsidrotten är att alla barn och ungdomar skall ges möjlighet att syssla med 
den idrott man brinner för. Den egna familjens ekonomi skall inte vara avgörande för 
möjligheten att idrotta, därför vill vi se över möjligheterna att subventionera vissa kost-
nader för unga idrottsutövare i Stockholmsstad.  
 
Lokala idrottsföreningar skall även kunna söka bidrag till att köpa in nödvändig utrust-
ning som kan lånas ut till barn och ungdomar som inte har råd att köpa utrustning själva. 
För att underlätta för dem som vill byta eller prova på olika idrotter avser Sverigedemo-
kraterna att lansera ett koncept där lokala moderna idrottshallar erbjuder ett brett utbud 
av olika idrotter och aktiviteter. För populära sporter som ridning och ishockey existerar 
redan idag ett stort behov av att förstärka möjligheterna till utövande. Brist på anlägg-
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ningar gör att många ungdomar tvingas träna på sena kvällstider vilket leder till negativ 
påverkan av skolarbetet. Ur integrationsperspektiv erbjuder idrotten invandrare unika 
möjligheter till närkontakt med majoritetssamhällets umgängeskultur och sociala värde-
ringar. Stockholm skall belöna de idrottsföreningar som jobbar framgångsrikt med att 
förmedla dessa.  
 
Idrott och tillgänglighet  
Sverigedemokraterna vill lansera en kommunal portal på internet där alla idrottsför-
eningar i Stockholm ingår. Målsättningen är att ge en tydlig överblick av det idrottsliga 
utbud som finns. Det är också viktigt att arbeta bort flaskhalsar inom vissa specifika 
idrotter, där efterfrågan är betydligt större än utbudet. Det gör vi genom en grundlig 
översyn av alla idrotter, där bland annat priser och kötider för barnen identifieras och 
analyseras. Därefter ska kommunen tillföra utökade resurser för att få bort obalanserna i 
efterfrågan och utbud inom de mest populära idrotterna. Med tanke på bristen av lokaler 
för idrott inom Stockholm har vi inom Sverigedemokraterna som vision att alla kom-
munala skolors gymnastikhallar skall vara uthyrda i princip till 100% under helger och 
kvällar. Vidare ska bokningsförfarandet förenklas och information om att boka och hyra 
ut ska förbättras. Målsättningen är att nyttjandegraden av stadens idrottshallar på alla 
skolor ska höjas, både för de kommunala skolorna och för friskolorna. I takt med att allt 
fler av Stockholms medborgare blir äldre och dessutom friskare, ökar behovet av mer 
bredd i utbudet av motion och rekreation, moderna idrottshallar måste även planeras för 
denna växande grupps speciella behov.  
 
En timme om dagen  
Vi är positiva till en idrottstimme varje dag för barn och ungdomar i grundskolan. Att 
röra på sig är viktigt och goda vanor bör främjas redan från låg ålder. Barnfetma är idag 
ett växande problem i Stockholms stad och vi ser att fetman ökar i de mest socialt ut-
satta stadsdelarna. Barn bör vara utomhus på rasterna och alla grundskolor ska ha lek-
platser och redskap som ökar intresset för barnen att röra på sig. Vikten av att våra skol-
barn har tillfredsställande utrymmen för utomhusaktiviteter under skoltid är viktigt för 
hälsan, därför är det oroande när det byggs skolbaracker på våra barns skolgårdar. Vi 
vill att skolan uppmuntrar till lek och motion. I en tid där tekniken tar upp mer tid från 
vanlig lek är det viktigt att uppmuntra barnen till utomhusvistelse under skoldagen.  
 
Uppförandet av fler inomhushallar 
Det råder idag stor brist på inomhushallar i Stockholms stad och inte minst i innersta-
den. Det är framförallt fullstora hallar det råder brist på. Under många år av misskötsel 
och felprioriteringar ser vi idag ett Stockholm där det inte bara är akut brist på bostäder 
utan även på inomhushallar. Den styrande majoriteten har lovat att ta tag i problemet 
med den akuta hallbristen, men än så länge så går utvecklingen trögt. Vi känner en oro 
över att majoriteten inte heller kommer ta denna viktiga fråga riktigt på allvar. Vikten av 
att det finns ett gott utbud av idrottshallar är inte minst viktigt för våra barn och ungdo-
mar i kommunen. Ges man inte möjligheter att idrotta så tröttnar man och risken är stor 
att man hamnar i destruktiva miljöer. För Sverigedemokraterna är byggandet av idrotts-
hallar för olika ändamål en prioriterad fråga och vi kommer arbeta aktivt att byggtakten 
ökar efter valet 2018 när vi har ett nytt politiskt styre i Stockholms stad. 
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Simundervisning  
Simkunnighet ska inte vara en klass- och kulturfråga. Vi som parti anser att alla barn, 
ungdomar och vuxna ska få möjligheter och förutsättningar att lära sig simma. Här är 
det ytterst viktigt att skolorna arbetar uppsökande vid tillfällen då flickor nekas simun-
dervisning på grund av sin kultur. Det är viktigt att alla barn deltar på idrottstimmarna 
även när det är simträning på schemat. Under början av 2016 kom rapporter om sexuella 
övergrepp som har skett i stadens simhallar och badhus. Sverigedemokraterna vill införa 
ID-kontroller på stadens simhallar för att lättare kunna identifiera och döma förövarna. 
För att få tillträde till simhallarna måste du uppvisa giltig identitetshandling. Utöver det 
så ska fler vakter och bevakningskameror ge en tryggare miljö i våra simhallar och bad-
hus. 
  
Ett grönt Stockholm som uppmuntrar till rekreation och träning  
I en storstad där det växer fram nya bostadsområden och där nya företag etablerar sig 
behövs parker. Parker som erbjuder möjligheter till rekreation och träning. Sverigede-
mokraterna är positiva till att utomhusgym placeras runt om i Stockholms kommun. Vi 
vill även öka antalet utomhusgym och där det finns förutsättningar utöka antalet redskap 
på befintliga gym. 
 

Sommarkollo 
Många vuxna idag har kära minnen från barndomen och tiden de spenderade på ett 
sommarkollo. Det är ett bra tillfälle för barn att prova på nya saker, allt från idrott till 
pyssel, och även ett bra tillfälle att få nya vänner. Sverigedemokraterna anser att som-
markoloniverksamhet är en viktig verksamhet för barn och unga. Inte minst för de fa-
miljer som inte har ekonomin att åka på semester. Staden ska säkerställa att information 
om de olika sommarkolonierna är lättillgänglig och att familjerna på ett enkelt och smi-
digt sätt kan ansöka om plats på sommarkollo.  
 
Berörda nämnder ska även säkerställa att information om olika dagkollon finns tillgäng-
lig för stockholmarna. Under sommarmånaderna är det även viktigt att utveckla dagkol-
loverksamheten med idrott och föreningslivet. Verksamheten som både ska präglas av 
lek men även av lärande. Det genomförs undersökningar efter barnens vistelse på de 
olika sommarkolonierna. I totalrapporten går det att utläsa att både pojkarna och flick-
orna, men framförallt flickorna, som deltog på sommarkollo under 2016 upplevde en 
större otrygghet än 2015. Den ökande otryggheten gällde bland ledarna såväl som hos 
andra barn. Det är en oroväckande utveckling, och tyvärr något vi ser i samhället gene-
rellt – en ökad otrygghet. Det är av yttersta vikt att det endast är lämpliga vuxna som 
åker med som ledare och dessa bör granskas noga. De vuxna som deltar som ledare ska 
säkerställa att inget barn känner sig otrygg under vistelsen på ett sommarkollo. Det ska 
vara nolltolerans mot mobbing eller trakasserier och ledarna bör vara utbildade i att upp-
täcka och förhindra att något sådant sker. Barn som missköter sig ska omedelbart av-
lägsnas. En korrekt åldersbedömning av kollots alla deltagare ska vara ett krav för att 
man ska få åka på sommarkollo. 
 
 
Fritid och Idrott; Sverigedemokraternas politiska förslag för 2018 
 

 Verka för likvärdigt utbud och tillgänglighet av olika fritidssysselsättningar 
 Göra det lättare att få prova olika fritidsintressen och idrotter 
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 Fler idrottshallar i Stockholms stad 
 Barnens utomhusmiljöer är öppna och uppmuntrar till utomhusvistelse  
 Att alla barn ska ges lika möjlighet att lära sig simma  
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Turism 
Stockholmsregionen med Sveriges huvudstad i fokus är i sig landets största turistattrakt-
ioner och turistnäringen i Stockholms stad sysselsätter idag många tusen personer. Vi 
vill utveckla den befintliga turistnäringen i Stockholm och samtidigt skapa nya intres-
santa attraktioner som lockar ännu fler besökare. En bra turiststad är en ren turiststad. 
Stockholm har tidigare haft ett rykte som en ren turiststad som tyvärr har förändrats till 
det sämre. Städningen av staden, inklusive upplockandet av fimpar och klotterborttag-
ning måste förbättras kraftigt för att Stockholm även i framtiden ska vara en inbjudande 
turiststad. 
 
Ökad trygghet för stadens turister 
Det är ett problem att turister luras i Sverige av skrupelfria taxiförare, detta bidrar till att 
skapa en negativ bild av Stockholm och den för staden viktiga turistnäringen. Vi vill 
inte att turister åker hem med intrycket att vår stad 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 besökare transporter med minibussar från hamnar och flygplat-
ser 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. 
 
Kungliga Nationalstadsparken 
Stockholm har världens första nationalstadspark med flera kungliga slott, femhundra 
byggnadsminnen, många ovanliga växter- djur och omistliga naturmiljöer för bofasta 
och turister. Nationalstadsparken är en turistpärla, som innehåller ett trettiotal museer 
inklusive Skansen, Vasamuseet, Gröna Lund och mycket mer. Denna naturskatt måste 
tydligare lyftas fram som begrepp och sammanhängande turistlandskap. 
  
Fler skyltar och bättre ljussättning 
Hundratusentals turister besöker Stockholm varje år, mycket på grund av våra vackra 
byggnader och vårt rika kulturarv. Många turister söker sig till Stockholm även under 
det mörkare halvåret men tyvärr har vi svårt att inbjuda våra besökare till stadsvandring-
ar när väl mörkret faller på. Sverigedemokraterna anser att detta till delvis 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 husfasa-
der 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 utomhusmiljö för alla, stock-
holmare 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. 
Även för våra turister är cykel ett populärt sätt att transportera sig på i vår vackra huvud-
stad. 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 vi anser att Stockholms stad även bör utveckla belysningen på 
våra vackra husfasader runt omkring i staden. Ett annat problem är att våra turister ut-
ländska som inhemska missar väldigt mycket av stadens sevärdheter på grund av att det 
brister i stadens information. Därför vill vi se att fler informationsskyltar om stadens 
sevärdheter och historiska händelser placeras ut runt om i Stockholms stad. 
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Filminspelning i Stockholm  
Det är av stor vikt att denna industri ges möjlighet att breddas och utvecklas. Det gäl-
lande regelverket bör alltid ses över för att effektivisera handläggningen av mediepro-
jekt i Stockholms stad. Medieproduktioner som får internationell spridning ger påverkar 
Stockholms turism- och besöksverksamhet på ett positivt sätt. Frågan är; marknadsförs 
Stockholm med dessa egenskaper på bästa möjliga sätt? Sverigedemokraterna ser goda 
möjligheter att utöka den internationella filminspelningen i Stockholmsområdet och vi 
vill därför se en utredning om eventuella skattelättnader kan göras när det gäller inter-
nationella filmbolag. Här måste staden samarbeta med Sveriges regering och riksdag.  
 
Openart Stockholm 
OpenART är ett väldigt populärt inslag i sommarens Örebro. Under tre månader vartan-
nat år fylls Örebros innerstad med fantasifulla och tänkvärda konstverk. OpenART upp-
skattas av örebroare såväl som turister och vi är övertygade om att stockholmarna skulle 
värdesätta en liknande satsning i Stockholm. Vi vill införa OpenART i Stockholm. Vi 
ser gärna att det är en bilfri gågata som smyckas under sommarmånaderna. Konstverken 
tas fram av våra kreativa stockholmare och ger nytt liv åt en annars bekant plats. Då 
OpenART inte tidigare funnits i Stockholm vill vi till sommaren 2018 testa med två 
månader, under juli och augusti.  
 
Kryssningsfartyg i Stockholm 
Turismen till vår vackra stad växer och det är en glädjande utveckling. För att kunna 
fortsätta växa som turiststad måste staden verka för att inte bara slå vakt om stadens 
sevärdheter som våra öppna vattenytor. Staden måste också ge turistnäringen goda möj-
ligheter och förbindelser att besöka Stockholm alla tider på året. Stockholms stad kan 
dagligen bistå ungefär fem kryssningsfartyg vilket möjligen räcker i dagsläget, men den 
samhällsnyttiga förlusten om staden skulle bli tvungen att tacka nej till ett stort kryss-
ningsfartyg med köpsugna turister är betydande stor. Staden ska därför vara väl förbe-
redda och redan idag ha klart med fler förtöjningsmöjligheter när väl trafiken av kryss-
ningsfartyg ökar. Det är av vikt att Stockholms stad arbetar långsiktigt med att göra sta-
den tillgänglig för våra turister som besöker staden. Ett är att planera för möjligheterna 
att förtöja fler fartyg. En tillgänglig stad är också en mer turistvänligare stad. Vi före-
språkar en kontinuerlig dialog med Stockholms hamnar om att man ser över möjlighet-
erna att utöka antalet förtöjningsmöjligheter för kryssningsfartyg i närområdet.  
 
Sommarevenemang i staden 
Vi vill att Stockholms stad anordnar en årlig tillställning i Stockholms innerstad. Ett 
evenemang med en stark stockholmsprägel lockar inte bara turister från andra delar av 
Sverige utan är även en attraktion som lockar turister från utlandet. Fokus ska ligga på 
mat, svensk kultur och sommaraktiviteter. Attraktioner som det nya vikingamuséet på 
Djurgården kan utgöra en del av arrangemanget i ett sådant evenemang.    
 
Konsttävling för nya väghinder 
I innerstaden finns idag lejon i betong, i ytterstaden lejoninnor. Lejonen och lejonin-
norna fungerar som skydd för gångtrafikanterna men är även vackra att se på. Terrorat-
tacken på Drottninggatan i april 2017 visade tyvärr att lejonen var ett dåligt skydd mot 
lastbilar. Sverigedemokraterna vill därför utlysa en konsttävling där stockholmarna får 
inkomma med förslag till nya väghinder som är större och ger ett bättre skydd. Dessa 
hinder ska sedan placeras ut på lämpliga platser i innerstaden. Vi anser att det är av yt-
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tersta vikt att förhindra liknande attacker men det ska inte förfula staden. Skönhetsrådet 
får sedan i uppdrag att ta fram de bästa bidragen som sedan stockholmarna får rösta om. 
De bästa bidragen ska sedan ställas ut på exempelvis Kulturhuset där de finns att be-
skåda för stockholmare och besökande turister  
 
 
Turism; Sverigedemokraternas politiska förslag för 2018 
 

 Bättre transportförbindelser för stadens turister 
 Fler informationsskyltar över sevärdheter i staden 
 Verka för fler filmproduktioner i Stockholms stad 
 Ökad ljussättning för en turistvänligare stad 
 Hinder som förhindrar terrorattentat 
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Närmiljö 
Inom Sverigedemokraterna Stockholms stad ser vi det som mycket viktigt att ta hänsyn 
till den miljö som vi är en del av. 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 sta-
dens 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. Stock-
holms stad ska fortsätta att vara en ledande miljöstad genom att ständigt förnya och vara 
öppen för nya lösningar som kan bidra till en bättre miljö. Men framförallt måste vi 
värna och vårda våra gröna parker. 
 
Våra lokala grönområden i Stockholms stad bidrar till att stockholmarna mår bra och 
ger nödvändiga möjligheter till avkoppling i en stressig vardag. Våra parkers varaktighet 
även i framtidens Stockholm förbättrar också luften och på så sätt levnadsmiljön för 
stadens invånare. Fortsätter man i på den inslagna vägen att stockholmarnas parker ska 
bebyggas så kommer resultatet bli en ökad ohälsa, överlag får staden en sämre levnads-
miljö – en utveckling Sverigedemokraterna säger nej till. 
 
Det är av stor vikt att invånarna känner en stor omsorg för sin egen miljö. Den naturliga 
kärleken till hembygden bör i så stor utsträckning stärkas. Detta sker genom bättre in-
formation från kommunen om hur man på bästa sätt tar hand om vår miljö och sitt bo-
stadsområde. Det är många gånger först när man vet att vi har en fantastisk natur som är 
värd att bevara och vårda som människor också tillsammans verkar för att bidra till en 
bättre levnadsmiljö. Att sprida kunskap till medborgarna om just detta har stor bety-
delse. 
 
Våra naturreservat 
Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti. Det innebär att vi värnar om den 
miljö vi lever i. Vi anser att det är ytterst viktigt att bevara och skydda våra reservat. I en 
storstad där det ständigt växer fram nya höghus och företag behövs en välskött och fro-
dig natur, inte minst för våra barn och kommande generationer. Utöver naturreservaten 
har vi även kulturreservat och stränder som skyddas av strandskyddet. Stadens befolk-
ningsökning ska inte vara en orsak till att häva strandskydd eller förstöra naturreservat. 
Vid nybyggnationer gäller det att planera runt reservat eller stränder utan att påverka den 
ömtåliga floran och faunan. Nu närmast är det aktuellt att Årsta holmar och delar av 
Årstaskogen blir naturreservat. Sverigedemokraterna anser att de naturreservat som 
finns inom staden skall bevaras från bebyggelse. Som sägs i Miljöbalken 7 kap. 4-6§§ 
skall fattade beslut kunna upphävas helt eller delvis endast om det finns så kal-
lade synnerliga skäl. Avsikten med beslut om naturreservat skall därför vara att skapa ett 
definitivt skydd. 
   
Kungliga nationalstadsparken inrättades 1995 och är ett bra sätt att skydda natur, kultur 
och rekreationsmöjligheter för stadens invånare. Värdet av nationalstadsparken som 
omfattar de kungliga parkerna Djurgården-Haga-Ulriksdal med omgivningar är enorma. 
Här finns flera flera hundra byggnadsminnen, stort antal djur- och växtarter varav många 
sällsynta, samt rekreation som förbättrar hälsan för storstadens invånare. Viktigast för 
framtiden är dock nationalstadsparkens natur och grönska som hjälper staden att mot-
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verka de allt häftigare klimatförändringar i form av värmeböljor och skyfall som blir allt 
vanligare. Därutöver är nationalstadsparken en stor turistattraktion med Sveriges mest 
namnkunniga muséer, Skansen, Gröna Lund etcetera. Kungliga nationalstadsparken är 
en av Stockholms stora naturskatter. Senaste åren har olagliga bosättningar uppförts i 
parken, som en följd av detta har även nedskräpningen ökat. Då Nationalstadsparken har 
ett känsligt natur- och djurliv är det av stor vikt att Kungliga nationalstadsparken inte 
bosätts eller på annat sätt behandlas på ett ovarsamt sätt.  
 
Kungliga nationalstadsparken har bland annat norra Europas största bestånd av grova 
ekar, där speciellt Prins Eugens stora ek ska nämnas. Inom vattenbeståndet i parken 
finns den utrotningshotade fisken ”grönlingen”. Området är skyddat enligt lag. Nya 
byggnader eller andra ingrepp är bara möjliga under stränga restriktioner. Ändå kan man 
idag se att träd har sågats ner för att användas till olagliga bosättningar. Sverigedemo-
kraterna ser allvarligt på den utveckling vi nu ser och vill vidta åtgärder som skyddar 
våra värdefulla naturområden från olagliga bosättningar, trädfällningar och nedskräp-
ning. 
 
Allemansrätten 
För Sverigedemokraterna är allemansrätten viktig att värna och vårda. Att ”Alla ska ha 
tillgång till naturen enligt allemansrätten” går att utläsa i regeringsformen. Vi tror att 
människan mår bra av att vistas i naturen, oavsett om hon promenerar, joggar, plockar 
svamp eller tältar med sin familj. Att naturen finns så tillgänglig för oss svenskar är en 
lyx som är få länder förunnat. Det är viktigt att vi lär våra barn, från tidig ålder, att natu-
ren ska värnas och respekteras. Vi ser positivt på att stadens förskolor tar med barnen ut 
i skogen och visar vad naturen har att erbjuda, men vi vill även uppmuntra föräldrar att 
ta med barnen ut i skogen och plocka bär, svamp eller bara ta en härlig långpromenad. 
Det kanske är särskilt viktigt för våra innerstadsbarn att de får vistas i naturen och inte 
bara i stadens parker. Även turister ska informeras om vilka rättigheter och skyldigheter 
allemansrätten innebär. Stockholms skärgård lockar många besökare och det är viktigt 
att naturen inte skräpas ned eller förstörs. Vi ser med fördel att SFI informerar om alle-
mansrätten och hur vi svenskar behandlar djur och natur. Allemansrätten är till viss mån 
unik i Sverige men den kommer inte utan skyldigheter och Stockholms stad ska säker-
ställa att alla invånare förstår vad som gäller. Dock är det viktigt att allemansrätten inte 
missbrukas. Vi har, under de senaste åren, sett exempel på hur EU-migranter sätter upp 
illegala bosättningar för att sedan lämna mängder skräp efter sig. Det är glädjande att 
majoriteten i Stockholms stad nu vill ta tag i problemet med de illegala bosättningarna 
men vi ser med oro på de skador på naturen som redan är orsakad.  
 
Energiproduktionen 
Energiproduktionen ska klara av att både vara miljövänlig och självbärande ekonomiskt. 
För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och lev-
nadsstandard vill Sverigedemokraterna föra en energipolitik som säkerställer en prisvärd 
och tillförlitlig energiförsörjning för såväl hushåll som näringsliv och samtidigt tillgo-
dose högt ställda krav på miljövänlighet. Det är viktigt för en nation att ha kontroll över 
sin egen energiförsörjning, men detta utesluter inte att energisystem kan delas och ut-
vecklas genom samarbete mellan nationer i vårt närområde. En hög grad av självförsörj-
ning är dock att föredra för att säkerställa att vi uppnår målen med vår energipolitik. 
Sverigedemokraterna strävar därför efter att bibehålla och utveckla landets energisy-
stem, med fokus på leveranssäkerhet, effektivitet och miljöansvar. Under överskådlig 
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framtid kommer kärnkraften och vattenkraften att utgöra grundstommen i Sveriges el-
produktion. Sverigedemokraterna ser positivt på en vidareutveckling av kärnkrafttekni-
ken. 
 
Energieffektiva transporter  
Det som påverkar miljön minst är att ta sig fram till fots eller med cykel. Bra är också att 
åka kollektivt och för att minska miljöpåverkan ska transportmedlen inte vara beroende 
av fossila bränslen. En annan faktor i sammanhanget är avstånd. Måste man transportera 
sig med bil är det bränsleceller eller elbilar som har minst utsläpp, dessa kräver inte hel-
ler fossila bränslen. I mars 2015 var det elbusspremiär i Stockholm. Vi ser positivt på 
användningen av elbussar då de bidrar till mindre föroreningar, bättre luft samt mindre 
buller på våra gator. Sverigedemokraterna stödjer ett fossilfritt Stockholm till 2040. 
 
Elbilar  
I vårt grannland Norge, framförallt i deras huvudstad Oslo, kan man se ett stort utbud av 
elbilar på stadens gator. 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 
förmånligare på parkeringsplatser inom Stockholms stad. Utöver parkeringsförmåner så 
vill Sverigedemokraterna att alla som kör elbilar ska bli befriade från trängselskatt.  
 
Mat och miljö går hand i hand 
Sverigedemokraterna vill, på sikt, att mat som köps in till Stockholms stads olika kök 
och inrättningar ska vara svensk och närproducerad. Vi ser positivt på ekologisk mat 
men det viktigaste är att maten 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. 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. 
 
Gynna svensk köttproduktion 
Svenskt jordbruk och svensk köttproduktion ska alltid gynnas framför import. Tills den 
dagen då all mat som serveras i Stockholms stads kök är närproducerad vill vi att all 
kött, fågel och fisk ska ursprungsmärkas. Det ger våra barn, våra äldre och alla andra 
som äter från stadens kök en chans att välja bort importerat kött, precis som vi ofta gör 
när vi själva går och handlar. 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 för djurhållning. Det innebär att köttproduktionen ska vara etiskt för-
svarbar och att djuren ska behandlas med värdighet. Trots att Sverige förbjuder slakt 
utan bedövning så finns det inget förbud mot import av kött som är oförenlig med 
svensk lagstiftning. Sverigedemokraterna anser att Stockholms stad ska sluta att impor-
tera kött som inte följer den svenska djurskyddslagen. Religion ska inte gå före djurs 
välmående och värdighet. Länder som slaktar djur utan bedövning, använder läkemedel 
som antibiotika i onödan eller på annat sätt behandlar djur på ett oetiskt sätt ska vi själv-
fallet inte stötta. Stockholms stad ska säga nej till grym och ovärdig köttproduktion. 
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Närmiljö; Sverigedemokraternas politiska förslag för 2018 
 

 Förbättra villkoren för alla som väljer att köra elbil 
 Vårda och bevara stadens gröna parker  
 Staden ska köpa in närproducerade varor i så stor utsträckning som möjligt   
 Köttprodukter där djuren inte har bedövats ska inte upphandlas 
 Använd långsiktigt energiproduktion 
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KOMMUNSTYRELSEN M.M. 
Stockholms stad är en stad i förändring. Utmaningar som bostadsbrist, otrygghet och 

ett mer splittrat samhälle är stora frågor som måste lösas för att Stockholm även i fram-

tiden ska vara navet i svensk ekonomi. För detta krävs effektivitet och ändamålsenlighet 

i verksamheten. Risken är påtaglig att den styrande majoriteten tappar greppet om sta-

dens ekonomi. Man lånar och höjer skatten för att få budgeten att gå ihop. Detta är 

ohållbart. Sverigedemokraterna står för en hållbar politik, en politik som är förankrad i 

verkligheten. Vi är beredda att ta ansvar för Stockholm och vi är beredda att föra en 

dialog med andra partier som också är beredda att ta ansvar. Tillsammans vet vi att vi 

kan arbeta lösningar som är bra för Stockholm och stadens invånare.   

 
Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för uppföljning av kommunfullmäktiges 
budget i sin helhet. Kommunstyrelsens uppdrag ska vara att bedriva en god planering av 
stadens resurser. Målsättningen bör alltid vara att ta beslut som gynnar kommuninvå-
narna i Stockholm och inte till exempel personer som uppehåller sig illegalt i staden. De 
listade aktiviteter för verksamhetsområden och inriktningsmål som uppställts inom sta-
den är nyttiga. Den politiska utvecklingen i omvärlden har inneburit att särskilt fokus 
måste sättas på åtgärder mot den våldbevakande extremism som förekommer bland in-
vånare i staden. 
 
Kommunstyrelsen har ansvar och ska driva en aktiv politik med fokus på ett växande 
näringsliv. Det ska vara attraktivt att etablera företag i Stockholms stad. Viktiga frågor 
som måste lösas är möjligheterna för företagen att få personal med rätt kompetens, an-
ställningar hindras många gånger på grund av bristen på bostäder. 
 
Ett gott innovationsklimat är av stor vikt för att Stockholms stad ska kunna hävda sig 
internationellt även i framtiden. Samråd med företag och politiker ökar incitamenten för 
ett gott företagsklimat med potential för tillväxt och fler arbetstillfällen. Staden ska föra 
en aktiv dialog med företag som intresseorganisationer för att utveckla det aktuella nä-
ringslivsklimatet i Stockholmsregionen.  
 
Sverigedemokraterna saknar denna mandatperiod representation i kommunstyrelsen. 
Bristen på insyn i verksamheten försvårar partiets arbete, men vi kommer hursomhelst 
att även fortsättningsvis driva på för en stockholmsvänlig politik som sätter stockhol-
marnas trygghet och välbefinnande i fokus.  
 
 
Inrättande av det Direktdemokratiskarådet 
Sverigedemokraterna anser att medborgarna, i allt för många fall, blir förbisedda av de 
styrande politikerna. Motståndet mot projekt som Nobel Center, Nya Slussen och riv-
ningen av Astoria har varit stort och vi anser att politikerna i Stadshuset borde lyssna 
mer på Stockholms invånare.  
 
Sverigedemokraterna anser att stockholmarnas åsikter är värdefulla, speciellt i frågor 
som rör nybyggnationer men även i andra större frågor som påverkar stockholmarna i 
deras närmiljö. Det kan handla om förslag på stadsdelsnivå såväl som på stadsnivå. Det 
görs idag vissa typer av medborgarundersökningar men vi anser inte att det är tillräck-
ligt.  
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Vi anser även att ytterstad- och demokratiutskottet är ett bristfälligt utskott som kräver 
mycket resurser utan att ge något tillbaka till stockholmarna. Utskottet ska, i enlighet 
med instruktionerna från den 30 april 2015, vara pådrivande och följa upp nämnders och 
bolagsstyrelsers arbete i ytterstaden och hur de arbetar med att stärka demokratin i hela 
staden. Då vi anser att utskottet inte fyller den tilltänkta funktionen kommer vi att lägga 
ner ytterstad- och demokratiutskottet.  
 
Stockholmarnas åsikter måste prioriteras och få större utrymme i de politiska besluten 
som tas i Stadshuset. Sverigedemokraterna vill därför inrätta ett nytt råd som ska arbeta 
direkt mot stockholmarna i form av undersökningar, medborgarsamtal och statistik. Det 
direktdemokratiska rådet kommer att fungera som en remissinstans där det tydligt kom-
mer att framgå vad stockholmarna tycker om de olika förslagen. Rådet ska aktivt arbeta 
för att främja stockholmarnas intressen i frågor som direkt påverkar dem. Rådet ska 
även ta över ansvaret för den årliga medborgarundersökningen om stadsmiljö.  
 
 
Justering av bostads- och demokratiroteln 
Sverigedemokraterna anser att bostadsfrågan närmast är en ödesfråga för Stockholms 
stad. Att vi har en rotel som arbetar med bostadsfrågor ser vi som en självklarhet.  
 
Den rotel som finns idag heter Bostads- och demokratiroteln.  
 
Roteln ansvarar för: 

 Bostadsförmedlingen 
 Bostadsbolagen 
 Kommunstyrelsens ytterstad- och demokratiutskott 
 Kommunstyrelsens råd för mänskliga rättigheter 

 
Kommunstyrelsens ytterstad- och demokratiutskottet samt kommunstyrelsens råd för 
mänskliga rättigheter är onödiga kostnader för kommunen som inte tillför medborgarna 
något. Bostads- och demokratiroteln bör fokusera på det viktiga arbetet med att skapa 
fler bostäder. Vi vill därför lägga ner kommunstyrelsens ytterstad- och demokratiutskott 
och kommunstyrelsens råd för mänskliga rättigheter. 
 
Vi anser att Bostadsrotelns ansvarsområden ska vara: 
 

 Bostadsförmedlingen 
 Bostadsbolagen 
 Separat bostadskö för stockholmare  

 
 
Sverigedemokraternas förslag för Kommunstyrelsen m.m. för 2018-2019 
 

 Beslut ska ha som utgångspunkt att de gynnar Stockholms stad 
 Trygghet för stadens invånare ska prioriteras. Detta genom att staden när  
             det brister i polisens funktioner upprätthåller ordningen genom ordnings- 
             vakter eller andra åtgärder 
 Traditionella svenska värderingar inom kultur och andra områden ska vär-

nas 



(SD):76 
 

Sverigedemokraternas förslag till budget 2018 

 Värna och utveckla en god dialog med näringslivet 
 Inrätta det Direktdemokratiska rådet 
 Lägg ner Kommunstyrelsens ytterstad- och demokratiutskott 
 Lägg ner Komunstyrelsens råd för mänskliga rättigheter 

 
Sverigedemokraternas förslag till kommunfullmäktige 
 
Sverigedemokraternas förslag budget för 2018 och inriktning för 2019 för Kommunsty-
relsen m.m. godkänns. 
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Revisorskollegiet 
Stadsrevisionen ska granska all kommunal verksamhet som bedrivs av staden, inklusive 
bolag och stiftelser, i den omfattning som följer av god kommunal revisionssed. Stads-
revisionens ansvar regleras av kommunallagen, lagen om kommunal redovisning, aktie-
bolagslagen samt revisionsreglementet för stadsrevisionen i Stockholms stad och andra 
av kommunfullmäktige utfärdade föreskrifter såsom denna budgets mål och indikatorer. 
De indikatorer som kommunfullmäktige uppställt godkänns. Om revisorskollegiet självt 
bör föranstalta om särskilda utredningar, exempelvis om 2017 års snöröjning, bör bli 
föremål för diskussion. 
 
Sverigedemokraternas förslag till kommunfullmäktige 
 
Sverigedemokraternas förslag till budget för 2018 och inriktning för 2019 för Revisors-
kollegiet godkänns. 
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Valnämnden 
Valnämnden ansvarar för organisation och genomförande av val till riksdagen samt val 

till landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige. Nämnden ansvarar också för val till 

EU-parlamentet. Nämnden ska dessutom genomföra eventuella extraval och folkom-

röstningar. Omfattningen av nämndens uppgifter är reglerad i lag, både ansvarsområ-

det som sådant och i viss utsträckning den organisation som ska användas för att lösa 

uppgifterna.  

 
Inför de allmänna valen 2018 träder en ny vallag i kraft som kommer att påverka Stock-
holms stad och andra kommuner som är indelade i valkretsar. Stockholms stad är indelat 
i sex valkretsar; Södermalm–Enskede, Bromma–Kungsholmen, Norrmalm–Östermalm, 
Östra Söderort, Västra Söderort och Yttre Västerort.  
 
Den nya vallagen innebär att i kommuner med flera valkretsar ska införas utjämnings-
mandat och en småpartispärr på 3 procent. Tidigare fanns inte utjämningsmandat, vilket 
i viss utsträckning gynnade de större partierna men missgynnade de mindre, samt ingen 
småpartispärr. Den nya lagen som träder i kraft kommer att säkerställa en mer proport-
ionerlig mandatfördelning.  
 
Sverigedemokraternas förslag till kommunfullmäktige 
 
Sverigedemokraternas förslag till budget för 2018 och inriktning för 2019 för Val-
nämnden godkänns. 
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Arbetsmarknadsnämnden 
Arbetsmarknadens funktion på såväl nationell som lokal nivå behöver ses över, det be-

hövs incitament som resulterar i riktiga arbeten. Att få människor i arbete så att de ge-

nom sina skatter kan bidra statens utgifter är nödvändigt för att kunna behålla vår 

svenska välfärd. Välfärd i framtiden är idag ingen självklarhet då Sverige genom den 

förda politiken fått ett stort överskott på okvalificerad arbetskraft. Denna arbetskraft 

måste genom utbildning eller på annat sätt få en kvalifikationsnivå som ger tillträde till 

en riktig, inte konstlad arbetsmarknad. För anpassningsprocessen är detta också en 

nödvändighet. Ett annat, sammanhängande problem, på arbetsmarknaden är svårighet-

en att få långtidsarbetslösa i arbete. Dessa personer saknar i stor utsträckning adekvat 

utbildning/kunskap om de jobb som erbjuds. 

 

Arbetsmarknaden i Stockholms kommun är god, vilket avspeglar sig i sjunkande arbets-
löshetssiffror. Det är också så att många företag lider av brist på arbetskraft. Särskilt 
gäller detta bygg- och datasektorerna. Nämnden bör öka antalet platser på bristyrkesut-
bildningar. Matchningen mellan eftersökt kunnande och vad de arbetssökande har att 
erbjuda skall stå i focus. 
  

Arbetsmarknadsnämnden ska prioritera satsningar på att få stockholmare i arbete och 
särskilt för dem som är bosatta och skrivna i Stockholms stad. Ett extra fokus ska läggas 
på unga stockholmare i form av praktik, lärlingsplatser och deltidsarbete i såväl privat 
som offentlig sektor. Arbetsmarknadsnämnden bör söka samarbete med det privata nä-
ringslivet för att få fram bättre möjligheter för våra unga i kommunen att få ett arbete. 
Fler sommarjobb ska erbjudas unga stockholmare, och inom stadens verksamheter bör 
fler sommarjobb kunna erbjudas. Det är då viktigt att jobben har en hygglig kvalifikat-
ionsnivå och inte betraktas som meningslösa. 
 
För att stimulera nyföretagande och innovationsutveckling ska en fond inriktad på in-
tressanta projekt i Stockholms stad instiftas. Vilka projekt som ska tilldelas medel av-
görs av en expertgrupp.   
 
Stockholmsregionen ska via media i Sverige och utlandet marknadsföra sig som en till-
växtregion, en region som kan erbjuda goda möjligheter för företag och personer med 
viktig spetskompetens att etablera sig. För att kunna göra det på ett effektivt sätt måste 
finnas ett stort fokus på att öka bostadsbeståndet. Stockholms tillväxt hålls tillbaka av 
att människor inte kan tacka ja till ett arbete i Stockholm på grund av en ohållbar bo-
stadssituation. Bostadsbristen hämmar Stockholms tillväxt på arbetsmarknaden. Frågan 
blir därför även central vad gäller en positiv utveckling på arbetsmarknaden.  
 
Personer med funktionsnedsättning samt förtidspension ska ges fler möjligheter till ar-
bete eller utbildning som kan resultera i ett arbete. Nämnden bör i samråd med berörda 
parter utreda närmare hur man kan underlätta för människor att åter komma ut på ar-
betsmarknaden. 
 
Flera undersökningar har visat att förvärvsfrekvensen för utomeuropeiska invandrare är 
mycket lägre än för infödda svenskar. Fortfarande efter 7-8 år i Sverige har hälften inte 
arbete utan tvingas utnyttja olika former av ekonomiskt stöd. Särskilt låg sysselsättning 
har kvinnor från mellanöstern och Afrika. 
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Staden ska arbeta mer aktivt för att personer som har stått utanför arbetsmarknaden un-
der flera år kommer in på arbetsmarknaden. Ett första led ska vara en uppsökande verk-
samhet och en individuell handlingsplan för varje person där man fastställer det första 
steget till arbete och egen försörjning. Det handlar om sådana åtgärder som bättre kun-
skaper i svenska. En särskild uppsökande verksamhet bör införas för kvinnor inom vissa 
invandrargrupper, se ovan, som står långt ifrån arbetsmarknaden. Verksamheten ska 
framförallt gå ut på att fastställa dessa kvinnors kunskaper och hur dessa på bästa sätt 
kan tillvarats i samhället. Denna grupp har goda kunskaper när det kommer till barn-
passning, städning och matlagning. Och kunskaperna måste tas tillvara på ett bättre sätt 
än vad som sker idag. Ett naturligt första steg är här att svenskundervisningen utökas 
inom denna grupp samt att det ställs tydliga krav på deltagande än vad som sker idag. 
 
 
Sverigedemokraternas förslag till kommunfullmäktige 
 
Sverigedemokraternas förslag till budget för 2018 och inriktning för 2019 för Arbets-
marknadsnämnden godkänns. 
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Avfallsnämnden 
Avfallsnämnden ansvarar för avfallshanteringen som regleras via miljöbalken och 

andra författningar. Nämndens uppgifter inkluderar även att årligen föreslå taxor för 

transport, hämtning och hantering av hushållsavfall samt även att ta fram en avfalls-

plan för kommunen.  

 
Stockholm Vatten Avfall AB, ett dotterbolag till Stockholms Stadshus AB, ansvarar för 
utförandet av avfallsverksamheten. Stockholm Vatten Avfall AB har som mål att 2020 
sortera ut och omvandla 70 % av allt matavfall till biogas för exempelvis sopbilar och 
bussar. Styrelsen för Stockholm Vatten Avfall AB utgörs av avfallsnämndens ledamöter 
och nämndens budget upprättas inom bolaget.  
 
Under 2017 har förekommit vilda strejker inom den personal hos underentreprenörer 
som med sina bilar handhar transporter mm av hushållsavfall. Det måste ställas krav på 
att staden i sin upphandling i görligaste mån söker undvika konfliktanledningar som 
äventyrar den viktiga sophämtningen. I den utsträckning som upphandlingsreglerna tillå-
ter detta måste entreprenörernas ekonomi i samband med upphandlingen noga  kontroll-
eras. 
 
Viktigt är också att staden i samarbete med sina entreprenörer kontrollerar att sophämt-
ningen inte ger grogrund för brottsliga beteenden såsom utpressning gentemot restau-
ranger och andra  företag som ställer krav på betydande mängder av sophämtning. 
 
Huvuddelen av Stockholms hushållssopor förbränns i Högdalens värmekraftverk. Det 
skall finnas höga ambitioner när det gäller rening av ofrånkomliga utsläpp av rökgaser 
och att deponering av miljöfarlig aska sker på ett säkert sätt. Om Högdalsverket köper 
sopor från olika kommuner eller, i förkommande fall, utomlands måste noggranna ana-
lyser göras av de gift- och miljörisker som kan vara förbundna med vad som levereras. 
 
Återvinningsstationen vid Roslagstull - den enda inom tullarna – är delvis öppnad. An-
talet sådana stationer, som framförallt efterfrågas av allmänheten, framstår som otill-
räckligt, särskilt inom tullarna, och antalet bör öka.  
Antalet containrar av olika slag som finns för allmänheten uppställda ute i staden är 
otillräckligt. 
 
 
Sverigedemokraternas förslag till kommunfullmäktige 
 
Sverigedemokraternas förslag till budget för 2018 och inriktning för 2019 för Avfalls-
nämnden godkänns. 
 
 
 
 
 
 
 
 



(SD):82 
 

Sverigedemokraternas förslag till budget 2018 

Exploateringsnämnden 
Exploateringsnämnden ansvarar för exploatering och markförvaltning inom Stockholms 

stad. Nämnden ska förvalta och utveckla kvartersmark, gator, parker och naturområden 

som ägs av staden efter bästa förmåga. Nämndens arbete ska i nuläget fokuseras på att 

ta fram nya områden för bostadsbyggande. Nya områden för industri- och företagseta-

bleringar får därför inte komma på mellanhand. Avgifterna för stadens många tomträt-

ter och övriga markupplåtelser skall ske till priser som skall vara en avvägning mellan 

vad vissa byggherrar kan betala och vad som långsiktigt gynnar den stora majoriteten 

av stadens invånare. 
 
Nämnden ansvarar även för förvärv, överlåtelse eller upplåtelse av fastigheter, tomträtter 
och andra nyttjanderätter. Exploateringsnämnden ska genomföra gällande detaljplaner 
för gator, vägar, parker med mera. Exploateringsnämnden har även ansvaret för andra 
allmänna platser som staden äger. 
 
Ett ökat bostadsbyggande är, likt en fungerande infrastruktur och en ansvarsfull invand-
ring, Stockholms viktigaste fråga. Exploateringsnämnden ska tillsammans med berörda 
parter samverka i arbetet med att utveckla planeringen för en ökad takt på stadens bo-
stadsbyggande. Med en bättre samverkan mellan nämnder, bolag privata aktörer så 
skapas ett bättre klimat för en ökad takt på bostadsbyggandet i regionen. 
 
Nämnden ska stimulera bostadsbyggande på framförallt mark som inte är exploaterad, 
eller som idag inte används på ett effektivt sätt. Förtätning där stockholmarnas parker 
och uppskattade grönområden tas i anspråk är inte ett lämpligt förhållningssätt. Familje-
bostäder, ungdomsbostäder, studentbostäder, och i förekommande fall, bostäder för 
svenska hemlösa ska vara prioriterat i nämndens verksamhet. 
 
Ett av nämndens fokusområden är att se till att fler aktörer blir tilldelade markanvis-
ningar för bostäder så vi kan se ett ökat bostadsbyggande. Ett bostadsbyggande som är 
av största betydelse om Stockholm även fortsättningsvis ska kunna vara navet i svensk 
ekonomi. En stad som växer på bredden kräver ett gott samarbete med grannkommuner 
och här har nämnden ett viktigt arbete framöver. 
 
Stora områden i Stockholm är detaljplanelagda och kan bebyggas. Vissa av dessa områ-
den är upplåtna till byggherrar, ofta representerande större, kapitalstarka bolag. Dessa 
bolag har emellanåt ett intresse av att låta bli att bygga, eftersom större produktion 
skulle kunna sänka efterfrågan på en för bolagen mycket lönsam försäljning av nyprodu-
cerade bostadsrätter. I motsvarande mån finns en ovilja att bygga hyresrätter eftersom 
dessa, dels genom sina höga hyresnivåer kan ha en begränsad marknad, dels ger en mer 
långsiktig avkastning på kapitalet som inte är lika momentan som vid byggande av bo-
stadsrätter.  
 
Exploateringskontoret bör genom sina former för upplåtelser av tomträtter tillse att byg-
gande sker inom rimlig tid efter upplåtelser och att även hyresrätter byggs. Processen 
med detaljplan och slutligen färdigt bygglov kan ta upp emot tio år – en oacceptabel 
lång tid. Det behövs således effektivare processer för ett högt bostadsbyggande.  
Tomträttsavgälderna som utgör en betydande inkomstkälla för staden, bör kontinuerligt 
marknadsanpassas. Anpassningen måste emellertid ske med hänsynstagande till att allt-
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för stora momentana höjningar av avgifterna kan få svåra ekonomiska konsekvenser för 
villaägare och bostadsrättsföreningar. 
 
Exploateringsnämnden och fastighetsnämnden har uppgifter som angränsar. Det bör 
utredas huruvida större effektivitet och lägre kostnader kan fås genom ett ytterligare 
närmare samarbete mellan nämnderna. 
 
 
Sverigedemokraternas förslag till kommunfullmäktige 
 
Sverigedemokraternas förslag till budget för 2018 och inriktning för 2019 för Exploate-
ringsnämnden godkänns. 
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Fastighetsnämnden 
I fastighetsnämndens uppgifter ingår att förvalta olika byggnader inom Stockholms 

stads stad. Det handlar om kulturbyggnader, kommersiella byggnader samt stadens 

förvaltningsbyggnader. I förvaltningen ingår att handlägga upplåtelser med hyresrätt, 

arrenderätt samt servitutsfrågor. Nämnden ska svara för förvaltningen av stadens an-

läggningar för idrott, bad och motion. Allmänt ansvarar nämnden för att dess förvalt-

ning bidrar till en långsiktig hållbar utveckling för stadens invånare, stadens miljö och 

stadens ekonomi. 

 
Inom sitt verksamhetsområde ska fastighetsnämnden även förvalta stadens fastigheter 
som är belägna utanför stadens gränser och som staden långsiktigt ska äga och som inte 
ska exploateras eller avyttras.  
 
I förvaltningen ingår att handha upplåtelser med nyttjanderätt, förutom tomträtt samt 
servitutsfrågor. I förvaltningen ingår även att upplåta bostadsrätter med hyresrätt samt 
frågor om förvärv och överlåtelse av fastigheter och omhänderha de övriga angelägen-
heter, vilka enligt lag eller annan författning ankommer på staden inom nämndens verk-
samhetsområde. Nämnden ska även ansöka om särskild förvaltning enligt bostadsför-
valtningslagen i de fall miljö- och hälsoskyddsnämnden ej har att ta ställning i frågan 
samt svara för övriga frågor angående tvångsförvaltning. 
 
Fastighetsnämnden ska bistå Stockholms stads övriga nämnder och andra kommunala 
organ med lokaler samt sköta förvaltning av byggnader på uppdrag av andra nämnder 
mot ersättning av den beställande nämnden. Fastighetsnämnden skall aktivt söka efter-
lämpliga lokaler för stadens förvaltningar utanför centrala Stockholm. 
 
Nämndens förvaltning skall ha inriktning på energieffektivisering och skall den satsa på 
utvecklingsprojekt på klimatområdet. 
 
Stockholms stad är en erkänt vacker stad, fylld av historiska byggnader som lockar 
hundratusentals turister varje år. En av fastighetsnämndens viktigaste uppgifter är att 
värna och förvalta våra kulturhistoriska byggnader. Härvid är det viktigt att föra en dia-
log med kulturnämnden i staden. Nämnden bör ta fram ett särskilt kulturminnesprogram 
vars syfte ska vara att vårda våra gamla fastigheter. Tillsammans med andra aktörer ska 
en handlingsplan utarbetas för att kulturminnesprogrammets syfte får bästa möjliga ut-
fall. Målsättningen är att stadens kulturminnesvård ska hålla en hög kvalité, nödvändiga 
medel ska anslås denna verksamhet. I Sverigedemokraternas budget för 2018 avsätts 
mer resurser för utvecklingen av kulturminnesvårdprogrammet samt omfördelning av 
befintliga medel. 
 
Upplåtelse av torgplatser, tillsyn av torghandel samt stödja tillförseln av färskvaror och 
andra livsförnödenheter till staden samt att stödja handeln med sådana förnödenheter 
ingår även i nämndens uppgifter.   
 
Fastighetsnämnden ska även avge förslag rörande de avgifter inom nämndens verksam-
hetsområde som kommunfullmäktige skall besluta om samt besluta om andra taxor och 
avgifter och utfärda ordningsföreskrifter för de under nämnden lydande anläggningarna.  
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Som framgår under avsnittet Exploateringsnämnden bör det utredas huruvida det finns 
fördelar med att närmare samarbete mellan Fastighets- och Exploateringsnämnden. 
 
 
Sverigedemokraternas förslag till kommunfullmäktige 
 
Sverigedemokraternas förslag till budget för 2018 och inriktning för 2019 för Fastig-
hetsnämnden godkänns. 
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Idrottsnämnden  
Nämndens övergripande målsättning ska vara att främja folkhälsan inom Stockholms 

stad genom breda möjligheter till motion, idrott och friluftsliv. Sverigedemokraterna 

anser även att nämnden ska hålla dialoger med stadens förskolor, skolor och äldrebo-

enden för att säkerställa möjligheten att idrott och motion når ut till alla stockholmare 

oavsett ekonomi och ålder. Möjligheterna att låna utrustning ska breddas som ett led i 

att alla barn och ungdomar ska få möjlighet att utföra sin favoritidrott. 

 
Staden har idag stor brist på inomhushallar, bristen är speciellt påtaglig för idrotter som 
fotboll och basket. Resultatet blir att många stockholmare inte ges möjlighet att motion-
era under vinterhalvåret. Idrottsnämnden bör därför sätta fokus på möjligheterna att 
bygga fler fullstora inomhushallar. Samtidigt bör den utreda hur man kan göra om be-
fintliga hallar till idrottshallar. Här kan till exempel bergrum var intressant. 
 
Nämnden ska vara ett stöd till idrottsföreningar och dithörande andra sammanslutningar. 
Idrottsnämnden ska bland annat understödja idrottsföreningar i att låna ut kostsam id-
rottsutrustning till barn och ungdomar. 
 
Nämnden ska verka för att skolan uppmuntrar till mer lek och motion. I en tid där dato-
rer och liknande tekniska prylar tar tid från vanlig lek är det viktigt att barn uppmuntras 
till utomhusvistelse under skoltid. Här bör man i samråd med andra berörda parter ut-
veckla skolans skolgårdar med intressanta redskap och inbjudande öppna skolgårdar fria 
från baracker. Öppna skolgårdar fria från skolbaracker inbjuder våra barn till att vistas 
ute mer. Nämnden bör om detta föra dialoger med stadens skolor. 
 
Simkunnighet har tidigare närmast tagits som självklar. Genom att skolorna inte i till-
räcklig grad följt upp att sina undervisningsinsatser och att många nyinflyttade inte kan 
simma har den allmänna simkunnigheten sjunkit. Simkunnighet är i Sverige med dess 
många vattendrag och utnyttjande av vatten för många skilda aktiviteter, närmast en 
nödvändighet. Staden måste satsa på simkunnighet för såväl barn som vuxna. 
 
Äldre som rör på sig mår bättre och håller sig friskare. Därför vill Sverigedemokraterna 
att Stockholms stads simhallar ska vara gratis för personer över 75 år. Vi vill även att 
stadsdelsnämnderna ges i uppdrag att informera om detta samt även erbjuda annan form 
av gratisaktiviteter. Det kan handla om en härlig långpromenad eller danslektioner ut-
omhus på somrarna.    
 
 
Sverigedemokraternas förslag till kommunfullmäktige 
 
Sverigedemokraternas förslag till budget för 2018 och inriktning för 2019 för Idrotts-
nämnden godkänns. 
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Kulturnämnden: Kulturförvaltningen 
Kulturnämndens uppgifter ska i första hand vara att ge ekonomiskt stöd till att bredda 

kunskaperna om svensk kultur och lokala historiska platser, särskilt i Stockholm. Ut-

landskulturer kan i sig vara av intresse, men de ska med stor restriktivitet beviljas stöd 

från Kulturnämnden. Sådant stöd skapar lätt särskillnader i samhället och bidrar till 

segregation och utanförskap. 

 
Vår svenska kultur som innefattar för oss svenskar självklara värderingar som att kvin-
nor och män, pojkar och flickor är lika mycket värda blir idag ansatt och ifrågasatt när 
värderingar från utlandet med en annan syn på kvinnor utmanar våra svenska värdering-
ar. Istället för att som Sverigedemokraterna förespråka en anpassning till våra svenska 
värderingar, så uppmuntrar tyvärr övriga partier människor som söker sig till Sverige att 
hålla fast vid kulturer och värderingar som inte är kompatibla med vår svenska syn på 
yttrandefrihet, kvinnor och män lika rättigheter som skyldigheter. 
 
Kulturnämnden i Stockholms stad ska premiera stöd till verksamheter och organisation-
er som fokuserar på svenska och nordiska kulturtraditioner och breddning av kunskap-
erna om våra svenska kulturvärderingar. Kulturnämnden ska inte bidra med skattemedel 
till föreningar och projekt som i grunden bejakar kulturer där kvinnor är underställda 
män. 
 
Stadens bibliotek ska behållas och verksamheten ska utvecklas. Tillfällliga stängningar 
eller ändrade öppettider av ett antal bibliotek är djupt olyckligt med tanke på hur viktiga 
våra bibliotek är för spridningen av kunskap och lärande. Kulturnämnden handhar verk-
samheten för stadens bibliotek. Biblioteken skall inte enbart tillhandhålla böcker för 
läsning och lån. De skall även på ett balanserat sätt följa dagens snabba tekniska utveck-
lig vad gäller e-böcker och olika internetapplikationer. Biblioteken ska även skapa goda 
utrymmen för föreläsningar och seminarier för allmänheten. Det förekommer att biblio-
tek på olika sätt ”rensar” ut böcker, framförallt äldre barn- och ungdomslitteratur, ef-
tersom innehållet eller språkbruket  i böckerna inte anses omfattas av numera rådande 
politiska värderingar, som – i vart fall – personalen på biblioteket besitter. Om sådana 
åtgärder till äventyrs förbereds skall de hänskjutas för beslut i Kulturnämnden. Biblio-
teken skall vara öppna för alla som följer de ordningsregler som gäller och som ska syfta 
till att ge en lugn, tyst studiemiljö och inspirerande tankar. Besökare som åsidosätter 
ordningsföreskifter och stör andra besökare skall snarast avlägsnas. Ordningsstörningar 
som lett till att bibliotek har måste stängas kan inte godtas. Den ideala bilden med 
biblioteken som varande kunskapens tempel, och med exempel från antiken såsom 
biblioteket i Alexandria, bör fortfarande stå som en sinnebild för stadens bibliotek. 
 
 
Sverigedemokraternas förslag till kommunfullmäktige 
 
Sverigedemokraternas förslag till budget för 2018 och inriktning för 2019 för Kultur-
nämnden: Kulturförvaltningen godkänns. 
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Kulturnämnden: stadsarkivet 
Kulturnämndens Stadsarkiv fyller en viktig funktion då det ger stockholmarna insikt i 

hur de offentliga beslutsprocesserna i olika ärenden har skötts. Stadsarkivet är en stor 

kunskapsbank för universitet och högskolor samt även för privata forskare som skriver 

om Stockholms historia, skönlitterära verk eller släktforskar. Arkivet har således ett 

stort värde historiskt och kulturellt. 

 
Stadsarkivet ska vårdas och bevaras för senare generationer. Ömtåligt tryckt material 
ska hanteras varsamt och under uppsikt av personal.  
 
Det nyligen förvärvade bergrummet på Liljeholmen förväntas medföra tillräckligt med 
lagringsutrymme för flera decennier framåt. Stadsarkivet med sitt stora historiska värde 
ska fortsättningsvis vara en kunskapsbank för medborgarna som institutioner. Även om 
en ökad digitalisering medför att material överförs till e-arkivet så ska originalhandling-
arna bevaras.  
 
 
Sverigedemokraternas förslag till kommunfullmäktige 
 
Sverigedemokraternas förslag till budget för 2018 och inriktning för 2019 för Kultur-
nämnden: stadsarkivet godkänns. 
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Kyrkogårdsnämnden 
Kyrkogårdsnämnden ansvarar för förvaltningen av stadens egna och åt staden upplåtna 

begravningsplatser samt för frågor som rör begravningsverksamheten enligt begrav-

ningslagen. Verksamheten är finansierad via begravningsavgiften. Till skillnad från 

övriga kommuner i landet, med ett undantag, finansierar Stockholms begravningsvä-

sende sig självt, vilket ur kostnadssynpunkt varit till fördel för Stockholmarna. Förvalt-

ningen av nämndens fastigheter har i huvudsak överförts till Fastighetsnämnden och på 

så sätt har förvaltningsmässiga skalfördelar uppnåtts. 

 
Flera begravningsplatser i vår stad är av kulturshistoriskt värde och bör hanteras med 
omsorg. Detta gäller särskilt världsarvet Skogskyrkogården. Den begravningsplatserna  
kringliggande miljön bör underhållas och vårdas och brister i underhåll bör ses efter. 
Kyrkogårdar ska vara rofyllda platser som är omhändertagna och välskötta. Nämnden 
ska arbeta aktivt för att säkerställa att miljö- och ordningskrav efterföljs och att parker 
och grönområden skyddas och bevaras.  
 
Vid specifika önskemål om gravsättning i Sverige eller utomlands eller andra mer kost-
samma religiösa ceremonier får sådant bekostas privat av individens familj och anhö-
riga.  
 
 
Sverigedemokraternas förslag till kommunfullmäktige 
 
Sverigedemokraternas förslag till budget för 2018 och inriktning för 2019 för Kyrko-
gårdsnämnden godkänns. 
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Miljö- och Hälsoskyddsnämnden 
Nämndens uppgifter ska vara att verka för en ren, hållbar och miljövänlig stad. Fokus 

ska ligga på stadens invånares välbefinnande och hälsa samt att skapa en så kallad 

klimatsmart miljö. Nämndens ska verka för fler kontroller för att stävja fusket med ur-

sprungsmärkning. Även övervakning och kontroll av hantering av livsmedel ska vara en 

viktig uppgift i nämndens arbete.  

 

Staden ska fortsätta arbetet med att skapa levnadsvillkor och miljöer som är sunda för 
stadens invånare. Utmaningarna globalt där naturens resurser inte är begränsade är 
enorma. Stockholms stad ska vara en föregångsstad genom att verka för åtgärder som 
förbättrar luftkvalitén och närmiljön för stadens invånare. Sverigedemokraterna stöder 
målet om ett fossilfritt Stockholm 2040. De aktuella rapporterna om dieselgasernas far-
lighet och därav följande krav på förbud mot körning med dieselbilar på vissa platser 
måste bli föremål för noggranna överväganden. 
 
Stadsmiljön ska präglas av upplysta miljöer som skapar en tryggare levnadsmiljö för 
såväl stockholmare som besökare. Nämnden bör med andra berörda parter inom förvalt-
ning och näringsliv arbeta för fler upplysta parker, byggnader, broar och promenadstråk.  
 
Arbetet med att utveckla Stockholm till en stad som inbjuder till att använda elbilar ska 
fortsätta. Staden ska även verka för att miljön för cyklister blir säkrare då det på många 
platser är brist på utrymme för cyklisterna, vilket också skapar faror för gående.  
 
Stadens avfallshantering måste skötas på ett tillfredsställande sätt. Klarar inte aktörerna 
sina uppdrag ska nya upphandlingar om möjligt göras. Målet för staden är att 70 procent 
av matavfallet skall ingå i ett insamlingssystem. Stora investeringar pågår i Högdalen 
för att uppnå ett adekvat omhändertagande av sopor. 
 
En av nämndens viktigaste uppgifter är att upprätthålla en god vattenstatus i Mälaren 
och andra vattendrag och tillse att stadens invånare får tillgång till gott och rent dricks-
vatten. 
 
En viktig del av nämndens verksamhet är övervakning och kontroller avseende miljöfar-
lig verksamhet hos näringsidkare samt beträffande livsmedel, risker för smittspridning 
hos restauranger med flera som tillhandahåller färdiglagad mat. Det har i Sverige och 
Europa avslöjats så kallade livsmedelsskandaler, vilka bestått i användande av felaktiga 
nationella ursprungsbeteckningar, ett annat exempel är felaktigt angivande av visst slag 
av kött, det vill säga bedrägerier. På grund av låg upptäcktsrisk och låga straffsatser har 
denna lönande illegala verksamhet fått betydande omfång. I livsmedelsaffärer förekom-
mer inte sällan felaktiga datumangivelser och ompaketeringar av utgångna livsmedel. 
Nämnden måste få resurser för att bedriva en övervaknings- och kontrollverksamhet 
avseende nämnda problem för  att säkerställa medborgarnas välbefinnande och hälsa. 
 
 
Sverigedemokraternas förslag till kommunfullmäktige 
 
Sverigedemokraternas förslag till budget för 2018 och inriktning för 2019 för Miljö- 
och Hälsoskyddsnämnden godkänns. 
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Servicenämnden 
Stockholms stad ska vara en stad som erbjuder stockholmarna en hög servicenivå. Sta-

den ska även kännas trygg och välkommande för våra turister. Servicenämnden ska ha 

en nära dialog med Kommunstyrelsen så att uppföljning av aktuella projekt inom sta-

dens verksamheter kontinuerligt genomförs. Fokus ska ligga på möjligheterna till kost-

nadseffektiviseringar inom Stockholms stad ansvarsområden. vilka i sin tur skall byggas 

på sociala och ekologiska tänkesätt. 

 
Servicenämnden ska verka för en miljö och service som inbjuder företag att etablera sig 
i Stockholmsregionen. Nämnden ska verka för en större insyn kring stadens upphand-
lingar och bättre uppföljning av genomförda upphandlingar. Vi har sett under senare år 
att det finns brister i hur stadens upphandlingar genomförs. 
 
De som är i behov av att komma i kontakt med stadens olika verksamheter ska kunna 
göra detta på ett enkelt sätt. Kontaktcenter Stockholm är en bra början och tjänsterna 
som erbjuds bör utvecklas vid behov och kunna användas av alla nämnder. 
 
Servicenämnden ska precis som övriga nämnder alltid arbeta för att kostnadseffektivi-
sera verksamheten i staden. Servicenämnden ska vid behov vara andra nämnder behjälp-
lig. Även stadens bolag ska vid behov kunna få hjälp av Servicenämnden. Nämndens 
verksamhet och ersättning för dess tjänster skall baseras av en självkostnadsprincip. 
 
Stockholms stad har idag stora administrativa kostnader. En administration som går att 
effektiviseras. Servicenämnden ska verka för att hitta områden i den kommunala verk-
samheten där det administrativa arbetet kan förenklas och göras mer kostnadsbespa-
rande för Stockholms skattebetalare. Det handlar om arbetet som ligger under stadens 
nämnder och förvaltningar. Servicenämnden ska även se över annan kommunal verk-
samhet. 
 
Sverigedemokraternas förslag till kommunfullmäktige 
 
Sverigedemokraternas förslag till budget för 2018 och inriktning för 2019 för Service-
nämnden godkänns. 
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Socialnämnden  
Socialnämndens uppdrag och övergripande målsättning bör vara att bedriva ett arbete 

som sker i samråd med medborgarens egna önskemål. Målsättningen är trygghet och en 

hög livskvalitet. Nämnden har en övergripande roll när det gäller tillämpningen av de 

kriterier som uppställs i socialtjänstlagen. Socialnämnden skall inte utöver vad som den 

är lagligen förpliktad till lämna understöd av olika slag till personer som inte har rätt 

att vistas i riket.  

 

Nämndens uppgifter innefattar service och stöd till stockholmare med särskilda behov 
av hjälp. Detta handlar om ekonomiskt bistånd såsom stöd till personer med funktions-
nedsättning. Arbetet ska ske respektfullt och varje individs önskemål ska tas i beaktande 
när beslut om den aktuella insatsen tas. 
 
Socialnämndens verksamhet är mångskiftande:  

 Barn- och ungdomsfrågor 
 Försörjningsstöd 
 Vålds- och hedersrelaterade insatser 
 Missbruksproblematik 
 Drog- och brottsförebyggande arbete 
 Tillstånd för alkoholutskänkning 
 Skyddade boenden 
 Samordning av verksamheter inom stadsdelsnämnderna 

 
 
Nämndens uppgifter innefattar även hjälp åt stadens hemlösa, med betoning på Stock-
holms hemlösa. Svenska medborgare ska prioriteras och resurserna till denna grupp ska 
öka. Kostnader för den stora invandringen minskar på många sätt Socialnämndens möj-
ligheter att hjälpa stadens medborgare på ett tillfredställande sätt. En ansvarsfull invand-
ringspolitik på riksplanet kommer ge större möjligheter att kunna bibehålla en god ser-
vice till stockholmarna.  
 
Socialnämnden har en samordnande och övergripande roll när det gäller socialtjänsten i 
Stockholms stad. Sverigedemokraternas uppfattning är att olika sociala insatser ständigt 
bör vägas mot grundläggande principer som rör människans eget ansvar för sitt liv och 
livsföring. Socialtjänstens kanske viktigaste målsättning skall vara att i största möjliga 
utsträckning återföra människor till ett arbetsliv. Socialnämndens olika satsningar som 
rör hjälp åt papperslösa och flyktingmottagande med mera bör vara föremål för en stän-
dig granskning. Det finns därför anledning tro att en besparingspotential inom just dessa 
områden är stor. 
 
Den stora invandringen till staden har skapat stora påfrestningar på Socialnämndens 
verksamheter. Befolkningsökningen genom födelseöverskott och invandring kommer att 
fortsätta vilket gör att påfrestningarna på stadens verksamheter kommer att eskalera och 
inom en nära framtid bli mycket svåra att hantera. 
 
Socialnämnden ska i samråd med polis och andra berörda parter arbeta för att få en 
överskådlig bild över hur många illegala invandrare som vistas i Stockholms stad. 
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Ett återkommande och växande problem är bristen på socialsekreterare, särskilt erfarna 
sådana. Nämnden har sökt lösa bristsituationen genom en alltmer ökande inhyrning av 
”stafettsekreterare”. Kostnaderna för sådana lösningar blir mycket höga och förmodligen 
heller inte kvalitativt helt tillfredsställande. Nämnden måste pröva andra vägar till att få 
adekvat bemanning. Några stadsdelsnämnder har också genom en väl genomtänkt per-
sonalpolitik kunnat gå ifrån inhyrningssystemet. 
 
 
Sverigedemokraternas förslag till kommunfullmäktige 
 
Sverigedemokraternas förslag till budget för 2018 och inriktning för 2019 för Social-
nämnden godkänns. 
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Stadsbyggnadsnämnden 
Med en akut bostadsbrist och en stadsbild under förändring är det uppenbart att Stock-

holms stad står inför stora utmaningar. Stadens måste verka för att bygga mer och 

smartare, detta utan att värdefulla kulturella värden åsidosätts. Nybyggnationer ska ske 

i harmoni med sin omgivning. Nya bostadsområden ska prioriteras före att förtäta be-

fintlig bebyggelse. Planeringens syfte skall vara en trygg, levande och sammanhållen 

stad. Stadsplaneringen skall ske i samråd med bland annat trafiknämnden och SL ef-

tersom ny bebyggelse normal förutsätter samordning med kollektiva färdmedel av olika 

slag. En annan viktig partner är exploateringsnämnden. 

 
Stadsbyggnadsnämnden ska framförallt verka för att underlätta framtagandet av detalj-
planer för nybyggnationer. Idag har vi en lång handläggningstid vilket gör att Stads-
byggnadsnämnden bör se över sin och berörda parters administration för att effektivisera 
och förkorta handläggningstiden. 
 
Stockholm är en unik skärgårdsstad med storartade kulturella värden, stadens arkitekto-
niska profil vid vatten är på sitt sätt världsunik och ska bevaras för kommande generat-
ioner. Stockholms charm och siluett lockar också hundratusentals turister varje år vilket 
belyser vikten av att inte förstöra unika kulturbyggnader eller att blanda upp områden 
som visar på en tidsepok i svensk historia med futuristiska nybyggnationer eller höga 
hus. 
 
Stockholm är Sveriges tillväxtmotor. Att staden kan bistå med ett gott utbud av bostäder 
är av stor vikt för att regionen som även i framtiden ska kunna vara denna ”motor” som 
betyder så mycket för andra delar av Sverige. Då rikspolitiker under många har felpriori-
terat står nu staden inför stora utmaningar inom många områden. Ett första steg är att   
prioritera Sverige, Stockholm och dess invånare. Antalet invånare till regionen ökar och 
förväntas öka stort de närmaste decennierna. Efter att mångårigt negligerat stadens bo-
stadspolitik har styrande politiker skapat en extrem bostadssituation i Stockholms stad. 
Bostäder till trångbodda svenska familjer, ungdomar och för andra som kommer till 
Stockholm för att arbeta eller studera är det en mycket stor brist på.  
 
Snabba lösningar som att förtäta stockholmarnas bostadsområden genom att bygga i 
parker och närliggande grönområden är en politik som Sverigedemokraterna tar avstånd 
från. Nya stadsdelar ska byggas och prioriteras istället för att förtäta staden. Nämnden 
ska i samråd med berörda parter ta fram förslag på områden där nya stadsdelar kan växa 
fram och där det finns goda möjligheter till sammankoppling med befintlig infrastruktur. 
För att nämna några stadsdelar nära innerstan: Norra Djurgårdsstaden, Norra Stations-
området, Västra Kungsholmen, Alvik, Liljeholmen, Telefonplan, Slakthusområdet och 
Årstafältet. Svåra tider kräver nytänkande. På olika sätt, inte minst genom en enklare 
och snabbare handläggning, bör nämnden försöka få till stånd en ökad byggnation. 
 
I Stockholms centrala delar sker för närvarande en påtaglig expansion av kommersiella 
lokaler och fastigheter. Det saknas en övergripande plan för hur denna utveckling skall 
styras på ett riktigt sätt. 
 
Ett flertal byggnader av historiskt eller arkitektoniskt intresse har under senare tid rivits 
eller är påtänkta för rivning, exempelvis Astoriabygganden, Stureplanskvarteret. Här har 
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kommersiella intressen tillåtits spela en alltför stor roll. Sverigedemokraterna accepterar 
inte att företaget APPLE tillåts uppföra en utställningslokal i Kungsträdgårdens norra 
del. 
 
 
Sverigedemokraternas förslag till kommunfullmäktige 
 
Sverigedemokraternas förslag till budget för 2018 och inriktning för 2019 för Stads-
byggnadsnämnden godkänns. 
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Trafiknämnden 
En välutvecklande infrastruktur är avgörande för Stockholms framtida tillväxt. Avgö-

rande för Stockholms invånare är i flertalet fall tillgången till bostäder samt goda 

kommunikationer mellan bostäder och arbete. Stockholm blir mindre attraktivt att eta-

blera sig i för företag och bostadsbyggandet hålls tillbaka om vi inte kan erbjuda kom-

munikationer som håller en hög servicenivå. Idag förekommer överbelastningar i kol-

lektivtrafiken. Utbyggnaden av kollektivtrafiken hinner helt enkelt inte med den stora 

befolkningsökningen i stockholmsregionen. Resultatet blir sämre service och framförallt 

stor trängsel i kollektivtrafiken för stockholmarna under vissa tider på dygnet. En ljus-

punkt är dock öppningen av en ny citybana för pendeltågen. Även om en fulltalig majo-

ritet förefaller ha avvisat den östliga förbindelsen har Sverigedemokraterna inte avskri-

vit dessa planer. 

 

Många trafikfrågor faller under Stockholms läns landstings huvudmannaskap. Ett nära 
samarbete med Landstinget är därför nödvändigt. 
 
Trafiknämnden ska tillsammans med stadsbyggnadsnämnden och exploateringsnämn-
den ta fram förslag för att skapa goda förutsättningar för nya bostadskvarter där kollek-
tivtrafiken kan integreras på ett naturligt sätt i stadsbilden. Sverigedemokraterna ser 
hellre att man bygger ut staden än att den förtätas. I första hand gäller detta för bostäder, 
men också infrastrukturen måste vara en följd av den bostadspolitik som förs. 
 
Den växande trängseln inom kollektivtrafiken är ett resultat av en kraftig befolknings-
ökning i regionen. Förklaringen till befolkningsökningen är att Stockholm är en plats 
som erbjuder arbete och utbildning. En annan förklaring är att Sverige under många år 
har haft en stor invandring som staden inte har mäktat med att hantera på ett bra sätt. En 
ökad turtäthet inom kollektivtrafiken är en början för att få bukt på de växande proble-
men. Sverigedemokraterna är positiva till en utbyggd tunnelbana men vi säger nej till en 
extrem dyr utbyggnad av spårväg i innerstaden. Beslut måste fattas om och igångsätt-
ning ske av lämplig kollektiv förbindelse mellan Norra Djurgårdsstaden/Frihamnen och 
Stockholm city. 
  
Att en god framkomlighet råder för såväl stadens invånare som besökare har stor bety-
delse. Därför ska just infrastrukturen vårdas och fokusera på en god säkerhet. I vissa 
miljöer som våra gågator ska framkomligheten och säkerheten för gångtrafikanter priori-
teras, inte minst med tanke på terrorhandlingar. Denna prioritering sker genom att tra-
fiknämnden verkar för att fler farthinder placeras ut i staden. Farthinder som är höj- och 
sänkbara ska monteras på våra mest folktätaste gånggator, vilket då möjliggör att fordon 
med behörighet som till exempel varutransporter kan nå fram till sin slutdestination.  I 
väntan på att dessa höj- och sänkbara hinder placerats ut ska ytterligare farthinder i form 
av ”betonglejon” placeras ut. 
 
Stockholm stad har goda möjligheter att bli en cykelstad som kan mäta sig med andra 
europeiska städer i cykelvänlighet. För att uppnå detta mål måste nämnden i sitt arbete 
sätta ett större fokus på att få till bredare cykelbanor, bättre pendlingsbanor samt en 
ökad trygghet för stadens cyklister som så väl för gångtrafikanter. Goda pendlingsmöj-
ligheter med cykel till den framväxande Hagastaden är exempel på cykelstråk som bör 
prioriteras. Den under senare år starkt ökande cyklismen har minskat trycket på viss 
kollektivtrafik och förhoppningsvis också inneburit bättre hälsa för cyklister. En avig-
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sida med cyklismen är att många gående i Stockholm upplever cyklisterna som en stor 
riskfaktor – till och med större än bil- och busstrafiken. Trafiknämnden måste i större 
utsträckning än för närvarande planera för skilda banor för cyklister och gående samt 
bättre informera cyklister om gällande regler i trafiken. 
 
Trafiknämnden ska arbeta efter gällande investeringsstrategi. Trafiknämndens arbete bör 
ske i samråd med andra berörda parter för att skapa en hållbar infrastuktur i regionen 
som ska inbjuda till investeringar och bostadsbyggande. 
 
Många stockholmare är beroende av bilen, Sverigedemokraterna vill fortsätta arbetet 
med att ta fram ett hållbart förslag för en östlig förbindelse för att skapa en fungerande 
ringled runt Stockholms innerstad. Stadens framkomlighetsstrategi ska följas där fokus 
ligger på god framkomlighet för gående, cyklister och resande i kollektivtrafiken. Över-
siktsplanen Promenadstaden Stockholm innehåller många goda lösningar. Att styrande 
politiker har valt att gå vidare med ”Nya Slussen” är beklagligt då detta bygge inte över-
ensstämmer med denna översiktsplan.  
 
Den styrande majoriteten i staden har skärpt parkeringsreglerna för bilar och motor-
cyklar, Sverigedemokraterna anser att det krävs korrigeringar i reglerna – framförallt 
vad gäller boendeparkering. 
 
Mer belysning ökar trygghet och trivsel i staden för såväl stockholmarna som turister. 
Projektet Stockholm light night som verkar för ökad ljussättning på byggnader och broar 
är ett bra initiativ som ska ges ökade anslag. 
 
Arbetet för att skapa ett Stockholm med en välutvecklad infrastruktur ska ske i samråd 
med Trafiknämnden i Stockholms läns landsting. Även en nära dialog med närliggande 
kommuner ska vara en självklarhet i nämndens arbete. Då Stockholm är Sveriges till-
växtmotor ska samarbetet med Trafikverket breddas för att skapa en lokal infrastruktur-
politik som inbjuder till investeringar och nyföretagande.  
 
Den så kallade Sverigeförhandlingen har som ett av sina mål att bygga höghastighets-
järnvägar från Stockholm till Göteborg och från Stockholm till Malmö. Kostnaderna för 
projektet kommer, särskilt med tillhörande infrastruktur för stationer och vägar bli höga 
– i dagsläget någonstans mellan tre -och fyrahundra miljarder kronor. Projektets ekono-
miska och nyttomässiga bärkraft ter sig mycket tveksam. Ett bantat projekt med höghas-
tighetsjärnväg mellan Stockholm och Linköping skulle däremot kunna vara till fördel 
för Stockholmsregionens tillväxt. Sverigedemokraterna ser också gärna en utbyggnad 
och modernisering av järnvägsnätet mellan Stockholm och Uppsala. 
 
Ett annat mål för Sverigeförhandlingen är förbättrad kollektivtrafik och ökat bostads-
byggande i de tre storstadregionerna. I samband med den så kallade Stockholmsförhand-
lingen har utkristalliserats några tunnelbanealternativ och andra spåralternativ. Underla-
gen för definitiva ställningstaganden är ännu inte fullständiga. I många år har diskuterats 
en östlig förbindelse, främst för bilar, mellan Nacka och norra Stockholm över/under 
Djurgården. Förbindelsen skall anknyta till den så kallade Norra länken. Olika förslag 
finns om sträckningen. Sverigedemokraterna ser i huvudsak fördelar med en fullbordad 
trafikring runt Stockholm och är därför principiellt positiva till att den så kallade Östra 
länken byggs. 
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Stadens ska fortsätta arbetet med att göra det lättare och mer förmånligt att köra elbil. 
Trafiknämnden ska verka för att fler allmänna laddstationer inrättas. Det kan då handla 
om att underlätta för privata aktörer att utveckla möjligheterna för stockholmarna att 
använda såväl elbilar som eldrivna cyklar. Samtidigt måste en beredskap finnas för olika 
framtida tekniska lösningar på de områden som rör energi för framdrivning av bilar och 
bussar. Det kan till exempel inte uteslutas att vätgas blir en vanlig framtida energikälla. 
 
Sverigedemokraterna stöder stadens målinriktning när det gäller ett fossilbränslefritt  
Stockholm 2040. Målsättningen får dock inte leda till så ingripande åtgärder att dessa 
medför allvarliga ekonomiska  problem för såväl den kommersiella trafiken som för 
privatbilister. 
 
 
Sverigedemokraternas förslag till kommunfullmäktige 
 
Sverigedemokraternas förslag till budget för 2018 och inriktning för 2019 för Trafik-
nämnden godkänns. 
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Utbildningsnämnden 
Studerande stockholmares välbefinnande och rätt till en bra skolgång ska vara en prio-

riterad fråga. Att trygghet ska prägla våra barns skolgång, är en självklarhet som ty-

värr dock inte längre framstår som uppenbar. Disciplinära åtgärder som att flytta bort 

stökiga elever från undervisningen måste vara varje skollednings plikt, allt för att en 

god skolmiljö ska kunna upprätthållas för våra barn. Studiemiljön ska vara lugn, trygg 

och fokusera på kunskapslärande som förbereder våra barn för vidare studier och ar-

betslivet. 

 

Skolgårdar som uppmuntrar till utevistelse under rasterna är viktigt för våra barns hälsa 
och välbefinnande. Nämnden ska inte acceptera den stora mängd nybyggnationer som tar 
skolgårdar i anspråk. Vänstermajoriteten har redan idag planlagt bygget av ett flertal skol-
baracker för så kallade ensamkommande på stadens skolgårdar och planen är att bygga  
åtskilliga baracker till. En kraftig försämring av skolors utomhusmiljö uppmuntrar inte 
barn och ungdomar att vistas utomhus under rasterna. Nämnden bör tillsätta en utredning 
om hur man kan göra skolidrotten till en viktigare del av barnens skolgång. Kunskaperna 
om kost och hälsa måste breddas bland våra skolelever. 
 
Barn och ungdomar måste få tydligare information och kunskaper om vad som krävs för 
att få ett arbete i framtidens Stockholm. Stockholms arbetsmarknad kommer att präglas av 
såväl tjänst- som teknikarbeten. Utbildning inom media och journalistik lockar många, 
dock är den arbetsmarknaden kraftigt begränsad.  
 
Våra ungdomar måste genom information få ett bredare perspektiv om vad olika slags 
arbeten betyder för ens egen framtid och hur arbetsmarknaden ser ut inom olika branscher 
än vad som idag är fallet.  
 

Stadens skolor ska bredda samarbetet med näringslivet för att skapa en naturlig brygga 
mellan skolan och arbetslivet. Denna brygga kan vara praktik i form av lärlingsplats 
under eller efter elevens skolgång och som senare resulterar i ett riktigt arbete. Utbild-
ningsnämnden ska ta fler initiativ för att bredda denna typ av samarbeten. 
 
Ett projekt från näringslivets sida som är av intresse i sammanhanget är ”My Dream 
Now”. Projektet är ett samarbete mellan skola och arbetsliv och innebär att företagen 
som är med erbjuder sina anställda att engagera sig som frivilliga för att inspirera elever.  
Skolan i  sin tur anlitar de frivilliga från arbetslivet  för att de ska träffa eleverna på sko-
lan, organisera studiebesök och jobbskuggning. Från Stockholms stad deltar bland annat 
Slättgårdskolan, Skärholmen, och Järvaskolan, Kista. 
  
Vissa barn behöver extra stöd för att de ska klara av skolgången. Det finns även ett behov 
av att stimulera begåvade barn som vantrivs i stökiga klasser. Detta gör man genom att 
skapa särskilda klasser för sådana barn där bland annat undervisningen kan ha ett högre 
tempo för att stimulera eleverna.  
 
Skolor där elever har ett haltande resultat ska få mer resurser. Det är inte lämpligt att 
låta lågpresterande klasser splittras och sprida ut eleverna på andra skolor. Istället ska 
fokus läggas på vad som just saknas i dessa elevers skolmiljö.  
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Behövs det fler lärare eller lärare med annan kunskap, finns det stökiga elever som 
förstör utbildningen och som behöver omplaceras. Detta är exempel på frågor som 
varje skolledning måste ställa sig när resultaten haltar. 
 
Stockholms stad står inför många stora utmaningar inom skolväsendet. Den pedago-
giska verksamheten kommer expandera under många år framöver. Den enskilt största 
anledning till den kraftiga kostnadsökning som redan inträffat är den omfattande in-
vandringen som sker till Sverige. Kostnaderna för tolkar och hemspråksundervisning 
kommer att öka under många år framöver. Sverigedemokraterna vill istället för att 
lägga stockholmarnas skattepengar på att lära ut utländska språk till framtida svenska 
medborgare lära ut svenska till framtida svenska medborgare. Det svenska språket är 
nyckeln till att förstå svenska värderingar och normer. Det svenska språket öppnar 
även dörren till den svenska arbetsmarknaden. Utbildningsnämnden måste bredda 
utbudet av svenskundervisning och ställa större krav på att blivande svenska medbor-
gare och andra inflyttade lär sig svenska. Dessa krav ska om möjligt även riktas mot 
stockholmare som har bott i Stockholms stad under lång tid men fortfarande uppvisar 
stora brister i det svenska språket.  
 
Ny forskning har visat att elevens hemmiljö och de studietraditioner som finns där har 
avgörande betydelse för hur eleven tillgodogör sig skolans undervisning. Det finns 
därför ingen anledning att förespråka överflyttning av elever mellan skolor, så kallad 
bussning. Däremot kan det finnas anledning att göra informationsinsatser hos elever-
nas familjer för öka deras förståelse för behovet av en god studiemiljö i hemmet. Sve-
rigedemokraterna menar att utrikes födda nyanlända skolbarn bäst kommer in i skol-
systemet genom s k förberedelseskolor, där de successivt bland annat får lära sig till-
räcklig svenska för att kunna överflyttas till en klass inom den ordinarie skolgången. 
 
 
Sverigedemokraternas förslag till kommunfullmäktige 
 
Sverigedemokraternas förslag till budget för 2018 och inriktning för 2019 för Utbild-
ningsnämnden godkänns. 
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Äldrenämnden 
Det är av stor vikt att våra seniorer känner trygghet i vardagen och att man känner att 

man har ett inflytande över sin egen livssituation. Våra äldres omsorg ska präglas av 

inflytande och lyhördet för varje enskild persons önskemål. Idag ser vi en utveckling där 

många människor är oroliga över att bli äldre och gå i pension. Man oroar sig för 

pensionen, kommer den att räcka till mat och hyra, samt är man orolig för tryggheten i 

sin egen närmiljö. Äldrenämnden ska säkerhetsställa att våra seniorer känner en större 

trygghet och tilltro än vad man känner idag. Personalens villkor skall vara sådana att 

rekrytering underlättas och heltid för anställda skall gälla. På äldrenämndens område 

har överflyttning till nämnden skett av motsvarande funktioner i stadsdelsnämnderna. 

På så sätt kan inom äldrenämndens kompetens större, övergripande frågor, såsom upp-

handlingar bättre samordnas. 

 
Våra äldre har rätt till respekt från de yngre generationerna och från samhället i stort. I 
vårt Stockholm skall politiken för våra äldre inriktas på att tillgodose deras olika behov 
samt för att bygga broar mellan generationerna. Våra äldre är en resurs och ska behand-
las som de samhällsbyggare de många gånger är. Äldre i Stockholm ska ha rätt till 
trygghet, livskvalitet, näringsriktig och välsmakande mat. Fysisk och ekonomisk trygg-
het är två grundläggande förutsättningar för ett fungerande och fullvärdigt liv. Det är 
Äldrenämndens huvuduppgift att försöka tillgodose dessa behov. 
 
Trygghet för våra äldre kan handla om många olika saker, alltifrån att få hjälp med en-
klare sysslor i vardagen till livsavgörande frågor som möjligheten att få akut hjälp om 
man behöver. När för dem som, med viss hjälp, vill bo kvar hemma så ska staden bistå 
med resurser för att möjliggöra detta. En ständigt återkommande fråga är svårigheten för 
äldre att få sina ansökningar om vård -och omsorgsboende  godtagna. Biståndsbedöm-
ningen måste centraliseras utifrån den bedömning som idag görs inom stadsdelsnämn-
derna, allt för att få enhetlighet i besluten. Sverigedemokraterna vill liksom partier inom 
alliansen ha en överenskommelse (gärna blocköverskridande) om en reformerad bi-
ståndsbedömning och en boendegaranti för äldre över 85 år. 
 
Hälsotillståndet hos äldre har blivit allt bättre och många äldre vill också fortsätta att 
arbeta längre. Nämnden ska  i den mån detta ligger inom nämndens kompetensområde 
hjälpa alla äldre stockholmare som vill stanna kvar i arbetslivet om den enskilde perso-
nen har sådana önskemål. 
 
 
Sverigedemokraternas förslag till kommunfullmäktige 
 
Sverigedemokraternas förslag till budget för 2018 och inriktning för 2019 för Äldre-
nämnden godkänns. 
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Överförmyndarnämnden 
Överförmyndarnämndens huvudsakliga uppgift är att garantera trygghet för individer 

som inte själva kan sköta sin ekonomi, bevaka sin rätt eller sörja för sin person. Över-

förmyndarnämnden arbetar utifrån gällande lagstiftning. Nämnden utövar tillsyn och 

kontroll över förvaltare och gode män samt även över föräldrar som sköter och förval-

tar sina minderåriga barns tillgångar. Nämnden bör utöka kontrollen av förvaltare och 

gode män och tillse att de verkligen är lämpliga för uppdraget. Detta kan bland annat 

göras genom fler oanmälda kontroller. 

 
Nämnden ska även garantera tryggheten och rättssäkerheten för huvudmännen genom en 
effektiv uppföljning. Huvudmännen kan exempelvis vara äldre, personer med funk-
tionsnedsättning, minderåriga eller ensamkommande flyktingbarn som sedan förses med 
förvaltare eller god man. Genom en väl utvecklad kommunikationsstrategi kan tillgäng-
ligheten gentemot medborgarna och anhöriga förbättras.  
 
Utbildningen av gode män är viktig och nämnden bör årligen se över utbildningsplanen 
och uppdatera den efter rådande behov i staden. Överförmyndarnämnden ska även sä-
kerställa att ärendehanteringen är väl fungerande och inte förvaltaren utnyttjar sin posit-
ion för egna ändamål. 
 
Senaste tiden har missbruk uppmärksammats, gode män utnyttjar sin ställning för att 
själva gynnas ekonomiskt på den man ska hjälpas bekostnad. Konsekvenserna kan vara 
förödande för individen. Detta är ett stort problem – det som krävs är en bättre administ-
rativ uppföljning. Misstankar om brott ska alltid polisanmälas. 
 
Individer som drabbas av gode mäns ovarsamhet eller av direkta bedrägerier ska kunna 
ersättas ekonomiskt av Stockholms stad. Överförmyndarnämnden bör därför inrätta en 
särskild skadeståndsfond. I sammanhanget förhållandevis stora resurser ha redan satsats 
på att få en väl fungerande nämnd. Det finns anledning att fortsätta på den inslagna 
vägen. Särskilt viktig är rekryteringen  av lämpliga gode män. 
 
 
Sverigedemokraternas förslag till kommunfullmäktige 
 
Sverigedemokraternas förslag till budget för 2018 och inriktning för 2019 för Överför-
myndarnämnden godkänns. 
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Central medelsreserv 
 
I Central medelsreserv: 1. Till kommunfullmäktige förfogande för oförutsedda behov 
reserveras 5,0 mnkr. 
 
I Central medelsreserv: 2. Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov re-
servas 459,3 mnkr främst för följande ändamål: 
 

 Kostnader för invandringen 
 Stödinsatser för hemlösa 
 Kompetensförsörjning 
 Trygghetssatsningar 
 Boenden för äldre med särskilda behov 
 Övriga oförutsedda behov  

 
Vidare reserveras 737,4 mnkr i Central medelsreserv: 3. Till kommunstyrelsens förfo-

gande för prestationsförändringar inom förskola, skolbarnomsorg, grundskola, gymna-
sieskola, särskola, svenskundervisning för invandrare (SFI), mottagandet av kvotflyk-
tingar, vårdnadsbidrag, stöd och service till personer med funktionsnedsättning. 
 
I Central medelsreserv: 4. Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda investe-

ringsutgifter har utgifter om 600,0 mnkr reserverats för planerings- och genomförande-
projekt avseende investeringar för följande ändamål: 
 

 Förändringar mellan åren i redan beslutade investeringsprojekt som inte kan fi-
nansieras genom omprioriteringar inom nämndens investeringsplan 

 Nya prioriterade investeringsprojekt som inte kräver genomförandebeslut av 
kommunfullmäktige, genom att de inte är av strategisk vikt eller principiell ka-
raktär 

 Tillgänglighetsinvestingar om 100,0 mnkr 
 
 
Sverigedemokraternas förslag till kommunfullmäktige 
 
Till Central medelsreserv reserveras följande belopp för år 2018 med fördelning enligt 
budgetförslaget i denna titel.  
Till kommunfullmäktiges förfogande för oförutsedda behov reserveras 5,0 mnkr. 
Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov reserveras 459,3 mnkr.  
Till kommunstyrelsens förfogande för prestationsförändringar inom förskola, skol-
barnsomsorg, grundskola, gymnasieskola, komvux, särskola, svenskaundervisning för 
invandrare (SFI), kvotflyktingmottagande samt stöd och service till personer med funkt-
ionsnedsättning reserveras 737,4 mnkr.  
Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda investeringsutgifter reserveras 600,0 
mnkr. 
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Finansförvaltning 
 
Skatteunderlag 
Prognosen över skatteunderlaget för 2018, det vill säga kommuninvånarnas förvärvsin-
komster under 2016 är uppräknad med bedömning av utvecklingen under inkomståren 
2017 och 2018. Gällande prognos utgår från Sveriges Kommuner och Landstings be-
dömning under 2017. 
 
För år 2018 föreslås att kommunal inkomstskatt på 17,65 per skattekrona, vilket är 25 
öre lägre än 2017. 
 
Begravningsavgiften finansieras genom en särskild avgift som tillgodogörs av staden på 
samma sätt som skattemedel. Begravningsavgiften lämnas oförändrad. 
 
 
Sverigedemokraternas förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunal inkomstskatt fastställs med kronor 17:65 per skattekrona för att fylla stadens 
uttaxeringsbehov för 2018. 
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BOLAG INOM STOCKHOLMS STADSHUS AB 
 
 
KONCERNEN STOCKHOLMS STADSHUS AB 
 
BOLAGETS UPPGIFTER OCH MÅLSÄTTNING 
 
Stockholms Stadshus AB har en sammanhållande funktion för merparten av Stockholms 
stads aktiebolag. Bolaget är moderbolag i en koncern som består av ett större antal dot-
terbolag eller underkoncerner samt två intressebolag. Bolaget ansvarar för styrning och 
uppföljning av dotterbolagens verksamhet utifrån kommunfullmäktiges inriktningsmål 
och direktiv. Bland kommunfullmäktiges direktiv ingår att svara för övergripande ut-
veckling, strategisk planering, löpande översyn och omprövning, utöva ekonomisk kon-
troll och uppföljning samt att utveckla styrformer och samspelet mellan ägare, koncern-
ledning och dotterbolag.  
 
Koncernstyrelsen ska fatta de principiella beslut som krävs för att kommunfullmäktiges 
mål ska nås. Dotterbolagens styrelser och verkställande ledningar har det operativa an-
svaret för att kommunfullmäktiges beslut verkställs. 
 
Koncernen Stockholms Stadshus AB omfattar bolag inom bostadsförsörjning, infra-
struktur såsom vattenreningsverk, fjärrvärme och ledningssystem, fiberkanalisation, 
parkeringsanläggningar, hamnverksamhet och skolor samt även kultur och besöksnäring 
genom teater- och kulturverksamhet, arenor och mässfastigheter. 
 
Dotterbolagens styrelser har helhetsansvaret för att kommunfullmäktiges beslut genom-
förs. Koncernen Stockholms Stadshus AB ska kontinuerligt följa upp och bevaka sta-
dens investeringsområden för att säkerhetsställa en bibehållen tillväxt i regionen. 
 
Koncernen skall prioritera investeringar som är en följd av Stockholms snabba tillväxt. 
Ett synnerligen kraftigt ökat bostadsbyggande behövs. De insatser som gjorts av den 
nuvarande majoriteten är goda, men inte tillräckliga. Bostadskön i Stockholm växer. 
Nybyggnationen bör ha ett särskilt fokus på hyresrätter.   
 
Sverigedemokraternas ägardirektiv för Koncernen Stockholms Stadshus AB för 
2018-2019 
 

 Bevaka och effektivisera dotterbolagens verksamheter   
 Styra finansiella medel för att optimera ekonomisk tillväxt 
 Göra en översyn om administrativa besparingar är genomförbara 
 Se till att berörda bostadsbolag och nämnder prioriterar ett ökat bostads-

byggande 
 
 

Sverigedemokraternas förslag till kommunfullmäktige 
 
Sverigedemokraternas förslag till mål och ägardirektivför 2018-2019 Koncernen 
Stockholms Stadshus AB godkänns. 
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DE KOMMUNALA BOSTADSBOLAGEN 
 
Bolagen AB Svenska Bostäder, AB Familjebostäder och AB Stockholmshem ska ha 
följande uppgifter och målsättning. 
 
Bostadsbolagens uppgift ska vara att medverka till ett Stockholm med en fungerande 
bostadsmarknad där, lägenheter förmedlas efter kötid och ett begränsat antal går till so-
cialförvaltningen. Socialförvaltningen kan genom att tilldelas ett större antal lägenheter  
från bostadsbolagen ge specifika grupper i samhället förtur till kommunens hyreslägen-
heter. Det finns fall där förtur är motiverat men systemet missbrukas idag i betydande 
utsträckning då framförallt nya invandrare före ”gamla” stockholmare kan få en lägenhet 
i Stockholms stad utan att ha behövt stå i bostadskö. Bostadsbolagen har reducerat sina 
krav på inkomstens storlek för att få ett hyreskontrakt, utfallet av dessa regler måste 
noga följas upp. 
 
De kommunala bostadsbolagen ska bygga mer. Bolagen har en viktig uppgift framför 
sig för att överbygga den akuta bostadsbristen. En bostadsbrist som håller tillbaka 
Stockholms tillväxt. Vi vill verka för att våra kommunala bostadsbolag om möjligt byg-
ger fler bostäder än vad som sker idag. Bostadsbolagens intäkter ska återinvesteras i 
nybyggen av nya bostäder eller reparationer och bolagen ska inte tömmas för att sub-
ventionera andra kostsamma områden inom kommunen. 
 
De kommunala bostadsbolagen ska enbart ge ett begränsat antal lägenheter till Social-
förvaltningen. Dessa lägenheter ska gå till personer med stor funktionsnedsättning och 
till seniorer som är i behov av en ny bostad i, till exempel, markplan. Andra grupper 
som övriga partier anser är prioriterade grupper ska inte ges förtur till bostad via Social-
förvaltningen, utan bostadsförmedlingen ska ha ansvar för detta. Vidare ska de kommu-
nala bostadsbolagen omedelbart upphöra med planerna om att bygga modulhus för ny-
anlända. Sverigedemokraterna förespråkar en ansvarsfull migrationspolitik utan pani-
kåtgärder i form av dyra boendelösningar. De kommunala bostadsbolagens främsta upp-
gift är att tillhandahålla bostäder åt stockholmare. De pågående modulhusprojekten ska 
öronmärkas åt framförallt studenter.  
 
Bolagen ska i samråd med byggföretagen och andra parter utveckla verksamheten så 
byggtakten ökar. En nära dialog med berörda parter är av stor vikt för att öka incitamen-
ten för ett ökat och mer effektivt bostadsbyggande. Om möjligt måste kommunens plan-
processer påskyndas. Sverigedemokraterna är inte främmande för att staten måste få 
igång ett ökat byggande genom statliga åtgärder, vilket för närvarande förekommer i 
begränsad omfattning. Av olika skäl, som är svåra att överblicka är nybyggda hyresrätter 
i Stockholm så dyra att flertalet bostadsökande, särskilt ungdomar, inte har råd att bo i 
dem. På grund av skattesystemets utformning kan det i dagsläget vara billigare att bo i 
bostadsrätt  än i hyresrätt. 
 
Sverigedemokraternas ägardirektiv för Bostadbolagen AB Svenska Bostäder, AB 
Familjebostäder och AB Stockholmshem för 2018-2019 
 

 En del av de lediga lägenheter som kommer in ska via bostadsförmedling-
en gå till en separat bostadskö för stockholmare 

 Bolagen ska bygga fler bostäder än vad som sker idag 
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 Se över systemet hur bolagen ger vissa grupper förtur till lägenheter 
 Underlätta möjligheterna för våra äldre att kunna bo kvar hemma genom 

förenklade bostadsbyten 
 Äldre ska vid behov erbjudas en ny lägenhet i entréplan om detta är nöd-

vändigt för att individen ska kunna bo kvar i sitt hem   
 Det överskott som kan uppkomma i bolagen skall inte överföras till andra 

verksamheter inom koncernen Stockholms Stadshus utan användas till ny-
byggnation och reparationer/underhåll inom det befintliga fastighetsbe-
ståndet 

 Bolagen ska inte uppföra modulhus åt nyanlända invandrare 
 
 

Sverigedemokraternas förslag till kommunfullmäktige 
 
Sverigedemokraternas förslag till mål och ägardirektivför 2018-2019 Bostadsbolagen 
godkänns. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(SD):108 
 

Sverigedemokraternas förslag till budget 2018 

MICASA FASTIGHETER I STOCKHOLM AB 
 
BOLAGENS UPPGIFTER OCH MÅLSÄTTNING 
 
Micasa fastigheter i Stockholm AB är ägare till och förvaltar vård- och omsorgsboen-
den. Man har även ansvar för såväl trygghets- som seniorbostäder. Bolagets uppgift ska 
vara att erbjuda välskötta fastigheter där brukarens önskemål har tagits i beaktande. Bo-
laget bör fokusera mer på att skapa fler seniorbostäder då detta är en boendeform som 
har ökande efterfrågan i Stockholms stad. Ett brett utbud ger en större trygghet för våra 
äldre att kunna hitta ett nytt hem när man är väl är i behov av detta. Seniorbostäder bör 
ha en central placering i samhället. Affärer, kommunala färdmedel med mera ska i så 
stor utsträckning som möjligt finnas inom promenadavstånd. Det bör även kunna er-
bjuda en variation på seniorbostäders placering. Både bostäder centralt i innerstan och 
bostäder placerade nära naturen, längre från stadskärnan. 
 
Ett särskilt problem för Micasa är de förhållandevis höga hyresnivåerna i vissa bestånd, 
något som verkar avhållande på presumtiva hyresgäster. Micasa bör därför utan att åsi-
dosätta det affärsmässiga sträva efter att hålla byggkostnaderna nere utan att detta i allt-
för hög grad går utöver bostädernas standard. 
 
Micasa ska i samarbete med social- och äldrenämnden erbjuda tre boendeformer: 
Trygghetsboende med aktivitetscenter, servicehus för äldre med omvårdnadsbehov samt 
vård- och omsorgboende. 
Micasas engagemang med att härbärga flyktingar bör inskränkas. 
 
Sverigedemokraternas ägardirektiv för Micasa fastigheter i Stockholm AB för 
2018-2019 
 

 Erbjuda attraktiva bostäder och ett brett utbud till berörda grupper  
 Arbeta för att nyproduktionen av omsorgsboenden fortsätter 
 Bygga om befintliga lokaler till trygghets- och omsorgsboenden om möj-

ligheten finns  
 Verka för att bredda utbudet av seniorbostäder 
 
 

Sverigedemokraternas förslag till kommunfullmäktige 
 
Sverigedemokraternas förslag till mål och ägardirektivför 2018-2019 Micasa fastighet-
er i Stockholm AB godkänns. 
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BOSTADSFÖRMEDLINGEN I STOCKHOLM AB 
 
BOLAGETS UPPGIFTER OCH MÅLSÄTTNING 
 
Bostadsförmedlingen i Stockholms uppgift är idag att svara för reguljär bostadsför-
medling, evakuering och förmedling av förturslägenheter inklusive försöks- och trä-
ningslägenheter, förmedling av lägenheter till stadens bostadsbolags internköer samt 
förmedling av kategoribostäder såsom student- och trygghetsboenden. 
 
Bostadsförmedlingen i Stockholm AB ska prioritera stockholmarna på bostadsmark-
naden, en viss del av lediga bostäder ska helt enkelt öronmärkas för stockholmare. Det 
vill säga till medborgare som bor och är folkbokförda i staden. Principen om att längsta 
kötid ska vara avgörande för tilldelning av bostad ska upprätthållas. Antalet förtursläg-
enheter skall vara begränsat. 
 
Kön av bostadssökande hos Bostadsförmedlingen växer som en följd av bostadsbristen i 
staden för varje år med åtskilliga tiotusentals personer. På grund av den tidigare majori-
tetens omfattande utförsäljning av bostadsbolagens hyreshus och att en betydande del av 
nyproduktionen utgörs av bostadsrätter är antalet hyresrätter, särskilt i innerstan, begrän-
sat. Bostadsförmedlingen arbetar således under svåra förhållanden, men resultatet av 
den förmedlande verksamheten är likväl inte tillfredsställande. 
 
Sverigedemokraternas ägardirektiv för Bostadsförmedlingen i Stockholm AB för 
2018-2019 
 

 Öronmärka en del av lägenhetsbeståndet för Stockholms invånare  
 Ej ge nyanlända invandrare förtur till lägenheter 
 Se över kösystemet så inte förtur genom ”särskilda skäl” missbrukas  
 
 

Sverigedemokraternas förslag till kommunfullmäktige 
 
Sverigedemokraternas förslag till mål och ägardirektivför 2018-2019 Bostadsför-
medlingen i Stockholm AB godkänns. 
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SKOLFASTIGHETER I STOCKHOLM AB (SISAB) 
 
BOLAGETS UPPGIFTER OCH MÅLSÄTTNING 
 
Skolfastigheter i Stockholm ska tillhandahålla ändamålsenliga, flexibla och kostnadsef-
fektiva lokaler för stadens förskole- och skolverksamhet. En attraktiv fysisk arbetsmiljö 
bidrar till att rekrytera personal och elever. Skolfastigheternas arkitektur ska gestalta 
skolans centrala ställning i samhället eller med andra ord, vad gäller vissa byggnader, ett 
”lärdomens tempel”. 
 
En god välkomnande miljö i våra skollokaler är viktig för att ge våra barn och ungdomar 
förståelse för att utbildningen är en viktig faktor för att komma in på arbetsmarknaden. 
Stadens elever ökar, mycket på grund av en invandring som innebär stora påfrestningar 
på Stockholms stad. Resultatet blir att stockholmarnas barn och ungdomar får mindre 
resurser sig tilldelade. Sverigedemokraterna har motsatt sig uppförande av paviljonger 
på skolgårdar för nyanlända invandrare.  
 
Skolfastigheter i Stockholm AB ska i samverkan med berörda parter utöka antalet loka-
ler för skolverksamhet. Dessutom skall bolaget tillse att det finns en god inomhus- och 
utomhusmiljö för våra barn och ungdomar. Den tendens som finns att minska på elevers 
utrymme på skolgårdar ska motverkas. Den utveckling som vi nu ser, där baracker 
byggs på våra barns skolgårdar får en negativ påverkan på våra skolbarns utomhusmiljö. 
Baracker på skolgårdar uppmuntrar inte till utomhusvistelse under raster. 
 
SISAB bör se över möjligheterna att omforma befintliga lokaler som är tillgängliga till 
fungerande förskole- respektive skolverksamhet. Ofta är de inte nödvändigt att bygga 
nytt utan andra lösningar kan tänkas. När det byggs så bör lösningarna vara flexibla och 
anpassade för olika typer av verksamhet.  
 
Sverigedemokraternas ägardirektiv för Skolfastigheter i Stockholm AB för 2018-
2019 
 

 Fortsätta utveckla stadens skolmiljöer så att de håller en hög standard med 
fokus på arbetsmiljö och hälsa för våra barn och ungdomar 

 Se över möjligheterna att omforma fler lokaler till skolor och förskolor 
 Se över stadens skolgårdar och utveckla dessa så att de uppmuntrar barn 

och ungdomar att vistas utomhus mer under raster 
 
 

Sverigedemokraternas förslag till kommunfullmäktige 
 
Sverigedemokraternas förslag till mål och ägardirektivför 2018-2019 Skolfastigheter i 
Stockholm AB godkänns. 
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STOCKHOLM VATTEN OCH AVFALL AB 
 
BOLAGETS UPPGIFTER OCH MÅLSÄTTNING 
 
I en växande stad som Stockholm är det av stor vikt att vi har rent och tillgängligt 
dricksvatten och att vi ställer hårda krav på ett fortsatt långsiktigt miljöarbete kring vat-
tenhanteringen i kommunen. Stockholm Vatten AB har som uppgift att säkerställa att 
Stockholms invånare och företag har tillgång till rent vatten men även att produktion 
och drift ska ske med så liten miljöpåverkan som möjligt.   
 
Stockholms Vatten AB är även ansvarigt för stadens avlopp och reningsverk. När de 
gäller avloppsnätet har det under senare år visat sig att nätet inte räcker till vid häftiga 
regn, vilka också med klimatförändringar kan förväntas bli vanligare. För att undvika 
översvämningar måste bolaget planera dagvattenkapaciteten för plötsliga stora regn-
mängder. Ett sätt kan vara att bygga stora reservoarer för att klara den så kallade brädd-
ningen. 
 
Bolaget ska värna om befintliga kunder och partners i regionen och även sträva efter nya 
samarbeten då bolaget har en god kapacitet och förmåga att tillhandahålla VA-tjänster 
även utanför kommungränserna. Bolaget ska bedriva ett kontinuerligt effektiviserings-
arbete med fokus på en så låg vatten- och avloppstaxa som möjligt. Målsättningen är att 
självkostnadsprincipen ska följas. 
 
Bolaget ska vara behjälpligt i trafiknämndens uppdrag att samordna gatuarbeten med 
övriga ledningsdragande bolag i staden samt Trafikverket, SL och andra aktörer för att 
främja framkomligheten. 
 
Stockholm Vatten AB ansvarar för driften av GlashusEtt i Hammarby Sjöstad, Stock-
holm Vattens miljöinformationscenter i Hammarby Sjöstad. Syftet med GlashusEtt är 
att informera om stadens miljö- och klimatarbete. Det bör övervägas om verksamheten 
inte kan skötas inom Stockholms vatten befintliga verksamhet och om detta miljöin-
formationscenter inte är en onödig kostnadspost för stockholmarna. 
 
 
Stockholm Avfall AB  
Stockholm Avfall AB ansvarar för utförandet av avfallsverksamheten. Stockholm Avfall 
AB har som mål att 2020 sortera ut och omvandla 70 % av allt matavfall till biogas för 
exempelvis sopbilar och bussar. Styrelsen för Stockholm Avfall AB utgörs av avfalls-
nämndens ledamöter och nämndens budget upprättas inom bolaget. Bolaget ska arbeta 
aktivt för att kunna öka återvinningen av näringsämnen från avloppshanteringen utan att 
miljöbelastningen ökar. Förekommande arbetskonflikter har visat hur viktigt det är med 
korrekta kontrakt och upphandlingar. Bolaget måste vid sina upphandlingar av leveran-
törer inte enbart ta hänsyn till lägsta pris utan även beakta aspekter såsom kvalitet och 
leveransförmåga.  
 
Sverigedemokraternas ägardirektiv för Stockholm vatten AB för 2018-2019 
 

 Prioritera att dricksvattnet håller en hög kvalité 
 Skapa goda relationer med andra aktörer i regionen 
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 Utreda om projektet GlashusEtt verkligen fyller ett nödvändigt syfte 
 

 
Sverigedemokraternas förslag till kommunfullmäktige 
 
Sverigedemokraternas förslag till mål och ägardirektivför 2018-2019 Stockholm vatten 
AB godkänns. 
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STOCKHOLMS HAMN AB 
 
BOLAGETS UPPGIFTER OCH MÅLSÄTTNING 
 
Stockholms hamn AB ska medverka till att säkerställa och utveckla goda förutsättningar 
för sjöfarten och regionens varuförsörjning för att därigenom främja regionens utveckl-
ing. Hamnen och sjöfarten är också sedan århundraden en viktig del av Stockholms 
identitet som stad vid Östersjön och Mälaren, belägen på öar, och med en stadsbild av 
skepp och fartyg i citynära lägen. Stockholms hamnar utgör ett viktigt gods och lo-
gistiknav för Mälarregionen.  
 
Stockholms Hamn AB har också en viktig roll när det gäller passagerar- och kryssnings-
trafiken i Östersjön. Verksamheten ska stimulera, och vara ett föredöme för, ett miljö-
vänligt transportarbete. Stockholms Hamn AB har också en mycket betydelsefull roll för 
stadens besöksnäring och ska bolaget fortsatt aktivt arbeta med att möjliggöra att än fler 
besökare söker sig till Stockholm. En god samverkan med berörda parter för att utreda 
förutsättningarna för att utveckla sjöfarten i Stockholmsregionen, inte minst för att en 
ökning av Stockholms attraktionskraft som en turiststad alltid ska vara en prioriterad 
arbetsuppgift. 
 
Stockholms Hamn AB:s utveckling ska medverka till att regionens behov av effektiv 
hamnkapacitet kan tillgodoses i ett långt perspektiv. Det ska ske i lämpliga former av 
samverkan med andra hamnar och intressenter. Infrastruktur, verksamhet och organisat-
ion ska utvecklas i takt med den snabba utvecklingen i Östersjöregionen samt trans-
portmarknadens krav. Bolaget skall anpassa sin verksamhet till byggandet av den  nya 
hamnen i Norvik, Nynäshamn. Hamnen är tänkt som ett nav för östersjö- och mälartra-
fiken. På olika sätt skall utsläpp från fartyg som ligger i hamn i staden minskas och mål-
sättningen om ett fossilfritt Stockholm 2040 gäller också för bolaget. 
 
Samtidigt skall bolagets verksamhet bygga på sunda ekonomiska kalkyler.  
 
Stockholms Hamn AB ska ha en god dialog med landstinget. Stockholms Hamn AB bör 
ges i uppdrag att tillsammans med berörda parter utreda möjligheterna av att starta er-
sättningsförbindelser via vatten under byggtiden av Slussen. 
 
 
Sverigedemokraternas ägardirektiv för Stockholms Hamn AB för 2018-2019 
 

 Fortsätta utveckla och bredda sjöfarten i stockholmsregionen 
 Göra stora satsningar i norvikhamnen 
 Utöka antalet förtöjningsplatser för kryssningsfartyg och yachter 
 Marknadsföra Stockholm i fler forum än vad som sker idag  

 
 

Sverigedemokraternas förslag till kommunfullmäktige 
 
Sverigedemokraternas förslag till mål och ägardirektivför 2018-2019 Stockholms 
Hamn AB godkänns. 
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AB STOKAB 
 
BOLAGETS UPPGIFTER OCH MÅLSÄTTNING 
 
AB Stokabs huvudsakliga uppgift är att värna och utveckla IT-utbyggnaden i Stock-
holms stad. Om Stockholm även fortsättningsvis ska kunna vara en region som lockar 
teknikföretag, svenska som utländska är det synnerligen viktigt att staden kan erbjuda 
IT-lösningar/fibernät som är de bästa i världen, Eftersom IT-branschen är en tillväxt-
marknad för Stockholm och ett område som även fortsättningsvis kommer att skapa 
arbetstillfällen är det viktigt att AB Stokabs ledning hela tiden inplementerar senaste 
teknik för att på så sätt skapa ett tekniskt arbetsklimat som gynnar Stockholms stad fort-
satta tillväxt. 
 
AB Stokab ska vara behjälpliga i trafiknämndens uppdrag att samordna  gaturarbeten 
med övriga ledningsdragande bolag i staden  samt Trafikverket, SL, Fortum och andra 
aktörer för att främja framkomligheten. 
 
Sverigedemokraternas ägardirektiv för AB Stokab för 2018-2019 
 

 Fortsätta utveckla ett högkvalitativt fibernät som lockar fler företag att eta-
blera sig i Stockholmsregionen  

 Bredda utbyggnaden av fibernätet 
 

 
Sverigedemokraternas förslag till kommunfullmäktige 
 
Sverigedemokraternas förslag till mål och ägardirektivför 2018-2019 AB Stokab god-
känns. 
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STOCKHOLMS STADS PARKERINGS AB 
 
BOLAGETS UPPGIFTER OCH MÅLSÄTTNING 
 
Stockholms stads parkerings AB huvuduppdrag är att i samarbete med Trafiknämnden 
verka för en god framkomlighet i trafiken. Bolaget bör verka för att bygga fler garage 
under mark, så antalet parkerade bilar på gatorna kan hållas på en hanterbar nivå. Delar 
av vägnätet som idag används som bilparkering kan behövas för andra färdmedel såsom 
buss och cyklar. 
  
Att avlasta gatunätet från parkerade bilar ska vara en bolagets prioriteter. Underjordiska 
parkeringsgarage samt infartsparkeringar är lösningar som Sverigedemokraterna före-
språkar. Det finns idag outnyttjade bergrum där det kan finnas möjligheter att skapa nya 
bilgarage. 
 
Delar av befintliga bilgarage samt byggandet av nya bör inkludera goda förutsättningar 
att kunna parkera cyklar, motorcyklar samt mopeder. Stockholm är en cykelstad och 
cyklismen ökar. Cykelstölder är ett dock ett utbrett problem och motmedel är nödvän-
diga om man vill uppmuntra människor till att cykla mer. Bolaget bör i samråd med 
intresseorganisationer ta fram förslag på utformandet av cykelparkeringar där lättill-
gänglighet för brukaren är i fokus. Det särskilda cykelgaraget på Odenplan är ett steg på 
vägen. Att förbättra möjligheterna för elbilar ska vara en del av bolagets verksamhet. I 
stadens garage ska laddningsmöjligheter installeras. 
 
En mera omfattande revidering har nyligen skett av stadens parkeringsregler. Sverige-
demokraterna är av uppfattningen att vissa av reglerna ger alltför stora inskränkningar  i 
motortrafiken. När det gäller tillstånd för boendeparkering är systemet inte rättvist ut-
format. 
 
Sverigedemokraternas ägardirektiv för Stockholms stads parkerings för 2018-2019 
 

 Ta fram förslag på nya bilagarage som kan skapas under markytan 
 Skapa fler cykelparkeringsmöjligheter i stadens bilgarage 
 Prioritera alternativen för infartsparkeringar utanför tullarna 

 
 

Sverigedemokraternas förslag till kommunfullmäktige 
 
Sverigedemokraternas förslag till mål och ägardirektivför 2018-2019 Stockholms stads 
parkerings AB godkänns. 
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STOCKHOLMS STADSTEATER AB 
 
BOLAGETS UPPGIFTER OCH MÅLSÄTTNING 
 
Kulturhuset, Stadsteatern skall vara ett samlande nav för många av Stockholms kul-
turyttringar. Bolaget ska erbjuda verksamheter inom teater, litteratur, dans konst med 
flera verksamhetsområden. 
 
Bolaget har för kulturinstitutioner av motsvarande grad en förhållandevis hög självfi-
nansiering. Det sedan flera år tillbaks ökande underskottet inger dock oro. Det finns 
därför anledning till en, med rimlig hänsyn till de kulturella aspekterna, ökad fokusering 
på den ekonomiska styrningen. 
 
Stockholms stadsteater AB ska bistå staden med ett varierat utbud av många konstfor-
mer som teater, konsthantverk, dans med mera. Verksamheterna ska präglas av en god 
kvalité, ge utrymme för talanger och tilltala en publik som vill ta del av de skapade ver-
ken. Verksamheter som håller en låg konstnärlig kvalité, varom omdömena givetvis 
kunna skifta, eller som inte har någon signifikant publik bör inte vara verksamheter som 
Stockholms stadsteater AB ägnar sig åt. Projekt som man märker inte lockar varken 
stockholmarnas eller turisters intresse bör läggas ner. 
 
Eftersom Stockholms Stadsteater jämte Dramaten är något av en svensk nationalscen 
bör verk av svenska dramaturger äldre och nya författare ha en framträdande plats på 
reportoaren. 
 
Stockholms stadsteater AB bör arbeta för att under enkla former sätta upp föreställning-
ar i förorten som nu sker i Vällingby och Skärholmen som belyser svensk kultur och 
värderingar. Detta kan vara ett sätt att bidra till ett mera sammanhållet och förstående 
samhälle. Att svenskar som själva har invandrarbakgrund deltar i sådana projekt kan 
vara positivt och på så sätt involveras människor som idag lever i segregerade områden. 
 
 
Sverigedemokraternas ägardirektiv för Stockholms Stadsteater AB för 2018-2019 
 

 Projekt som handlar om kultur med bäring om norden ska premieras 
 Fler uppsättningar med verk av svenska författare 
 Bredda verksamheten till stadens segregerade förorter 

 
 

Sverigedemokraternas förslag till kommunfullmäktige 
 
Sverigedemokraternas förslag till mål och ägardirektiv för 2018-2019 Stockholms 
Stadsteater AB godkänns. 
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STOCKHOLMS GLOBE ARENA FASTIGHETER AB 
 
BOLAGETS UPPGIFTER OCH MÅLSÄTTNING 
 
Bolagets verksamheter med framförallt anläggningar som Tele2 Arena och Hovet har de 
senaste fem åren redovisat betydande underskott. Olika evenemang kan ha svårmätbara 
plusresultat för staden som en helhet. Även om konkurrensen är stor och det möjligen 
finns en överetablering av arenor för stora evenemang bör målet dock vara ett överskott 
på verksamheten. 
 
Stockholms Globe Arena Fastigheter AB huvudmål för verksamheten är att kunna er-
bjuda professionella arrangemang som sätter Stockholm på kartan och i förekommande 
fall gynnar Stockholms tillväxt. Att Stockholm är en välkomnande stad som kan tillhan-
dahålla lokaler och anläggningar som ökar Stockholm attraktionskraft är av vikt för in-
vånarnas trivsel och för att öka Stockholms rykte som en turist- och näringsvänlig stad. 
Stockholms Globe Arena Fastigheter AB har även en viktig roll i utvecklandet av Sö-
derstaden. 
 
Runt bolagens evenemangsverksamheter bör prioriteras verksamheter som samman-
kopplas med vad besökarna efterfrågar. Handel och restauranger är exempel på sådana 
verksamheter som bolaget ska prioritera.  
 
Stockholms stad har en brist på anläggningar för idrottsträning. Som fastighetsägare ska 
man verka för att bredda utbudet så att fler kan nyttja bolagets anläggningar. Man bör se 
över möjligheterna att även mindre aktörer ges möjliget att boka tider på bolagets an-
läggningar som till exempel Stockholms stadion. 
 
 
Sverigedemokraternas ägardirektiv för Stockholm Globe Arena Fastigheter AB 
för 2018-2019 
 

 Även fortsättningsvis kunna erbjuda evenemang i världsklass 
 Verka för att fler aktörer kan använda bolagets anläggningar 
 Fortsätta ha en aktiv roll i utvecklandet av Söderstaden 

 
 

Sverigedemokraternas förslag till kommunfullmäktige 
 
Sverigedemokraternas förslag till mål och ägardirektivför 2018-2019 Stockholm Globe 
Arena Fastigheter AB godkänns. 
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STOCKHOLMS BUSINESS REGION AB (SBR) 
 
BOLAGETS UPPGIFTER OCH MÅLSÄTTNING 
 
Stockholm är navet i svensk ekonomi. Utan tillväxt i Stockholm avtar tillväxten i landet 
eller blir till och med nedåtgående. Stockholm Business Region AB har en viktig roll i 
att Stockholm kan bibehålla sin position som en intressant tillväxtmarknad som lockar 
såväl inhemska som internationella företag.  
 
”Capital of Scandinavia” är ett uttryck som bör användas sparsamt. Att använda bud-
skap som ter sig provocerande och som kan distansera Sverige och Stockholm från våra 
skandinaviska grannländer är kontraproduktivt och gynnar knappast stockholmsregion-
en. Stockholm bör istället enligt Sverigedemokraterna marknadsföra sig som en innovat-
ionsstad istället för att för att marknadsföra sig med tillspetsade uttryck som ”Skandina-
viens huvudstad”. 
 
En huvudfråga för Stockholms utveckling är bostadsbristen som håller tillbaka tillväx-
ten för företag som vill växa eller etablera sig i regionen. Etablerade partier som har 
styrt i Stockholm under många år har ett betydande ansvar för denna utveckling. Bo-
stadsbristen kostar nu Stockholm miljarder varje år. Detta har inte minst påpekats av 
stora svenska företag som har svårt att anställa arbetskraft, inte minst sk spetskompetens 
på grund av den rådande bostadsbristen i Stockholm. 
 
Stockholm har en viktig position mellan öst och väst. Ett exempel på detta är den inter-
nationella verksamhet som bedrivs av Stockholms Skiljedomsinstitut. Stockholms läge i 
Östersjöns mitt ger Stockholm goda utsikter för en omfattande handel och nätverkande.  
Det pågående arbetet med Norvikshamnen i Nynäshamn kommer förhoppningsvis att 
ytterligare bidra till att stärka Stockholms roll i detta avseende. 
 
Stockholm är en attraktiv stad för turister. Attraktionskraften ser inte heller ut att avta. 
Med ett Abbamuseum och ett nyöppnat museum Vikingaliv ser vi en utveckling där 
turistnäringen kommer fortsätta öka i Stockholms stad. Stockholm Business Region AB 
ska fortsätta arbeta för ett positivt turistklimat genom att även erbjuda goda företagslös-
ningar där företag ser ett värde i att hålla i konferens och andra företagsrelaterade ar-
rangemang i Stockholm stad.  
 
Berörda parter som Stockholms Business Region har ett övergripande ansvar att infor-
mera och konsultera berörda parter i Stockholms verksamhet om just värnandet av 
Stockholms turism. Ett arbete varje år ska ses över så att stadens marknadsföring inom 
Sverige som utanför rikets gränser alltid är uppdaterad och ligger rätt i tiden. Hur vi 
presenterar Stockholm som en turiststad ska alltid är viktigt.  
 
Bolaget bör arbeta för att kunna erbjuda goda möjligheter till lokaler och transportmöj-
ligheter. Då Stockholm mer och mer blir en cykelstad bör man kunna erbjuda lånecyklar 
gratis till arrangörer och deltagare. Stockholm är huvudstaden på vatten och detta bör 
fler besökare bli varse.  
 
Fler turistbesök leder lätt till att vissa populära turistmål i innerstaden blir ”stökiga”, 
såsom Stadshuset, Slottet med Gamla Stan, inte minst beroende av den stora mängd 
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turistbussar som cirkulerar och parkerar på dessa platser. I samarbete med trafiknämn-
den och Stockholms Stads Parkerings AB bör bolaget försöka komma till rätta med 
dessa problem. En god tillgänglighet och trygghet för våra turister är viktiga områden 
som måste tillgodoses idag och för framtidens turism. Här behövs det också en kontinu-
erlig översyn. 
 
Det finns ett stort värde i att genom film och teveserier marknadsföra Stockholm. Detta 
bekräftas inte minst efter senare års succéer. Bolaget bör arbeta för att utöka dessa am-
bitioner och verksamheten för att få hit fler stora produktioner till staden. Stockholm har 
till exempel en nära unik skärgård som möjligen kan marknadsföras bättre än vad som 
sker idag. Besöksnäringen skapar ett stort antal arbetstillfällen i Stockholm. En mängd 
av arbetsuppgifterna kräver en kvalificerad utbildning. En god samverkan med stadens 
högskolor och universitet är därför av stor vikt för bolaget, som exempelvis kan inrikta 
sig på att skapa traineeplatser inom turistnäringen. 
 
 
Sverigedemokraternas ägardirektiv för Stockholm Business Region AB för 2018-
2019 
 

 Fortsätta arbeta för att staden ska kunna erbjuda ett företagsklimat i världs-
klass 

 Marknadsföra Stockholm som en av världens innovationsstäder 
 Använda beteckningen ”Capital of Scandinavia” med omdöme 
 Föra en dialog med alla partier i Stockholms stadshus för att bygga ett tu-

ristvänligt Stockholm för framtiden 
 Ta fram en tydlig strategi hur man kombinerat med ett gott företagsklimat 

kan bredda turismen i regionen 
 

 
Sverigedemokraternas förslag till kommunfullmäktige 
 
Sverigedemokraternas förslag till mål och ägardirektivför 2018-2019 Stockholm Busi-
ness Region AB godkänns. 
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S:T ERIK FÖRSÄKRINGS AB 
 
BOLAGETS UPPGIFTER OCH MÅLSÄTTNING 
 
S:t Erik Försäkrings AB har som uppgift att svara för att det finns en effektiv riskfinan-
siering för skador på anläggningar och verksamheter ägda av staden och närstående bo-
lag genom ökad konkurrensutsättning. Bolaget ska förmedla försäkringslösningar, mi-
nimiera försäkringskostnaderna och förbättra riskhanteringen för samtliga berörda en-
heter inom kommunkoncernen.  
 
Eftersom Stockholms stad på olika områden har mycket stora innehav av fastigheter och 
inventarier finns det skäl för staden att genom konkurrensupphandling sänka sina för-
säkringskostnader, eventuellt i vissa fall vara självförsäkrare. S:t Erik Försäkrings AB 
ska vara det bästa och mest kostnadseffektiva alternativet för stadens nämnder och bo-
lag.  
 
 
Sverigedemokraternas ägardirektiv för S:t Erik Försäkrings AB för 2018-2019 
 

 Försäkringar som tecknas inom stadens nämnder och bolag ska ske i sam-
råd med bolagets experter 

 Se över verksamheten och dra ner på administrativa kostnader om ledning-
en anser det genomförbart 

 Samordna administrativt arbete med S:t Erik Livförsäkring AB 
  
 

Sverigedemokraternas förslag till kommunfullmäktige 
 
Sverigedemokraternas förslag till mål och ägardirektivför 2018-2019 S:t Erik Försäk-
rings AB godkänns. 
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S:T ERIK LIVFÖRSÄKRING AB 
 
BOLAGETS UPPGIFTER OCH MÅLSÄTTNING 
 
S:t Erik Livförsäkring AB har till uppgift att samordna och strukturera hanteringen av 
pensioner i koncernen Stockholms Stadshus AB samt minimera riskerna i denna pens-
ionsskuld.  
 
Sverigedemokraternas ägardirektiv för S:t Erik Livförsäkring AB för 2018-2019 
 

 Ta ett långsiktigt ansvar för att trygga de framtida pensionsåtagandena realt 
 Av särskild vikt är att bolaget på olika sätt beaktar och försöker parera de 

låga räntor som förekommer på marknaden med riksbankens reproränta om 
minus 0,5% som ett led i sammanhanget 

 Samordna administrativt arbete med S:t Erik Försäkrings AB 
  
 

Sverigedemokraternas förslag till kommunfullmäktige 
 
Sverigedemokraternas förslag till mål och ägardirektivför 2018-2019 S:t Erik Livför-
säkring AB godkänns. 
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S:T ERIK MARKUTVECKLING AB 
 
BOLAGETS UPPGIFTER OCH MÅLSÄTTNING 
 
S:t Erik Markutveckling AB uppgift är att äga, förvalta och utveckla fastigheter/aktier i 
fastighetsbolag i avvaktan på omvandling av fastigheterna till bostäder och arbetsplatser. 
Syftet är att främja Stockholms utveckling och stadens förmögenhetsförvaltning. 
 
Bolaget har ett särskilt ansvar för utvecklingen av den citynära stadsdelen Slakthusom-
rådet, där 3-4000 lägenheter skall byggas inom det närmaste decenniet. 
 
Bolagets verksamhet ska under perioden inriktas på förvaltning, uthyrning och utveckl-
ing till så god avkastning som möjligt med hänsyn tagen till stadens utveckling. Under 
perioden kommer verksamheten i hög grad att inriktas på uthyrning och förädling av 
lokaler i utvecklingsområden. Bolaget ska därutöver inventera fastighetsmarknaden, och 
med utgångspunkt i översiktsplanen arbeta fram en investeringsstrategi, i syfte att främja 
Stockholms långsiktiga utveckling. Förslag till fastighetsförvärv ska löpande prövas 
utifrån investeringsstrategin. 
 
Sverigedemokraternas ägardirektiv för S:t Erik Markutveckling AB för 2018-2019 
 

 Ta fram förslag på kontorslokaler som kan göras om till bostäder 
 Se över verksamheten för att få klarhet om det finns administrativa utgifter 

man kan spara in på 
 Arbeta aktivt med förvärv och försäljning av fastigheter, inklusive strate-

giska utvecklingsprojekt om det anses gynna stockholmarna och stock-
holmsregionens tillväxt 

 Verka för att ha studentbostäder i bolagets utvecklingsprojekt 
 Ha ett nära samarbete med bland annat exploateringsnämnden och stads-

byggnadsnämnden 
 

  
Sverigedemokraternas förslag till kommunfullmäktige 
 
Sverigedemokraternas förslag till mål och ägardirektivför 2018-2019 S:t Erik Markut-
veckling AB godkänns. 
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INTRESSEBOLAG I STOCKHOLMS STADSHUS AB  
 
 
MÄSSFASTIGHETER I STOCKHOLM AB 
 
BOLAGETS UPPGIFTER OCH MÅLSÄTTNING 
 
Mässfastigheter i Stockholm ABs uppgift är att utveckla, arrangera och effektivt genom-
föra branschledande och återkommande mässor samt att genomföra kongresser, konfe-
renser och evenemang med resonans i Sverige och Skandinavien. Stockholmsmässan är 
uppdelad i två skilda bolag, Mässfastigheter i Stockholm AB som förvaltar och utveck-
lar fastigheter, och Stockholmsmässan AB som är ett genomförandebolag av mässor, 
kongresser, konferenser och evenemang. Stockholmsmässan AB är ett helägt dotterbo-
lag till Mässfastigheter i Stockholm. Staden äger genom Stockholms Stadshus AB 50,4 
procent av aktierna i Mässfastigheter i Stockholm AB, och Stockholms Handelskam-
mare 49,6 procent. 
 
Sverigedemokraternas ägardirektiv för Mässfastigheter i Stockholm AB för 2018-
2019 
 

 Marknadsföra Stockholm som en central mötesplats för internationella 
evenemang, varu- och tjänstemässor och andra liknande sammankomster 

 Fortsätta erbjuda ett brett utbud av kringtjänster och ett professionell ge-
nomförande av evenemang, kongresser med mera 

 Mässans evenemang skall vara etiskt försvarbara 
 

 
Sverigedemokraternas förslag till kommunfullmäktige 
 
Sverigedemokraternas förslag till mål och ägardirektivför 2018-2019 Mässfastigheter i 
Stockholm AB godkänns. 
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AB FORTUM VÄRME HOLDING SAMÄGT MED STOCKHOLMS STAD 
 
BOLAGETS UPPGIFTER OCH MÅLSÄTTNING 
 
AB Fortum Värme Holding har i uppdrag att bedriva verksamhet inom fjärrvärme, fjärr-
kyla och stadsgas i Sverige samt annan därmed förenlig verksamhet. AB Fortum Värme 
Holding samägt med Stockholms Stad är holdingbolag till AB Fortum Värme. Verk-
samheten bedrivs i det senare bolaget. 
 
Det stora fjärrvärmenät som Fortum äger har under en följd av år bidragit till en starkt 
förbättrad luftmiljö i Stockholm. Nätet skall också när nya stadsdelar erfordrar detta, 
byggas ut. Genom sitt fjärrvärmenät har Fortum ett så kallad naturligt monopol. Detta 
förhållande måste balanseras av rimliga taxor i överensstämmelse med den kommunala 
självkostnadsprincipen. För de fastigheter som söker andra löningar för sin uppvärmning 
än fjärrvärme, såsom värmpumpar och solvärme, skall Fortum erbjuda flexibla lösningar 
och inte hindra användning av alternativa energikällor. 
 
Verksamheten i Fortum Holding ska bedrivas affärsmässigt på ett rationellt och effektivt 
sätt i enlighet med finansiella och andra mål. Därutöver har staden som ägare ett intresse 
av att säkerställa en transparent prissättning och en prisnivå som är konkurrenskraftig i 
jämförelse med andra produkter på värmemarknaden. Fortum Holding ska vara inriktad 
på att uppnå en stark miljöprofil. Fortum Holding ska möta kundernas och samhällets 
krav på en fortsatt hållbar och prisvärd värme. 
 
Användningen av fossila bränslen skall fasas ut och upphöra 2020. Bolaget skall vara 
helt kordinerat med programmet för ett fossilfritt Stockholm 2040. 
 
Bolaget ska vara behjälpligt i trafiknämndens uppdrag att samordna gatuarbeten med 
övriga ledningsdragande bolag i staden samt Trafikverket, AB Storstockholms Lokaltra-
fik och andra aktörer för att främja framkomligheten på stadens gator. 
 
Sverigedemokraternas ägardirektiv för AB Fortum Värme Holding för 2018-2019 
 

 Arbeta för en prisnivå som håller en konkurrenskraftig nivå i förhållande 
till andra aktörer och energislag på marknaden 

 Fortsätta arbeta för att utveckla fjärrvärmenätet i Stockholmsregionen 
 Bolaget ska bejaka och bredda sin miljöprofil 

 
 

Sverigedemokraternas förslag till kommunfullmäktige 
 
Sverigedemokraternas förslag till mål och ägardirektivför 2018-2019 AB Fortum 
Värme Holding samägt med Stockholms stad godkänns. 
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STOCKHOLMS STADS ORGANISERING I KOMMUNALFÖRBUND 
 
STORSTOCKHOLMS BRANDFÖRSVAR (SSBF) 
 
BOLAGETS UPPGIFTER OCH MÅLSÄTTNING 
 
Sedan början av 1990-talet har skett en fortgående nerrustning av den civila beredskap-
en. Civilförsvaret och den allmänna värnplikten ”suspenderades” 2009. Större olyckor 
såsom skogbränder, risken för omfattande terrorattentat, ökade utrikespolitiska spän-
ningar med flera händelser har lett till en ökad insikt om behovet av en mer omfattande 
och mer samordnad civil beredskap. SSBF måste ta en aktiv del i detta viktiga arbete, 
som på nationell nivå tyvärr går alldeles för trögt. 
 
Enligt lagen om skydd mot olyckor är det kommunens ansvar att svara för räddnings-
tjänsten inom kommungränsen. Stockholms stads brand- och räddningsverksamhet är 
sedan den 1 januari 2009 organiserad tillsammans med nio andra kommuner i kom-
munalförbundet Storstockholms brandförsvar, SSBF. Kommunalförbundet omfattar 
Danderyd, Lidingö, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Täby, Vallentuna, Vaxholm, 
Värmdö och Österåker. Förbundet ska fullfölja medlemskommunernas uppgifter inom 
lagstiftningarna: 
 

 lag (2003:778) om skydd mot olyckor 
 lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor 
 lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av 

            allvarliga kemikalieolyckor 
 
Konkret innebär det att förbundet svarar för tillsyn, information, rådgivning, sotnings-
verksamhet samt att bedriva räddningstjänst utifrån kommunernas ansvar enligt lagen 
om skydd mot olyckor, större olyckor har visat att sådan samordning är mycket viktig. 
Det som ligger kvar på medlemskommunerna är samordningen för det totala arbetet 
enligt lagstiftningen. 
 
Medlemskommunerna kan därutöver teckna särskild överenskommelse om att förbundet 
kan biträda kommunen i den omfattningen som önskas inom lagstiftningsområdena: 
 

 lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför extraordinära 
            händelser i fredstid och höjd beredskap 

 plan- och bygglagen (1987:10) 
 övrig lagstiftning eller tjänsteområde där kommunalförbundet besitter särskild 

kompetens 
 
SSBF är juridiskt sett ett eget kommunalförbund med egen organisation och uppfölj-
ning, som efter i budget 2013 beslutad förändring av förbundsordning och reglemente, 
leds av en förbundsdirektion. Direktionen består av elva ledamöter och elva ersättare 
från medlemskommunerna, varav Stockholms stad har två ordinarie ledamöter och två 
ersättare. Som stöd till förbundsdirektionen finns ett beredningsorgan samt samråds-
grupper med representation från medlemskommunerna. Beredningsorganet utgörs av 
kommundirektörer från respektive medlemskommun och ska ha särskilt fokus på styr-
ning av ekonomi och verksamhet. Förbundets budget ska endast kunna beslutas av di-
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rektionen efter beredning av kommundirektörerna. Samrådsgrupperna är ekonomichefs-
forum och säkerhetschefsforum. 
 
Syftet med inrättandet av SSBF är att ge medlemskommunerna högre kvalitet på brand- 
och räddningstjänsten till en lägre kostnad. Detta kan ske genom att förbundet ger förut-
sättningar för flera samordningsfördelar, såsom ledningsfunktion, mindre sårbar organi-
sation med större bredd vad gäller specialfunktioner samt bättre planering av personalre-
surser. En målsättning för förbundet är att skapa förutsättningar för samverkan med an-
gränsande förbund för att på sikt kunna ingå i ett regionalt brandförsvar. Stockholms 
stad arbetar för en samverkanscentral som, utöver larm- och ledningsfunktioner, även 
ska inrymma myndigheter och företag. 
 
Ett tidigare okänt problem har aktualiserats i landet under senare år. Det rör sig om hot 
och våld mot så kallad blåljuspersonal, det vill säga mot utryckande ambulans, brandkår 
och polis. Sådana händelser inträffar vanligen i så kallade utanförskapsområden i större 
städer. Händelserna är oacceptabla. SSBF måste i samverkan med polis, Stockholms 
kommun och andra myndigheter vidta nödvändiga åtgärder för att skydda sin personal 
och få ett stopp på detta slag av händelser. 
 
 
Sverigedemokraternas förslag till kommunfullmäktige 
 
Sverigedemokraternas förslag till mål och ägardirektivför 2018-2019 för Storstock-
holms brandförsvar godkänns. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(SD):127 

Sverigedemokraternas förslag till budget 2018 

    Sverigedemokraterns förslag till budget 2018 
   

    Avvikelse mellan kommunstyrelsens och Sverigedemokra-
ternas förslag till budget  

   
    
    Resultatbudget 

   
    
Mnkr 

Förslag 

till 

Förslag 

till Avvikelse  

  

budget 

2018 

budget 

2018 mellan  

  KS (SD) förslagen 

        

Verksamhetens intäkter  8 159,3 8 119,3 -40,0 

Verksamhetens kostnader (-) -49 662,4 -48 751,1 911,3 

Avskrivningar (-) -1 291,5 -1 291,5 0,0 

Central medelsreserv (-)       

  Oförutsedda behov -764,3 -464,3 300,0 

  Prestationsreserv -737,4 -737,4 0,0 

Pensionsavgifter (-) -1 144,4 -1 144,4 0,0 

Verksamhetens nettokostnader -45 440,7 -44 269,4 1 171,3 

        

        

Skatter  47 682,5 47 016,5 -666,0 

Begravningsavgift 199,8 199,8 0,0 

Inkomstutjämning -3 726,5 -3 726,5 0,0 

Kostnadsutjämning -498,2 -498,2 0,0 

Regleringspost -173,5 -173,5 0,0 

Generellt statsbidrag 294,3 294,3   

Införandebidrag 0,0 0,0 0,0 

Fastighetsavgift 1 189,2 1 189,2 0,0 

LSS-utjämning -1 257,4 -1 257,4 0,0 

Finansiellt resultat (inkl. avgifter bank och pg) 51,6 51,6 0,0 

Utdelning Stockholm Stadshus AB 1 700,0 1 200,0 -500,0 

Utdelning AB Fortum Värme Holding 0,0 0,0 0,0 

Disposition/avsättning begravningsfond -21,0 -21,0 0,0 

        

Summa finansiering 45 440,8 44 274,8 -1 166,0 

        

Resultat efter avskrivning, skatt       

och finansiella poster 0,1 5,4 5,3 

        

        

Förändring av redovisat        

eget kapital 0,1 5,4 5,3 
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     Sverigedemokraternas förslag till budget 2018 
    

     Avvikelse mellan kommunstyrelsens och Sverigedemo-
kraternas förslag till budget  

    
     
     Investeringsplan 

    
     
Mnkr 

Förslag 

till 

Förslag 

till Avvikelse  

 

  

budget 

2018 

budget 

2018 mellan  

   KS (SD) förslagen 

         
 Utgifter (-) -8 223,7 -8 223,7  0,0 

 Inkomster  720,0  720,0  0,0 
 Centralt redovisade investeringsmedel (-) - 600,0 - 600,0  0,0 
         
 Nettoinvesteringar (-) -8 103,7 -8 103,7  0,0 

         
 Finansiering investeringsplan       
         
 Förändring av eget kapital  0,1  5,4  5,3 

         
 Avskrivningar  1 291,5 1 291,5  0,0 

         
 Försäljningsinkomster  200,0  200,0  0,0 

 upplåningsbehov 6 612,1 6 606,8 - 5,3 
         

 Summa finansiering investeringsplan 8 103,7 8 103,7  0,0 

         
 Netto  0,0  0,0  0,0 
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Sverigedemokraternas förslag till budget 2018 

 

  Finansförvaltning: Skatter och övriga finansiella intäkter 

 

  
  Specifikation av avvikelser 

 

  (-) = ökade kostnader/minskade intäkter 
 

  Mkr  Netto 

    

  Kommunstyrelsens förslag till budget 2018, skatter 47 682,5 

Förändring av skattesats (17:90) : 
 -0,25 kr -666,0 

  Sverigedemokraternas förslag till budget 2018 

 Skatter 47 016,5 

  Kommunstyrelsens förslag till budget 2018, begravningsavgif-

ter 199,8 

Förändring av skattesats (0:075) : 
 0,000 kr 0,0 

  (-) = ökade kostnader/minskade intäkter 

 Skatter 199,8 

  Kommunstyrelsens förslag till budget 2018, Finansiellt resultat 

(exkl. utdelning) 51,6 

  
  
  Sverigedemokraternas förslag till budget 2018 

 Finansiellt resultat (exkl. utdelning) 51,6 

  Kommunstyrelsens förslag till budget 2018, övriga finansiella 

intäkter (utdelning).  1 700,0 

  
  
  Sverigedemokraternas förslag till budget 2018 

 Övr. finansiella intäkter 1 200,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(SD):130 
 

Sverigedemokraternas förslag till budget 2018 

 
Sverigedemokraternas förslag till budget 2018 

  
   Central medelsreserv 

  
   
   
   Specifikation av avvikelser 

  
   (-) = ökade kostnader/minskade intäkter 

  
   Mkr  Kostnader Kostnader 

      

   Kommunstyrelsens förslag till budget 2018 Oförutsedda Prestations- 

 

behov reserv 

   
 

-764,3 -737,4 

   Besparing av medel för sociala investeringar 300,0 
 

   
   
   Sverigedemokraternas förslag till budget 2018 -464,3 -737,4 

   
       Utgifter 

   Kommunstyrelsens förslag till budget 2018 

 

-600,0 

   
   

   
   Sverigedemokraternas förslag till budget 2018 

 

-600,0 
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    Sverigedemokraternas förslag till budget 2018 
   

    Avvikelse mellan kommunstyrelsens och Sverigedemokra-
ternas förslag till budget  

   
    NETTOKOSTNADER (exkl. kapitalkostnader) 

   
Mnkr 

Förslag 

till 

Förslag 

till Avvikelse  

  

budget 

2018 

budget 

2018 mellan  

  KS (SD) förslagen 

        

Kommunstyrelsen -1 393,3 -1 357,6 35,7 

Revisorskollegiet -27,4 -27,4 0,0 

Servicenämnden -1,0 -1,0 0,0 

Valnämnden -56,0 -56,0 0,0 

Stadsdelsnämnderna  -20 783,5 -20 748,5 35,0 

Arbetsmarknadsnämnden -780,0 -673,0 107,0 

Exploateringsnämnden  2 464,6 2 464,6 0,0 

Fastighetsnämnden 798,0 783,0 -15,0 

Idrottsnämnden  -707,9 -693,9 14,0 

Kulturnämnden       

  kulturförvaltningen -939,6 -899,8 39,8 

  stadsarkivet   -61,4 -61,4 0,0 

Kyrkogårdsnämnden  -154,8 -154,8 0,0 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden -107,2 -108,2 -1,0 

Socialnämnden -1 178,9 -887,8 291,1 

Stadsbyggnadsnämnden -174,0 -174,0 0,0 

Trafiknämnden -61,4 -181,4 -120,0 

Utbildningsnämnden  -18 103,7 -17 596,0 507,7 

Äldrenämnden  -177,8 -184,8 -7,0 

Överförmyndarnämnden  -57,8 -73,8 -16,0 

        

SUMMA -41 503,1 -40 631,8 871,3 

        

Avskrivningar (-) -1 291,5 -1 291,5 0,0 

Central medelsreserv (-)       

  Oförutsedda behov -764,3 -464,3 300,0 

  Prestationsreserv -737,4 -737,4 0,0 

Pensionsavgifter (-) -1 144,4 -1 144,4 0,0 

        

TOTALT -45 440,7 -44 269,4 1 171,3 
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    Sverigedemokraternas förslag till budget 2018 
   

    Avvikelse mellan kommunstyrelsens och Sverigedemokra-
ternas förslag till budget  

   
    KOSTNADER (exkl. kapitalkostnader) 

   
Mnkr 

Förslag 

till 

Förslag 

till Avvikelse  

  

budget 

2018 

budget 

2018 mellan  

  KS (SD) förslagen 

        

Kommunstyrelsen -1 439,9 -1 404,2 35,7 

Revisorskollegiet -30,0 -30,0 0,0 

Servicenämnden -1,0 -1,0 0,0 

Valnämnden -56,0 -56,0 0,0 

Stadsdelsnämnderna  -21 421,0 -21 386,0 35,0 

Arbetsmarknadsnämnden -1 075,9 -968,9 107,0 

Exploateringsnämnden  -117,7 -117,7 0,0 

Fastighetsnämnden  -550,9 -565,9 -15,0 

Idrottsnämnden  -982,6 -968,6 14,0 

Kulturnämnden       

  kulturförvaltningen -1 036,5 -996,7 39,8 

  stadsarkivet   -90,1 -90,1 0,0 

Kyrkogårdsnämnden  -183,3 -183,3 0,0 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden  -203,3 -204,3 -1,0 

Socialnämnden -1 576,7 -1 285,6 291,1 

Stadsbyggnadsnämnden -441,2 -441,2 0,0 

Trafiknämnden -1 510,1 -1 590,1 -80,0 

Utbildningsnämnden -18 705,6 -18 197,9 507,7 

Äldrenämnden  -182,8 -189,8 -7,0 

Överförmyndarnämnden  -57,8 -73,8 -16,0 

        

SUMMA -49 662,4 -48 751,1 911,3 
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    Sverigedemokraternas förslag till budget 2018 
   

    Avvikelse mellan kommunstyrelsens och Sverigedemokra-
ternas förslag till budget  

   
    INTÄKTER 

   
Mnkr 

Förslag 

till 

Förslag 

till Avvikelse  

  

budget 

2018 

budget 

2018 mellan  

  KS (SD) förslagen 

        

Kommunstyrelsen 46,6 46,6 0,0 

Revisorskollegiet 2,6 2,6 0,0 

Servicenämnden 0,0 0,0 0,0 

Valnämnden 0,0 0,0 0,0 

Stadsdelsnämnderna  637,5 637,5 0,0 

Arbetsmarknadsnämnden 295,9 295,9 0,0 

Exploateringsnämnden 2 582,3 2 582,3 0,0 

Fastighetsnämnden  1 348,9 1 348,9 0,0 

Idrottsnämnden  274,7 274,7 0,0 

Kulturnämnden       

  kulturförvaltningen 96,9 96,9 0,0 

  stadsarkivet   28,7 28,7 0,0 

Kyrkogårdsnämnden 28,5 28,5 0,0 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden  96,1 96,1 0,0 

Socialnämnden 397,8 397,8 0,0 

Stadsbyggnadsnämnden 267,2 267,2 0,0 

Trafiknämnden 1 448,7 1 408,7 -40,0 

Utbildningsnämnden 601,9 601,9 0,0 

Äldrenämnden  5,0 5,0 0,0 

Överförmyndarnämnden  0,0 0,0 0,0 

        

SUMMA 8 159,3 8 119,3 -40,0 
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    Sverigedemokraternas förslag till budget 2018 
   

    Avvikelse mellan kommunstyrelsens och Sverigedemokra-
ternas förslag till budget  

   
    INVESTERINGSUTGIFTER 

   
Mnkr 

Förslag 

till 

Förslag 

till Avvikelse  

  

budget 

2018 

budget 

2018 mellan  

  KS (SD) förslagen 

        

Kommunstyrelsen -2,0 -2,0 0,0 

Revisorskollegiet 0,0 0,0 0,0 

Servicenämnden -1,0 -1,0 0,0 

Valnämnden 0,0 0,0 0,0 

Stadsdelsnämnderna  -225,0 -225,0 0,0 

Arbetsmarknadsnämnden -4,0 -4,0 0,0 

Exploateringsnämnden -4 000,0 -4 000,0 0,0 

Fastighetsnämnden  -2 063,0 -2 063,0 0,0 

Idrottsnämnden  -60,3 -60,3 0,0 

Kulturnämnden       

  kulturförvaltningen -31,3 -31,3 0,0 

  stadsarkivet   -56,0 -56,0 0,0 

Kyrkogårdsnämnden -66,0 -66,0 0,0 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden  -1,3 -1,3 0,0 

Socialnämnden -4,7 -4,7 0,0 

Stadsbyggnadsnämnden -3,0 -3,0 0,0 

Trafiknämnden -1 570,5 -1 570,5 0,0 

Utbildningsnämnden -135,0 -135,0 0,0 

Äldrenämnden  -0,5 -0,5 0,0 

Överförmyndarnämnden  -0,1 -0,1 0,0 

        

SUMMA -8 223,7 -8 223,7 0,0 
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    Sverigedemokraternas förslag till budget 2018 
   

    Avvikelse mellan kommunstyrelsens och Sverigedemokra-
ternas förslag till budget  

   
    INVESTERINGSINKOMSTER 

   
Mnkr 

Förslag 

till 

Förslag 

till Avvikelse  

  

budget 

2018 

budget 

2018 mellan  

  KS (SD) förslagen 

        

Kommunstyrelsen 0,0 0,0 0,0 

Revisorskollegiet 0,0 0,0 0,0 

Servicenämnden 0,0 0,0 0,0 

Valnämnden 0,0 0,0 0,0 

Stadsdelsnämnderna  0,0 0,0 0,0 

Arbetsmarknadsnämnden 0,0 0,0 0,0 

Exploateringsnämnden 650,0 650,0 0,0 

Fastighetsnämnden  0,0 0,0 0,0 

Idrottsnämnden  0,0 0,0 0,0 

Kulturnämnden       

  kulturförvaltningen 0,0 0,0 0,0 

  stadsarkivet 0,0 0,0 0,0 

Kyrkogårdsnämnden 0,0 0,0 0,0 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden  0,0 0,0 0,0 

Socialnämnden 0,0 0,0 0,0 

Stadsbyggnadsnämnden 0,0 0,0 0,0 

Trafiknämnden 70,0 70,0 0,0 

Utbildningsnämnden 0,0 0,0 0,0 

Äldrenämnden  0,0 0,0 0,0 

Överförmyndarnämnden  0,0 0,0 0,0 

        

SUMMA 720,0 720,0 0,0 
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Sverigedemokraternas förslag till budget 2018 

  
   Kommunstyrelsen 

  
   Drift och underhåll 

  
   Specifikation av avvikelser 

  
   (-) = ökade kostnader/minskade intäkter 

  
   Mnkr  Kostnader Intäkter 

   
   Kommunstyrelsens förslag till budget 2018 -1 439,9 46,6 

Minskade kostnader för: 
  Sociala hållbarhetskommissionen 7,0 

 Konsultjänster - stadsövergripande besparing 70,0 
 Implementering av nytt trygghets- och säkerhetsprogram 3,0 
 Flyktingsamordning 7,0 
 Mänskliga rättighetsdagarna 2018 1,0 
 Avveckla Kommunstyrelsens ytterstads- och demokratiutskott 4,0 
 Överföring av äldreombudsmannen till äldrenämnden 1,0 
 Rotlar och partikanslier 1,2 
 Pilot - medborgarinflyttande 2,0 
 Avveckla rådet för mänskliga rättigheter 12,0 
 

   
   
   
   
   
   Ökade kostnader för: 

  Utredning av invandringens kostnader och konsekvenser -10,0 
 Trygghetsskapande åtgärder på otrygga platser -50,0 
 Kommunal utredningstjänst för stadens oppositionspartier -5,0 
 Direktdemokratiska rådet -4,0 
 Upphandling av statistiktjänster -2,0 
 Civilkuragepris -1,5 
 

   
   
   Sverigedemokraternas förslag till budget 2018 -1 404,2 46,6 
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Sverigedemokraternas förslag till budget 2018 

  
   Kommunstyrelsen 

  
   Investeringar 

  
   Specifikation av avvikelser 

  
   (-) = ökade kostnader/minskade intäkter 

  
   Mnkr  Utgifter Inkomster 

   
   Kommunstyrelsens förslag till budget 2018 -2,0 0,0 

Minskade utgifter för: 
  

   
   
   Ökade utgifter för: 

  
   
   
   
   
   Ökade/minskade inkomster för: 

  
   
   
   
   Sverigedemokraternas förslag till budget 2018 -2,0 0,0 
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Sverigedemokraternas förslag till budget 2018 

  
   Revisorskollegiet 

  
   Drift och underhåll 

  
   Specifikation av avvikelser 

  
   (-) = ökade kostnader/minskade intäkter 

  
   Mnkr  Kostnader Intäkter 

   
   Kommunstyrelsens förslag till budget 2018 -30,0 2,6 

Minskade kostnader för: 
  

   
   
   Ökade kostnader för: 

  
   
   
   
   
   Ökade/minskade intäkter för: 

  
   
   
   
   Sverigedemokraternas förslag till budget 2018 -30,0 2,6 
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Sverigedemokraternas förslag till budget 2018 

     
        
        
                

Mkr 
KS förslag 

2018   
(SD) för-

slag 2018 
  Avvikelse   

Avvik 

else 

                

  Kostnader Intäkter Kostnader Intäkter Kostnader Intäkter Netto 

                

                
Föreskoleverksamhet -5 465,0 333,1 -5 401,0 333,1 64,0 0,0 64,0 
Verksamhet för barn, 
kultur och fritid -565,4 0,0 -517,4 0,0 48,0 0,0 48,0 
Äldreomsorg -7 839,8 206,1 -7 939,8 206,1 -100,0 0,0 -100,0 
Stöd och service till per-
soner med funktions-
nedsättning -3 837,2 2,0 -3 837,2 2,0 0,0 0,0 0,0 
Individ- och familje-
omsorg -2 123,3 36,9 -2 126,3 36,9 -3,0 0,0 -3,0 
  (exkl. ekonomiskt bi-
stånd)               
Stadsmiljöverksamhet -197,8 0,0 -217,8 0,0 -20,0 0,0 -20,0 
Ekonomiskt bistånd -1 162,6 32,0 -1 079,6 32,0 83,0 0,0 83,0 
Arbetsmarknadsåtgärder -229,9 27,4 -266,9 27,4 -37,0 0,0 -37,0 

                

Summa stadsdels-

nämnd -21 421,0 637,5 -21 386,0 637,5 35,0 0,0 35,0 

        
Mkr KS förslag 2018 

(SD) för-

slag 2018   Avvikelse 

Avvik 

else 

                

Investeringsplan Utgifter Inkomster Utgifter Inkomster Utgifter Inkomster Netto 

                

                
Inventarier och maskiner -30,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Stadsmiljöverksamhet -195,0 0,0 -195,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
                

totalt -225,0 0,0 -225,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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   Stadsdelsnämnderna: Förskoleverksamhet 

  
   Drift och underhåll 

  
   Specifikation av avvikelser 

  
   (-) = ökade kostnader/minskade intäkter 

  
   Mkr Kostnader Intäkter 

   
   Kommunstyrelsens förslag till budget 2018 -5 465,0 333,1 

Minskade kostnader för: 
  Nej till genuspedagogiska projekt i förskolan 1,5 

 Socioekonomiskt tilläggsanslag förskola 24,5 
 Generell effektivisering 50,0 
 

   
   
   Ökade kostnader för (-): 

  Satsning på introduktionsförskola för nyanlända -2,0 
 Prioritera inköp av närproducerade livsmedel i verksamheten -10,0 
 

   
   
   
   
   Sverigedemokraternas förslag till budget 2018 -5 401,0 333,1 
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   Stadsdelsnämnderna: Verksamhet för barn, fritid och kultur 

 
   Drift och underhåll 

  
   Specifikation av avvikelser 

  
   (-) = ökade kostnader/minskade intäkter 

  
   Mkr Kostnader Intäkter 

   
   Kommunstyrelsens förslag till budget 2018 -565,4 0,0 

Minskade kostnader för: 
  Medel för demokratiutveckling och genomförande av lokala utveckl-

ingsprogram 40,0 
 Ungas organisering 3,0 
 Kultursekreterare 7,0 
 Fältassistenter med utökad målgrupp 3,0 
 

   
   
   Ökade kostnader för (-): 

  Prova på verksamheter för barn och ungdomar -5,0 
 

   
   
   
   
   Sverigedemokraternas förslag till budget 2018 -517,4 0,0 

   
   
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(SD):142 
 

Sverigedemokraternas förslag till budget 2018 

 
Sverigedemokraternas förslag till budget 2018 

  
   Stadsdelsnämnderna: Äldreomsorg 

  
   Drift och underhåll 

  
   Specifikation av avvikelser 

  
   (-) = ökade kostnader/minskade intäkter 

  
   Mkr Kostnader Intäkter 

   
   Kommunstyrelsens förslag till budget 2018 -7 839,8 206,1 

Minskade kostnader för: 
  

   
   
   Ökade kostnader för (-): 

  Bättre matkvalitet på stadens äldreboenden -10,0 
 Höjda anslag till äldreomsorgen -40,0 
 Boendegaranti för alla över 85 år -50,0 
 

   
   
   
   
   
   
   Sverigedemokraternas förslag till budget 2018 -7 939,8 206,1 
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Sverigedemokraternas förslag till budget 2018 

 
Sverigedemokraternas förslag till budget 2018 

  
   Stadsdelsnämnderna: Stöd och service till personer med funktionsnedsättning 

   Drift och underhåll 

  
   Specifikation av avvikelser 

  
   (-) = ökade kostnader/minskade intäkter 

  
   Mkr Kostnader Intäkter 

   
   Kommunstyrelsens förslag till budget 2018 -3 837,2 2,0 

Minskade kostnader för: 
  

   
   
   Ökade kostnader för (-): 

  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   Sverigedemokraternas förslag till budget 2018 -3 837,2 2,0 

   
   
   
   
   
   
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(SD):144 
 

Sverigedemokraternas förslag till budget 2018 

 
Sverigedemokraternas förslag till budget 2018 

  
   Stadsdelsnämnderna: Individ- och familjeomsorg 

  
   Drift och underhåll 

  
   Specifikation av avvikelser 

  
   (-) = ökade kostnader/minskade intäkter 

  
   Mkr Kostnader Intäkter 

   
   Kommunstyrelsens förslag till budget 2018 -2 123,3 36,9 

Minskade kostnader för: 
  Generell effektivisering 25,0 

 

   
   Ökade kostnader för (-): 

  Stöd till våldsutsatta kvinnor -12,0 
 Kvinnojourer -5,0 
 Avhopparverksamhet -5,0 
 Stödåtgärder för ungdomar som lider av depression -6,0 
 

   
   
   
   
   
   Sverigedemokraternas förslag till budget 2018 -2 126,3 36,9 
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Sverigedemokraternas förslag till budget 2018 

 
Sverigedemokraternas förslag till budget 2018 

  
   Stadsdelsnämnderna: Stadsmiljöverksamhet 

  
   Drift och underhåll 

  
   Specifikation av avvikelser 

  
   (-) = ökade kostnader/minskade intäkter 

  
   Mkr Kostnader Intäkter 

   
   Kommunstyrelsens förslag till budget 2018 -197,8 0,0 

Minskade kostnader för: 
  

   
   
   Ökade kostnader för (-): 

  Ekonomiskt stöd för grannsamverkan -20,0 
 

   
   
   
   
   
   
   
   
   Sverigedemokraternas förslag till budget 2018 -217,8 0,0 
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Sverigedemokraternas förslag till budget 2018 

 
Sverigedemokraternas förslag till budget 2018 

  
   Stadsdelsnämnderna: Stadsmiljöverksamhet 

  
   Investeringar 

  
   Specifikation av avvikelser 

  
   (-) = ökade kostnader/minskade intäkter 

  
   Mkr Utgifter Inkomster 

   
   Kommunstyrelsens förslag till budget 2018 -195,0 0,0 

Minskade utgifter för: 
  

   
   
   Ökade utgifter för (-): 

  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   Sverigedemokraternas förslag till budget 2018 -195,0 0,0 
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Sverigedemokraternas förslag till budget 2018 

 
Sverigedemokraternas förslag till budget 2018 

  
   Stadsdelsnämnderna: Inventarier och maskiner 

  
   Investeringar 

  
   Specifikation av avvikelser 

  
   (-) = ökade kostnader/minskade intäkter 

  
   Mkr Utgifter Inkomster 

   
   Kommunstyrelsens förslag till budget 2018 -30,0 0,0 

Minskade utgifter för: 
  

   
   
   Ökade utgifter för (-): 

  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   Sverigedemokraternas förslag till budget 2018 -30,0 0,0 
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Sverigedemokraternas förslag till budget 2018 

 
Sverigedemokraternas förslag till budget 2018 

  
   Stadsdelsnämnderna: Ekonomiskt bistånd 

  
   Drift och underhåll 

  
   Specifikation av avvikelser 

  
   (-) = ökade kostnader/minskade intäkter 

  
   Mkr Kostnader Intäkter 

   
   Kommunstyrelsens förslag till budget 2018 -1 162,6 32,0 

Minskade kostnader för: 
  Effektivisering av utbetalt ekonomiskt bistånd 40,0 

 Slopat SL-kort för dem som uppbär ekonomiskt bistånd 50,0 
 

   
   
   
   Ökade kostnader för (-): 

  Granskning av misstänkt fusk av ekonomiskt bistånd -7,0 
 

   
   
   
   
   
   Sverigedemokraternas förslag till budget 2018 -1 079,6 32,0 
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Sverigedemokraternas förslag till budget 2018 

 

   Stadsdelsnämnderna: Arbetsmarknadsåtgärder 

  
   Drift och underhåll 

  
   Specifikation av avvikelser 

  
   (-) = ökade kostnader/minskade intäkter 

  
   Mkr Kostnader Intäkter 

   
   Kommunstyrelsens förslag till budget 2018 -229,9 27,4 

Minskade kostnader för: 
  

   
   
   Ökade kostnader för (-): 

  Satsning på lärlingsplatser -25,0 
 Traineeprogram -12,0 
 

   
   
   
   
   
   
   
   Sverigedemokraternas förslag till budget 2018 -266,9 27,4 
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Sverigedemokraternas förslag till budget 2018 

 
Sverigedemokraternas förslag till budget 2018 

  
   Servicenämnden 

  
   Drift och underhåll 

  
   Specifikation av avvikelser 

  
   (-) = ökade kostnader/minskade intäkter 

  
   Mnkr  Kostnader Intäkter 

   
   Kommunstyrelsens förslag till budget 2018 -1,0 0,0 

Minskade kostnader för: 
  

   
   
   Ökade kostnader för: 

  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   Sverigedemokraternas förslag till budget 2018 -1,0 0,0 

   
   
   
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(SD):151 

Sverigedemokraternas förslag till budget 2018 

 
Sverigedemokraternas förslag till budget 2018 

  
   Servicenämnden 

  
   Investeringar 

  
   Specifikation av avvikelser 

  
   (-) = ökade utgifter/minskade inkomster 

  
   Mnkr  Utgifter Inkomster 

   
   Kommunstyrelsens förslag till budget 2018 -1,0 0,0 

Minskade utgifter för: 
  

   
   
   Ökade utgifter för: 

  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   Sverigedemokraternas förslag till budget 2018 -1,0 0,0 
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Sverigedemokraternas förslag till budget 2018 

 
Sverigedemokraternas förslag till budget 2018 

  
   Valnämnden 

  
   Drift och underhåll 

  
   Specifikation av avvikelser 

  
   (-) = ökade kostnader/minskade intäkter 

  
   Mnkr  Kostnader Intäkter 

   
   Kommunstyrelsens förslag till budget 2018 -56,0 0,0 

Minskade kostnader för: 
  

   
   
   Ökade kostnader för: 

  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   Sverigedemokraternas förslag till budget 2018 -56,0 0,0 
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Sverigedemokraternas förslag till budget 2018 

 

   Arbetsmarknadsnämnden 

  
   Drift och underhåll 

  
   Specifikation av avvikelser 

  
   (-) = ökade kostnader/minskade intäkter 

  
   Mnkr  Kostnader Intäkter 

   
   Kommunstyrelsens förslag till budget 2018 -1 075,9 295,9 

Minskade kostnader för: 
  Tjänster kopplade till flyktingmottagande 1,0 

 Medverkan i och åtgärder inom ramen för de lokala utvecklingspro-
grammen i ytterstaden 2,0 

 Fadderverksamhet 1,0 
 Unga till arbete eller studier 4,0 
 Fler Stockholmsjobb och extratjänster, ökad handledning 6,0 
 ABF 20,0 
 Riktad arbetsmarknadssatsning unga arbetslösa i ytterstaden 6,0 
 Generell effektivisering gymnasial vuxenutbildning 109,0 
 

   
   
   
   Ökade kostnader för: 

  Innovationsfond Stockholm -25,0 
 Utökad samhällsorientering i SFI  -5,0 
 SFX utbildning -10,0 
 Utökad YFI utbildning -2,0 
 

   
   
   
   Sverigedemokraternas förslag till budget 2018 -968,9 295,9 
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Sverigedemokraternas förslag till budget 2018 

 
Sverigedemokraternas förslag till budget 2018 

  
   Arbetsmarknadsnämnden 

  
   Investeringar 

  
   Specifikation av avvikelser 

  
   (-) = ökade utgifter/minskade inkomster 

  
   Mnkr  Utgifter Inkomster 

   
   Kommunstyrelsens förslag till budget 2018 -4,0 0,0 

Minskade utgifter för: 
  

   
   
   Ökade utgifter för: 

  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   Sverigedemokraternas förslag till budget 2018 -4,0 0,0 

   
   
   
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(SD):155 

Sverigedemokraternas förslag till budget 2018 

 
Sverigedemokraternas förslag till budget 2018 

  
   Exploateringsnämnden 

  
   Drift och underhåll 

  
   Specifikation av avvikelser 

  
   (-) = ökade kostnader/minskade intäkter 

  
   Mnkr  Kostnader Intäkter 

   
   Kommunstyrelsens förslag till budget 2018 -117,7 2 582,3 

Minskade kostnader för: 
  

   
   
   Ökade kostnader för: 

  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   Sverigedemokraternas förslag till budget 2018 -117,7 2 582,3 
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Sverigedemokraternas förslag till budget 2018 

 
Sverigedemokraternas förslag till budget 2018 

  
   Exploateringsnämnden 

  
   Investeringar 

  
   Specifikation av avvikelser 

  
   (-) = ökade utgifter/minskade inkomster 

  
   Mnkr  Utgifter Inkomster 

   
   Kommunstyrelsens förslag till budget 2018 -4 000,0 650,0 

Minskade utgifter för: 
  

   
   
   Ökade utgifter för: 

  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   Sverigedemokraternas förslag till budget 2018 -4 000,0 650,0 

   
   
   
   
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(SD):157 

Sverigedemokraternas förslag till budget 2018 

 
Sverigedemokraternas förslag till budget 2018 

  
   Fastighetsnämnden 

  
   Drift och underhåll 

  
   Specifikation av avvikelser 

  
   (-) = ökade kostnader/minskade intäkter 

  
   Mnkr  Kostnader Intäkter 

   
   Kommunstyrelsens förslag till budget 2018 -550,9 1 348,9 

Minskade kostnader för: 
  

   
   
   Ökade kostnader för: 

  Ökade anslag till vårdprogrammet för stadens kulturbyggnader -15,0 
 

   
   
   
   
   
   
   
   
   Sverigedemokraternas förslag till budget 2018 -565,9 1 348,9 

   
   
   
   
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(SD):158 
 

Sverigedemokraternas förslag till budget 2018 

 
Sverigedemokraternas förslag till budget 2018 

  
   Fastighetsnämnden 

  
   Investeringar 

  
   Specifikation av avvikelser 

  
   (-) = ökade utgifter/minskade inkomster 

  
   Mnkr  Utgifter Inkomster 

   
   Kommunstyrelsens förslag till budget 2018 -2 063,0 0,0 

Minskade utgifter för: 
  

   
   
   Ökade utgifter för: 

  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   Sverigedemokraternas förslag till budget 2018 -2 063,0 0,0 
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Sverigedemokraternas förslag till budget 2018 

 
Sverigedemokraternas förslag till budget 2018 

  
   Idrottsnämnden 

  
   Drift och underhåll 

  
   Specifikation av avvikelser 

  
   (-) = ökade kostnader/minskade intäkter 

  
   Mnkr  Kostnader Intäkter 

   
   Kommunstyrelsens förslag till budget 2018 -982,6 274,7 

Minskade kostnader för: 
  Idrottskoordinatorer med satsningar på ytterstaden 4,0 

 Ytterstadssatsningar för jämlikt idrottande 10,0 
 Föreningsstöd - insatser för nyanlända 3,0 
 Insatser för ökad simkunnighet 4,0 
 Idrottsverksamhet med social verksamhet 2,0 
 Förstärkt trygghetsarbete 3,0 
 

   
   Ökade kostnader för: 

  Trygghetsåtgärder i stadens simhallar och badhus -5,0 
 Utegym -7,0 
 

   
   
   
   
   
   
   
   Sverigedemokraternas förslag till budget 2018 -968,6 274,7 

   
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(SD):160 
 

Sverigedemokraternas förslag till budget 2018 

 
 
Sverigedemokraternas förslag till budget 2018 

  
   Idrottsnämnden 

  
   Investeringar 

  
   Specifikation av avvikelser 

  
   (-) = ökade utgifter/minskade inkomster 

  
   Mnkr  Utgifter Inkomster 

   
   Kommunstyrelsens förslag till budget 2018 -60,3 0,0 

Minskade utgifter för: 
  

   
   
   Ökade utgifter för: 

  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   Sverigedemokraternas förslag till budget 2018 -60,3 0,0 

   
   
   
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(SD):161 

Sverigedemokraternas förslag till budget 2018 

 
Sverigedemokraternas förslag till budget 2018 

  
   Kulturnämnden: kulturförvaltningen 

  
   Drift och underhåll 

  
   Specifikation av avvikelser 

  
   (-) = ökade kostnader/minskade intäkter 

  
   Mnkr  Kostnader Intäkter 

   Kulturförvaltningen 

  Kommunstyrelsens förslag till budget 2018 -1 036,5 96,9 

Minskade kostnader för: 
  Indraget stöd till mångkulturella projekt 2,5 

 Generell effektivisering 30,0 
 El sistema 3,0 
 Omstrukturering We are Sthlm 2,0 
 Pröva nya pedagogiska samarbetsformer 0,5 
 Öka deltagandet i kulturskolan 6,0 
 Förutsättningar för professionell konstnärlig produktion 5,8 
 Trygghetsarbete 1,0 
 

   
   
   Ökade kostnader för: 

  Trygghetsskapande åtgärder på våra bibliotek -5,0 
 Handlingsplan - språkmuseum -1,0 
 OpenART -5,0 
 

   
   
   
   Sverigedemokraternas förslag till budget 2018 -996,7 96,9 

   
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(SD):162 
 

Sverigedemokraternas förslag till budget 2018 

 
Sverigedemokraternas förslag till budget 2018 

  
   Kulturnämnden: kulturförvaltningen 

  
   Investeringar 

  
   Specifikation av avvikelser 

  
   (-) = ökade utgifter/minskade inkomster 

  
   Mnkr  Utgifter Inkomster 

   
   Kommunstyrelsens förslag till budget 2018 -31,3 0,0 

Minskade utgifter för: 
  

   
   
   Ökade utgifter för: 

  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   Sverigedemokraternas förslag till budget 2018 -31,3 0,0 
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Sverigedemokraternas förslag till budget 2018 

 
Sverigedemokraternas förslag till budget 2018 

  
   Kulturnämnden: stadsarkivet 

  
   Drift och underhåll 

  
   Specifikation av avvikelser 

  
   (-) = ökade kostnader/minskade intäkter 

  
   Mnkr  Kostnader Intäkter 

   Stadsarkivet 

  Kommunstyrelsens förslag till budget 2018 -90,1 28,7 

Minskade kostnader för: 
  

   
   
   Ökade kostnader för: 

  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   Sverigedemokraternas förslag till budget 2018 -90,1 28,7 

   
   
   
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(SD):164 
 

Sverigedemokraternas förslag till budget 2018 

 
Sverigedemokraternas förslag till budget 2018 

  
   Kulturnämnden: stadsarkivet 

  
   Investeringar 

  
   Specifikation av avvikelser 

  
   (-) = ökade utgifter/minskade inkomster 

  
   Mnkr  Utgifter Inkomster 

   
   Kommunstyrelsens förslag till budget 2018 -56,0 0,0 

Minskade utgifter för (-): 
  

   
   
   Ökade utgifter för: 

  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   Sverigedemokraternas förslag till budget 2018 -56,0 0,0 

   
   
   
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(SD):165 

Sverigedemokraternas förslag till budget 2018 

 
Sverigedemokraternas förslag till budget 2018 

  
   Kyrkogårdsnämnden 

  
   Drift och underhåll 

  
   Specifikation av avvikelser 

  
   (-) = ökade kostnader/minskade intäkter 

  
   Mnkr  Kostnader Intäkter 

   
   Kommunstyrelsens förslag till budget 2018 -183,3 28,5 

Minskade kostnader för: 
  

   
   
   Ökade kostnader för: 

  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   Sverigedemokraternas förslag till budget 2018 -183,3 28,5 
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Sverigedemokraternas förslag till budget 2018 

 
Sverigedemokraternas förslag till budget 2018 

  
   Kyrkogårdsnämnden 

  
   Investeringar 

  
   Specifikation av avvikelser 

  
   (-) = ökade utgifter/minskade inkomster 

  
   Mnkr  Utgifter Inkomster 

   
   Kommunstyrelsens förslag till budget 2018 -66,0 0,0 

Minskade utgifter för: 
  

   
   
   Ökade utgifter för: 

  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   Sverigedemokraternas förslag till budget 2018 -66,0 0,0 

   
   
   
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(SD):167 

Sverigedemokraternas förslag till budget 2018 

 
Sverigedemokraternas förslag till budget 2018 

  
   Miljö- och hälsoskyddsnämnden 

  
   Drift och underhåll 

  
   Specifikation av avvikelser 

  
   (-) = ökade kostnader/minskade intäkter 

  
   Mnkr  Kostnader Intäkter 

   
   Kommunstyrelsens förslag till budget 2018 -203,3 96,1 

Minskade kostnader för: 
  Förstärkt klimatarbete 2,0 

 

   
   Ökade kostnader för: 

  Fler kontroller av livsmedel -3,0 
 

   
   
   
   
   
   
   
   
   Sverigedemokraternas förslag till budget 2018 -204,3 96,1 
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Sverigedemokraternas förslag till budget 2018 

 
Sverigedemokraternas förslag till budget 2018 

  
   Miljö- och hälsoskyddsnämnden 

  
   Investeringar 

  
   Specifikation av avvikelser 

  
   (-) = ökade kostnader/minskade intäkter 

  
   Mnkr  Kostnader Inkomster 

   
   Kommunstyrelsens förslag till budget 2018 -1,3 0,0 

Minskade utgifter för: 
  

   
   
   Ökade utgifter för: 

  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   Sverigedemokraternas förslag till budget 2018 -1,3 0,0 

   
   
   
   
   
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(SD):169 

Sverigedemokraternas förslag till budget 2018 

 
Sverigedemokraternas förslag till budget 2018 

  
   Socialnämnden 

  
   Drift och underhåll 

  
   Specifikation av avvikelser 

  
   (-) = ökade kostnader/minskade intäkter 

  
   Mnkr  Kostnader Intäkter 

   
   Kommunstyrelsens förslag till budget 2018 -1 576,7 397,8 

Minskade kostnader för: 
  Avveckling av Intro Stockholm 150,0 

 Förstärkt uppsökande arbete - ensamkommande 1,5 
 Sociala merkostnader SHIS 4,0 
 Slopat stöd till EU-migranter 22,1 
 Nyanlända tillfälliga boenden 90,0 
 Merkostnader för sociala insatsgrupper 7,0 
 Det sociala arbetets organisering 1,0 
 Kompetensutvecklande insatser i barnperspektiv i soc.tjänst 0,5 
 Generell effektivisering 75,0 
 Minskad tolktjänst i stadens verksamheter 8,0 
 

   
   Ökade kostnader för: 

  Återvandringsbidrag till hemvändande invandrare -50,0 
 Hemlöshetssatsningar för svenska medborgare -5,0 
 Genomförandet av kommunala åldersbestämningar -10,0 
 Insatser för äldre i hemlöshet -3,0 
 

   
   Sverigedemokraternas förslag till budget 2018 -1 285,6 397,8 
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Sverigedemokraternas förslag till budget 2018 

 
 
Sverigedemokraternas förslag till budget 2018 

  
   Socialnämnden 

  
   Investeringar 

  
   Specifikation av avvikelser 

  
   (-) = ökade kostnader/minskade intäkter 

  
   Mnkr  Kostnader Inkomster 

   
   Kommunstyrelsens förslag till budget 2018 -4,7 0,0 

Minskade utgifter för: 
  

   
   
   Ökade utgifter för: 

  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   Sverigedemokraternas förslag till budget 2018 -4,7 0,0 

   
   
   
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(SD):171 

Sverigedemokraternas förslag till budget 2018 

 
Sverigedemokraternas förslag till budget 2018 

  
   Stadsbyggnadsnämnden 

  
   Drift och underhåll 

  
   Specifikation av avvikelser 

  
   (-) = ökade kostnader/minskade intäkter 

  
   Mnkr  Kostnader Intäkter 

   
   Kommunstyrelsens förslag till budget 2018 -441,2 267,2 

Minskade kostnader för: 
  

   
   
   Ökade kostnader för: 

  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   Sverigedemokraternas förslag till budget 2018 -441,2 267,2 

   
   
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(SD):172 
 

Sverigedemokraternas förslag till budget 2018 

 
Sverigedemokraternas förslag till budget 2018 

  
   Stadsbyggnadsnämnden 

  
   Investeringar 

  
   Specifikation av avvikelser 

  
   (-) = ökade kostnader/minskade intäkter 

  
   Mnkr  Kostnader Inkomster 

   
   Kommunstyrelsens förslag till budget 2018 -3,0 0,0 

Minskade utgifter för: 
  

   
   
   Ökade utgifter för: 

  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   Sverigedemokraternas förslag till budget 2018 -3,0 0,0 

   
   
   
   
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(SD):173 

Sverigedemokraternas förslag till budget 2018 

 
Sverigedemokraternas förslag till budget 2018 

  
   Trafiknämnden 

  
   Drift och underhåll 

  
   Specifikation av avvikelser 

  
   (-) = ökade kostnader/minskade intäkter 

  
   Mnkr  Kostnader Intäkter 

   
   Kommunstyrelsens förslag till budget 2018 -1 510,1 1 448,7 

Minskade kostnader för: 
  Trygg-, säkerhets- och ordningsfrågor 3,0 

 

   
   
   
   Ökade kostnader för: 

  Inormationsskyltar över sevärdheter i Stockholms stad -2,0 
 Mer ljussättning i stadsmiljön -8,0 
 Säkerhetsåtgärder på stadens cykelbanor -2,0 
 Julbelysning -3,0 
 Affisch- och klottersanering -10,0 
 Säkerhetsutredning -2,0 
 Konsttävling - väghinder -1,0 
 Skyddshinder -5,0 
 Övervakningskameror -50,0 
 

   
   Minskade intäkter för: 

  Justering av parkeringsstrategin 
 

-40,0 

   Sverigedemokraternas förslag till budget 2018 -1 590,1 1 408,7 

   
   
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(SD):174 
 

Sverigedemokraternas förslag till budget 2018 

 
Sverigedemokraternas förslag till budget 2018 

  
   Trafiknämnden 

  
   Investeringar 

  
   Specifikation av avvikelser 

  
   (-) = ökade utgifter/minskade inkomster 

  
   Mnkr  Utgifter Inkomster 

   
   Kommunstyrelsens förslag till budget 2018 -1 570,5 70,0 

Minskade utgifter för: 
  

   
   
   Ökade utgifter för: 

  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   Sverigedemokraternas förslag till budget 2018 -1 570,5 70,0 

   
   
   
   
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(SD):175 

Sverigedemokraternas förslag till budget 2018 

 
Sverigedemokraternas förslag till budget 2018 

  
   Utbildningsnämnden 

  
   Drift och underhåll 

  
   Specifikation av avvikelser 

  
   (-) = ökade kostnader/minskade intäkter 

  
   Mnkr  Kostnader Intäkter 

   
   Kommunstyrelsens förslag till budget 2018 -18 705,6 601,9 

Minskade kostnader för: 
  Effektiviserad hemspråksundervisning 125 

 Grundskola - strukturersättning 550 
 Gymnasieskola - strukturersättning 10 
 Socioekonomiskt tilläggsanslag förskola 9,7 
 

   
   
   
   Ökade kostnader för: 

  Förberedelseskola för nyanlända -75 
 Satsning på begåvade barn -12,0 
 Säkerhetsåtgärder i skolan -5,0 
 Utökad svenskundervisning -50,0 
 Jourskola -20,0 
 Lärarlönefond -25,0 
 

   
   Sverigedemokraternas förslag till budget 2018 -18 197,9 601,9 

   
   
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(SD):176 
 

Sverigedemokraternas förslag till budget 2018 

 
Sverigedemokraternas förslag till budget 2018 

  
   Utbildningsnämnden 

  
   Investeringar 

  
   Specifikation av avvikelser 

  
   (-) = ökade utgifter/minskade inkomster 

  
   Mnkr  Utgifter Inkomster 

   
   Kommunstyrelsens förslag till budget 2018 -135,0 0,0 

Minskade utgifter för: 
  

   
   
   Ökade utgifter för: 

  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   Sverigedemokraternas förslag till budget 2018 -135,0 0,0 

   
   
   
   
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(SD):177 

Sverigedemokraternas förslag till budget 2018 

 
Sverigedemokraternas förslag till budget 2018 

  
   Äldrenämnden 

  
   Drift och underhåll 

  
   Specifikation av avvikelser 

  
   (-) = ökade kostnader/minskade intäkter 

  
   Mnkr  Kostnader Intäkter 

   
   Kommunstyrelsens förslag till budget 2018 -182,8 5,0 

Minskade kostnader för: 
  

   
   
   Ökade kostnader för: 

  Fritt inträde på stadens simhallar för alla över 75 år -3,0 
 Servicehus ingår i valfrihetssystemet -1,0 
 Överföring av äldreombudsmannen till äldrenämnden -1,0 
 Sällskapsdjur på äldreboenden -2,0 
 

   
   
   
   
   
   Sverigedemokraternas förslag till budget 2018 -189,8 5,0 

   
   
   
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(SD):178 
 

Sverigedemokraternas förslag till budget 2018 

 
Sverigedemokraternas förslag till budget 2018 

  
   Äldrenämnden 

  
   Investeringar 

  
   Specifikation av avvikelser 

  
   (-) = ökade kostnader/minskade intäkter 

  
   Mnkr  Utgifter Inkomster 

   
   Kommunstyrelsens förslag till budget 2018 -0,5 0,0 

Minskade kostnader för: 
  

   
   
   Ökade kostnader för: 

  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   Sverigedemokraternas förslag till budget 2018 -0,5 0,0 

   
   
   
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(SD):179 

Sverigedemokraternas förslag till budget 2018 

 
Sverigedemokraternas förslag till budget 2018 

  
   Överförmyndarnämnden 

  
   Drift och underhåll 

  
   Specifikation av avvikelser 

  
   (-) = ökade kostnader/minskade intäkter 

  
   Mnkr  Kostnader Intäkter 

   
   Kommunstyrelsens förslag till budget 2018 -57,8 0,0 

Minskade kostnader för: 
  Effektivisering av samordningsansvaret 7,0 

 

   
   Ökade kostnader för: 

  Skadeståndsfond för drabbade av god mans försummelse -20,0 
 Utökad kontroll och uppföljning -3,0 
 

   
   
   
   
   
   
   
   Sverigedemokraternas förslag till budget 2018 -73,8 0,0 

   
   
   
   
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(SD):180 
 

Sverigedemokraternas förslag till budget 2018 

 
Sverigedemokraternas förslag till budget 2018 

  
   Överförmyndarnämnden 

  
   Drift och underhåll 

  
   Specifikation av avvikelser 

  
   (-) = ökade kostnader/minskade intäkter 

  
   Mnkr  Utgifter Inkomster 

   
   Kommunstyrelsens förslag till budget 2018 -0,1 0,0 

Minskade kostnader för: 
  

   
   
   Ökade kostnader för: 

  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   Sverigedemokraternas förslag till budget 2018 -0,1 0,0 
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